
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO SDS N° 12/2019

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.

O Município de Cotia-SP, com sede na Avenida Professor Manoel José
Pedroso, 1347 - Pq. Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.523.049/0001-20,
representada neste ato, por seu Prefeito Rogério Franco, portador da cédula
de identidade RG n.° 30.063.815-2 e inscrito no CPF/MF sob n.^191.051.098-
09, doravante MUNICÍPIO, e INSTITUTO ADHARA, com sede na Av. Dona
Cherubina Vianna, 220 - Vila Santo Antônio, Cotia/SP, inscrita no CNPJ/MF
sob n.° 11.512.700/0001-81, representada neste ato, por sua Presidente,
Maria Helena Farinha Veríssimo, portador da cédula de identidade RG n.°
4.565.027-5 e inscrito no CPF/MF sob n.° 039.315.188-33, doravante OSC,
com fundamento no que dispõem a Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho de
2014 e suas alterações, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração,
que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO ADHARA
SCFV: 20 VAGAS

FAIXA ETÁRIA: DE 06 A 15 ANOS INCOMPLETOS
RECURSOS:ESTADO

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração, decorrente de Dispensa de Chamamento
SDS/CMAS n° 01/2018 do Conselho Municipal da Assistência Social, tem por
objeto a execução do projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, com emprego de
recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, consoante o plano de trabalho, parte integrante indissociável
deste ajuste.

PARÁGRAFO ÚNICO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração
de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação
vigente e após proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em
parecer técnico favorável do órgão competente ratificado pelo Titular da
Secretaria, vedada alteração do objeta

Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos
assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos
na Lei Federal n.° 13.019, de 31 de julho de 2014 e legislação e
regulamentação aplicáveis à espécie:

I-DO MUNICÍPIO:

(a) elaborar e conduzir a execução da política pública;

(b) emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do
presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem
observados pela OSC;

(c) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo,
devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação
dos recursos repassados;

(d) prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado
o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;

(e) repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do
objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto,
que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do
objeto;

(f) manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o
respectivo encerramento;

(g) publicar, no Diário Oficial do MUNICÍPIO, extrato deste termo e de seus
aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor da parceria e do signatário
representante da OSC;

(h) instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato da
autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do MUNICÍPIO;

(i) emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria; A




























