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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018 
 

 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITÁ – SC E A ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE BOM SAMARITANO - ABBS, DE ITÁ, OBJETIVANDO O 
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR. 
  
  
O MUNICÍPIO DE ITÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ-MF sob o nº 83.024.240/0001-53, com sede na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, 
nº 100, Centro, na cidade de Itá - SC, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Senhor JAIRO LUIZ SARTORETTO portador da Cédula de Identidade 
RG nº 14/R 561.713, e inscrito no CPF/MF sob o nº 182.952.199-20, doravante 
denominado de MUNICÍPIO, e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM 
SAMARITANO DE DE ITÁ – SC - ABBS, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, com sede na rua 47, nº 90, Bairro Mitante, Itá-SC, CEP: 89.760-
000, inscrita no CNPJ sob o no  13.024.285/0001-42, neste ato representada pela 
sua presidente Sra. ELIZETE LUCIA KLEIN RHODEN, brasileira, casada, 
residente na cidade de Itá - SC, Inscrito no CPF nº 693.261.509-68, doravante 
denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO, de comum acordo e autorizados pela 
lei nº 2.135, de 08 de fevereiro de 2011 e 2536 de 17 de Abril de 2018, resolvem 
celebrar o presente termo de colaboração, regendo-se nas correspondentes Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, Lei nº 8.666/93, Resolução 
do Tribunal de Contas do Estado nº 16 de 21 de dezembro de 1994, e Lei 
Municipal nº 612 de 23 março de 2016, e mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO    
1.1 - O presente termo de colaboração tem como objetivo estabelecer meios para 
a cooperação entre o Município e a Associação, para viabilizar o atendimento de 
crianças e adolescentes encaminhadas pelo Ministério Público a abrigo, 
localizado neste Município, sito na Rua 6, Lote 23, S/N, Centro. 
 
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela 
respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
2.1 - São obrigações dos Partícipes: 
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I – DO MUNICÍPIO DE ITÁ: 
 

São obrigações do MUNICÍPIO: 

 a) Efetuar o pagamento das parcelas no prazo estabelecido no presente 
termo de colaboração. 

b) Fiscalizar a correta aplicação dos recursos. 

c) Responsabilizar-se com a manutenção predial, no que diz respeito a 
reparos, consertos, quando solicitados pela Associação. 

 d) Transportar as Crianças e ou Adolescentes acolhidas e acompanhantes 
do abrigo, para atendimento diversos, quando necessário.  

 e) Arcar com todas as despesas médicas hospitalares, não 
compreendidas no SUS, inclusive com a locomoção das crianças ou 
adolescentes e acompanhante, quando necessário. 

 f) Arcar com as despesas de tratamentos odontológicos, não fornecidos 
pelo Município.  

 g) Responsabilizar-se, quando necessário, pelas despesas ligadas a 
capacitação profissional das crianças e adolescentes acolhidas e 
colaboradores do abrigo.  

h) Responsabilizar-se por qualquer situação, desde que plenamente 
justificada, que esteja fora do alcance deste convênio, através da Associação; 
 
II - DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO 
 
 São obrigações da ABBS: 

 
          a) Efetuar o acolhimento das crianças ou adolescentes enviados pelo 
Município, através do Ministério Público, segundo o regulamento da unidade e as 
normas pertinentes. 

b) Prestar conta dos valores recebidos, nos prazos estabelecidos e de 
acordo com o estabelecido na cláusula oitava. 

c) Prestar assistência adequada às Crianças ou Adolescentes, com 
respeito e dignidade. 

d) Movimentar os recursos recebidos através de conta Bancária específica 
para convênios. 

e) Suportar as despesas com a manutenção das Crianças ou 
Adolescentes do Município acolhidos, com os valores ajustados pelo presente 
termo de colaboração. 

f) Arcar com todas as despesas de funcionamento da casa, desde material 
de limpeza, higiene, alimentação, bem como os funcionários necessários para 
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realizar bom atendimento, conforme o número de CRIANÇAS OU 
ADOLESCENTES presentes na casa. 

g) Propiciar um lugar adequado para o convívio das crianças e 
adolescentes desenvolvendo um ambiente saudável e de proteção. 
 

h) Executar o objeto pactuado na Cláusula Primeira, de acordo com o 
Plano de Aplicação. 
 

i) Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste termo de 
colaboração. 
 

j) Aplicar os recursos financeiros de que trata esse Termo de Colaboração, 
na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu 
objeto. 

 
l) Manter atualizado os atos e fatos relativos à execução deste Termo de 

Colaboração, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos 
resultados obtidos. 

 
m) Facilitar a supervisão e a fiscalização do MUNICÍPIO, permitindo-lhe 

efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as 
informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste 
Termo de Colaboração, especialmente no que se refere ao exame da 
documentação. 

 
n) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e 

previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos 
humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Colaboração. 

 
o) Responsabilizar-se pela administração, conservação, operação e 

manutenção do objeto deste Termo de Colaboração, após o término de sua 
vigência, de modo a atender as finalidades sociais às quais se destina.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA–DOS RECURSOS FINANCEIROS 
3.1 - O MUNICÍPIO repassará a ASSOCIAÇÃO a importância mensal de R$ 
29.315,66 (vinte e nove mil trezentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), 
pagos até o quinto dia útil do mês subseqüente. 
 
3.2. Considerando que o Município de Paial arcou com 40% (quarenta por cento) 
das despesas do Abrigo somente até o mês de fevereiro do corrente ano, resta 
um saldo de R$ 11.643,00 (onze mil seiscentos e quarenta e três reais) a serem 
pagos a Associação concernentes ao mês de março de 2018 que deverão ser 
pagos até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da assinatura do presente 
termo 
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CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSPARÊNCIA E APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS 
 
4.1 – A prestação de contas obedecerá aos princípios legais aplicados à espécie, 
as normas oriundas do Tribunal de Contas do Estado e serão processadas da 
seguinte forma: 

4.1.1– os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO à Associação serão 
depositados em conta corrente em nome da Associação, especifica para o termo 
de colaboração e movimentada exclusivamente através de transferências 
bancárias; 
 
4.1.2 O MUNICÍPIO DE ITÁ-SC transferirá os recursos em favor da 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO, conforme o cronograma de 
desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária específica vinculada a este instrumento. 
 
4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, 
enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira 
oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em 
título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos 
menores. 
 
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 
aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando sujeitos 
às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos 
transferidos. 
 
4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão 
liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos: 
 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
anteriormente recebida; 
 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações 
estabelecidas no termo de colaboração; 
 
III- quando a organização da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 
deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
 
4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
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das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública 
no prazo improrrogável de  trinta dias, sob pena de imediata instauração de 
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
5.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos 
partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO, para: 
 
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 
similar; 
 
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de 
emergência; 
 
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
 
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 
monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 
 
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos; e 
 
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos; 
 
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
6.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá da data de sua assinatura até 31 
de dezembro de 2018, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para 
a consecução de seu objeto.  
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6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE BOM SAMARITANO, devidamente justificada e formulada, no 
mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais 
exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de 
vigência do presente Termo de Colaboração. 
  
6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o Município de Itá-
SC, promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de 
colaboração, independentemente de proposta da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
BOM SAMARITANO, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso 
verificado. 
 
6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá 
ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do 
término da vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, 
sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de 
vigência ou efeitos financeiros retroativos. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E 
DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 - O relatório técnico, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter: 
 
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
 
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base 
nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
 
III - valores efetivamente  transferidos  pela administração  pública; 
 
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO na prestação de contas, 
quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 
respectivo termo de colaboração; 
 
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas 
que tomaram em decorrência dessas auditorias. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
8.1 - A prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
BOM SAMARITANO, deverá obedecer ao disposto na Instrução Normativa N. TC 
-014/2012 do Tribunal de Contas de Santa Catarina e ainda conter elementos que 
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permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto 
foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das 
seguintes informações e documentos: 
 

I – a prestação de contas deverá conter os seguintes documentos: 
 
a) Oficio de encaminhamento; 
b) Balancete Financeiro, onde conste o valor recebido como contribuição e 

as despesas decorrentes, devidamente assinados pelo Presidente e Tesoureiro 
ou responsável, no modelo fornecido pelo Município; 

c) cópia do extrato bancário com a movimentação completa dos recursos 
recebidos; 
d) comprovante de depósito bancário; 
e) original dos documentos que deram origem a despesa, em nome da 

ABBS sem emenda ou rasura, devendo conter no verso ou anverso a declaração 
de que o material foi recebido e/ou que o serviço foi prestado; 

f) cópia dos cheques utilizados para efetuar os pagamentos das 
despesas, individualmente, por credor; 

g) declaração assinada pelo Presidente e Tesoureiro de que os recursos 
foram corretamente aplicados no objeto do convênio; 

h) fornecer cópia do comprovante de pagamento de FGTS, INSS e cópia 
da GFIP dos funcionários que serão pagos por este convênio; 

 
§ 1º.  Na impossibilidade de ser apresentado documento original da 

despesa, cujo original deve ser arquivado na entidade, poderá a despesa ser 
comprovada com cópia xerográfica autenticada. 

§ 2º. A não aplicação dos recursos conforme determina o presente 
convênio, submeterá os responsáveis as penas da lei, responsabilizando-se pelos 
valores recebidos. 

§ 3º. A não prestação de contas no prazo determinado sujeitará os 
responsáveis as penas da lei. 

§ 4º - os boletos bancários, ordens de serviço, recibos, orçamentos, 
pedidos, não serão considerados comprovantes de despesa. 

§ 5º - Os comprovantes de despesa deverão apresentar-se preenchidos 
com clareza e sem rasuras que possam comprometer a sua credibilidade. 

§ 6º - A aquisição de bens ou qualquer operação sujeita a tributo, o 
comprovante hábil de despesa deve ser a nota fiscal. 

 § 7º - Não haverá liberação de parcelas, se existirem prestações de contas 
vencidas de parcelas anteriores. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 
9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante 
assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com 
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antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua 
vigência. 
 
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração 
com alteração da natureza do objeto. 
 
9.3 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer 
necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de 
valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes 
do saldo do Termo de Colaboração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA –DAS RESPONSABILIZAÇÕESE DAS SANÇÕES 
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração 
pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE BOM SAMARITANO parceira as seguintes sanções: 

I - A ausência de Prestação de Contas ou irregularidades não sanadas 
apontadas em diligências, na forma e prazo estabelecido ou ainda, a prática de 
irregularidade na aplicação dos recursos, sujeita a MUNICÍPIO, à instauração de 
tomada de Contas Especial, para ressarcimento de valores, acrescidos de juros e 
correção monetária, além da responsabilidade civil e penal, se for o caso. 
 
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da 
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração 
relacionada à execução da parceria. 
 
10.3 -A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
11.1 -O presente termo de colaboração poderá ser: 
 
I -denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente 
pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram 
voluntariamente da avença, respeitado  o prazo mínimo de 60(sessenta) dias de 
antecedência para a publicidade dessa intenção; 
 
II -rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  
 
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
 
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  
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c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer 
documento apresentado; e 
 
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração 
de Tomada de Contas Especial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA PUBLICIDADE 
12.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que 
impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste 
instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato a qual deverá 
ser providenciada pela administração pública no prazo de até 20 (vinte) dias a 
contar da respectiva assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de 
colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da 
Comarca de Itá-SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que 
forem. 
 
13.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao 
total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido 
e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão 
assinadas pelos partícipes e duas testemunhas para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 
 
 
Itá-SC, 20 de Abril de 2018 
 
 
 
JAIRO LUIZ SARTORETTO 
Prefeito Municipal 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM 
SAMARITANO 

 
 
Testemunhas: 
 
01. _________________________               02. ________________________ 
Nome: Joseane Passoni                               Nome: Ronei Trevisol 
CPF: 054.119.909-98                                    CPF: 579.630.619-72  
 
 
Analisado e Aprovado 
 
Ana Carla Porn Lopes da Silva 
OAB/SC 33.366 
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