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TERMOS DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018

Município para cobrança judicial, visando o ressarcimento aos cofres públicos dos
recursos gastos irregularmente.

DISPENSA AO CHAMAMENTO PÚBLICO – CMDCA
CELEBRA-SE O TERMO DE FOMENTO, CONFORME LEI FEDERAL Nº
13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E DECRETO
MUNICIPAL Nº 2.630/2016, ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, INSTITUTO VIS FOUNDATION BRASIL, QUE DE COMUM
ACORDO FIRMAM O PRESENTE TERMO, VISANDO O ATENDIMENTO DO
PROJETO FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MÃO AMIGA.
Pelo presente e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA DA SERRA, com sede na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135 Centro - Itapecerica da Serra - SP, CEP 06850-040, inscrito no CNPJ sob nº
46.523.130/0001-00, representado pelo Prefeito Senhor JORGE JOSÉ DA
COSTA, portador do RG nº 8.377.412-9 e CPF nº 060.114.398-10 e sua Secretária
Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social a Senhora HELENA REGINA DE
OLIVEIRA, portadora do RG nº 18.907.152-7 e CPF nº 115.010.798-75, doravante
denominado MUNICÍPIO, em cumprimento a deliberação conjunta do
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– CMDCA, representado pela Presidente Senhora ELIANE SOARES
GERCZEWSKI, portadora do RG nº 19.737.535-2 e CPF nº 145.105.978-78,
residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, 586 – Jardim Jacira - Itapecerica
da Serra – SP CEP 06864-340, e de outro lado o INSTITUTO VIS FOUNDATION
BRASIL, com sede na Rua Juruá, 400 – Cidade Santa Júlia – Itapecerica da Serra
– SP, CEP 06866-540, inscrito no CNPJ sob nº 05.057.822/0001-22,
representado por seu Presidente Senhor SÉRGIO BARBOSA DE SOUZA NETO,
portador do RG nº 6.163.039-2 e CPF nº 905.649.877-00, doravante denominado
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem firmar o presente TERMO DE
FOMENTO em parceria entre as partes, em conformidade com a Lei Federal nº
13.019/2014 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, cumulado com o Decreto
Municipal nº 2.630/2016, Resolução CMDCA nº 04/2018 e Dispensa ao
Chamamento Público publicada na Edição nº CCCIV da Imprensa Oficial do
Município, de 15 de novembro de 2018, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto o atendimento de 135 crianças e
adolescentes entre 5 a 18 anos de idade, com bolsas de cem por cento, voltado a
educação, garantindo e proporcionando-lhes educação de qualidade, por meio do
Projeto Funcionamento do Colégio Mão Amiga, conforme Plano de Trabalho
anexo, que passa a integrar este Instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. A vigência do presente Termo de Fomento será pelo período de 1º de
dezembro de 2018 a 31 de março de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE COOPERAÇÃO
3.1. A cooperação mútua dos PARTÍCIPES dar-se-á da seguinte forma:
I - O MUNICÍPIO realizará o repasse da quantia de R$ 444.999,95 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco
centavos) à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, subdividido em quatro
parcelas nos respectivos valores de R$ 126.828,29 (cento e vinte e seis mil,
oitocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), R$ 139.100,48 (cento e
trinta e nove mil, cem reais e quarenta e oito centavos), R$ 83.853,15 (oitenta e
três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) e R$ 94.718,03
(noventa e quatro mil, setecentos e dezoito reais e três centavos), sendo a primeira
até o dia 12 de dezembro do corrente ano e assim sucessivamente, a ser
depositada na Conta Bancária n° 3168-1, Operação 003, Agência 0981, do Banco
Caixa Economica Federal.
§ 1º O repasse da primeira parcela será efetuado após a publicação do Termo de
Fomento. As demais parcelas serão mensalmente repassadas no quinto dia útil de
cada mês.
§ 2º O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação
da prestação de contas da primeira e segunda parcela, o da quarta parcela fica
condicionado à apresentação e aprovação da terceira e, assim sucessivamente,
nos termos estabelecidos nesta Cláusula.
§ 3º Ao final da parceria a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá prestar
contas.
§ 4º As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades, quando:
a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
b) constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações
estabelecidas neste Termo; e
c) a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificativas
suficientes as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou
pelos órgãos de controle interno ou externo.
§ 5º As depesas mensais pagas indevidamente e/ou glosas efetuadas no período
da execução do objeto, deverão ser restituídas e/ou reprogramadas conforme
observância do Gestor. Ressalvadas despesas do março de 2019 que deverão ser
devolvidas aos cofres públicos até trinta dias após a conclusão do objeto.
§ 6º O Municipio encaminhará ao Ministério Público denúncia contra a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que aplicar recurso em fins diversos do
previsto neste Termo de Fomento e Plano de Trabalho e a Procuradoria do

II - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL realizará:
1. a execução do objeto desta parceria, com observância do Plano de Trabalho e
do cronograma de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste
Instrumento, compreendendo todas as atividades a ele relativas; e
2. serão realizadas as seguintes atividades: formação de professores, aulas,
avaliações bimestrais, feira de ciências, atividades esportivas e extracurrículares
com horta e musicalização, festas temáticas de valores humanos com parceria
com a ONG Sonhar Acordado, semana cultural, reuniões com as famílias, eventos
festivos que envolvam a comunidade, conselho de classe e encerramento das
aulas.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
4.1. Para realização do objeto desta parceria, os parceiros obrigam-se a:
I - MUNICÍPIO:
1. liberar o repasse do valor mencionado na Cláusula Terceira, na forma do
cronograma de desembolso, que integra o presente Termo, sendo que a primeira
parcela somente será liberada após a publicação do extrato deste termo;
2. proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que
se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo de Fomento,
por meio do CMDCA;
3. providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre
outro, a devida tomada de contas especial;
4. designar o Gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes
de controle e fiscalização e designar Comissão de Monitoramento e Avaliação; e
5. efetuar o pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de
Fomento.
II - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
1. aplicar integralmente na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o numerário
recebido do MUNICÍPIO, visando a remuneração da equipe encarregada da
execução do Plano de Trabalho, não se caracterizando responsabilidade solidária
ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos;
2. aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à execução do
objeto desde que necessários e devidamente previstos no Plano de Trabalho;
3. prestar contas mensalmente das quantias recebidas, que fará parte integrante
do requerimento que solicitar a liberação do repasse;
4. manter na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pessoal mínimo
indispensável ao seu bom funcionamento, respondendo isoladamente por seus
atos, omissivos ou não, inclusive, quanto a vínculo trabalhista;
5. enviar mensalmente com a prestação de contas, os dados solicitados e
pertinentes ao Termo de Fomento, a saber:
a) relação mensal com o nome, idade das crianças e dos adolescentes e endereço,
sendo os nomes em ordem alfabética; e
b) relatórios mensais financeiros e de atividades desenvolvidas e outros que se
fizerem necessários.
6. a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter fichas individuais de
matrículas, relatório individual de desempenho das crianças e dos adolescentes
atendidos por este Termo, diários de classe com presença e atividades
desenvolvidas, e relação nominal atualizada das crianças e dos adolescentes
matriculados;
7. manter os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO em conta corrente específica,
junto à instituição financeira pública determinada pela Prefeitura, com aplicação
financeira. Conforme o art. 51, da Lei Federal nº 13.019/2014 e § 1º, do art. 50 do
Decreto Municipal nº 2.630/2016, as parcerias serão realizadas em conta corrente
específica isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública, ou seja,
Caixa Econômica Federal;
8. manter sob custódia, por cinco anos a partir da data de despesa, a planilha de
descrição mensal de despesa, onde devem ser registradas as despesas mensais
identificadas pelos fornecedores com anexação dos respectivos documentos
fiscais comprobatórios, devidamente organizados e à disposição de verificações
programadas, fiscalizações e auditorias por parte dos órgãos públicos, dos
Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas;
9. em atendimento ao art. 2º da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à
Informação, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá divulgar em seu
sítio eletrônico o recurso recebido e a destinação a ele atribuída, sem prejuízo de
outras formas de divulgação; e
10. facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do
MUNICÍPIO na execução do objeto desta parceria.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1. A prestação de contas da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será
mensal, realizada por Requerimento até o quinto dia útil do mês subsequente ao
do repasse, devendo conter a documentação comprovadora (via original e uma
cópia) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no
Plano de Trabalho, devidamente acompanhada de relatório circunstanciado das
atividades desenvolvidas; cardápio das refeições servidas no período, extratos
bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e rentabilidade
do período; relatório de receita e de despesas e relação mensal com o nome, idade
das crianças e dos adolescentes atendidos.
5.2. A Prestação de Contas Final deverá ser apresentada até o dia 1º de abril de
2019, observando as disposições vigentes do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (prestação de contas do recurso total recebido no exercício, incluindo
rentabilidade). Eventuais saldos não utilizados deverão ser restituídos aos cofres
municipais até 30 dias após a conclusão do objeto.
§ 1º Serão aceitos custos indiretos necessários à execução do objeto da parceria,
desde que estabelecidos no Palno de Trabalho e Cronograma de Desembolso.

Imprensa Oficial

30 de Novembro de 2018

02

TERMOS DE FOMENTO
§ 2º Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas
em data anterior ou posterior à vigência do Termo de Fomento.

demais atribuições previstas na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal
nº 13.204/15 e Decreto Municipal nº 2.630/2016.
CLÁUSULA OITAVA – DA ASSUNÇÃO DOS TRABALHOS

§ 3º Na prestação de contas é vedado:
a) utilização dos recursos em finalidade diversa à estabelecida neste Termo de
Fomento;
b) realização de despesas em desconformidade com o Plano de Trabalho;
c) realização de despesas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes
a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
d) realização de despesa de capital;
e) pagamentos antecipados e/ou posterior ao fato gerador da despesa, salvo
expressamente autorizado pelo Município;
f) pagamentos de despesas sem a comprovação mediante cópia de transferência
bancária; e
g) realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar.
§ 4º O período concernente à utilização de recursos financeiros para pagamento
das ações conveniadas será dividido em períodos consecutivos, dentro dos quais
se o valor do repasse mensal do Termo de Fomento não for gasto integralmente no
mês correspondente, o saldo remanescente poderá ser utilizado no mês seguinte
ou no subsequente pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, não podendo a
compensação exceder o período estabelecido pelo MUNICÍPIO.
§ 5º Os saldos remanescentes de valores repassados pelo MUNICÍPIO e não
gastos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverão ser aplicados em
caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso
for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de instituição
oficial, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um
mês, devendo as receitas auferidas desses investimentos serem aplicadas
exclusivamente no objeto deste Termo, constando de demonstrativo específico
que integrará a prestação de contas.
§ 6º Em qualquer hipótese, findo o presente Termo de Fomento, os saldos de
recursos remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo
improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável.
§ 7º Apresentadas as prestações de contas, parcial e anual, a Comissão de
Monitoramento e Avaliação emitirá Parecer:
a) Técnico, quanto à execução física e atingimento dos objetivos previstos no
Plano de Trabalho; e
b) Financeiro, quanto à correta e regular aplicação dos recursos do Termo de
Fomento.
5.3. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
5.4. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
5.5. Permitir o livre acesso dos Conselheiros do CMDCA, dos agentes da
Administração Pública, do Controle Interno e do Tribunal de Contas
correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a
esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
5.6. Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não
implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração
Pública/CMDCA a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou
os danos decorrentes de restrição à sua execução.
5.7. Gerenciar os recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de
custeio, de investimento e de pessoal.
CLÁUSULA SEXTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
6.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação será nomeada por Portaria e terá a
atribuição de analisar a execução dos Planos de Trabalho, visitar os Organizações
e/ou as unidades onde estão sendo executados os serviços, para cumprimento do
objeto da parceria e demais atribuições previstas na Lei Federal nº 13.019/14,
alterada pela Lei Federal nº 13.204/15 e Decreto Municipal nº 2.630/2016.

8.1. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da Organização da Sociedade
Civil, o MUNICÍPIO por meio do CMDCA poderá, exclusivamente para assegurar o
atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução
das metas ou atividades pactuadas:
a) retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de
uso de tais bens;
b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no
Plano de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade,
devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até o momento em que a Administração
assumiu essas responsabilidades; e
c) essas situações previstas acima devem ser comunicadas imediatamente pelo
Gestor ao Presidente do CMDCA.
CLAUSULA NONA – DA REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
9.1. Excepcionalmente, admitir-se-á à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
propor a reformulação do Plano de Trabalho, que será previamente apreciada e
aprovada pelo Gestor e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, sendo
vedada a mudança do objeto.
9.2. A reformulação do Plano de Trabalho prevista nesta Cláusula deverá ser
proposta pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, com as devidas
justificativas, até o prazo de sessenta dias antes do término da parceria, que será
apreciada pelo MUNICÍPIO, observando-se o disposto no art. 166 das Instruções
Normativas nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP.
CLAUSULA DÉCIMA – DOS BENS ADQUIRIDOS
10.1. Na data da conclusão ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e
dos bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pelo
MUNICÍPIO por meio do Fundo Municipal de Atendimento a Criança e ao
Adolescente será do CMDCA, que poderão ser doados, a critério da Plenária do
CMDCA quando não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto
pactuado, observada a legislação vigente.
§ 1º Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes
da parceria.
§ 2º Concluído ou não, o prazo de vigência do presente ajuste, no caso de
utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros, poderá o
CMDCA promover a imediata retomada dos bens e direitos.
10.2. Na conclusão ou extinção da parceira, os bens e direitos adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados, remanescentes na data
da extinção do Termo de Fomento deverão ser restítuidos ao MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrão à conta da
Seguinte Dotação:
06.21.00-3.3.50.39.00-08.243.4001.2125 – Fundo Municipal de Atendimento à
Criança e ao Adolescente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
12.1. O presente Instrumento terá vigência pelo período de 1º de dezembro de
2018 a 31 de março de 2019, podendo ser prorrogado mediante solicitação da
ENTIDADE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao CMDCA
em, no mínimo, trinta dias antes do término inicialmente previsto.
Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento
deve ser feita pelo CMDCA quando este der causa a atraso na liberação de
recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

CLAUSULA SÉTIMA – DO GESTOR DA PARCERIA

13.1. É facultado aos parceiros rescindir este Termo, no prazo mínimo de sessenta
dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, nos termos da legislação
vigente, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados
os benefícios no período em que este tenha vigido.

7.1. O Gestor será nomeado por Portaria e terá atribuição de acompanhar e
fiscalizar a execução da parceria, informar ao seu superior hierárquico a existência
de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados, emitir parecer técnico conclusivo da prestação de contas, levando em
consideração o conteúdo do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e

§ 1º A denúncia e/ou rescisão deste Termo ocorrerá quando da constatação das
seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
b) retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo de
Fomento;
c) descumprimento a toda e qualquer Cláusula constante deste Termo;
d) unilateralmente pelo MUNICÍPIO, por manifesto interesse público,
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motivadamente declarado pela Presidência do CMDCA e a critério do MUNICÍPIO
por irregularidades providas na administração da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL.
§ 2º Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, os PARTÍCIPES
são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da rescisão,
competindo à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL à comprovação de
aplicação dos recursos que houver recebido.
§ 3º Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo
improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável.
§ 4º Os casos omissos que surgirem na execução do presente Termo de Fomento
serão solucionados por acordo entre as partes.

relacionada à execução da parceria.
§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de Ato administrativo voltado à
apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
15.1. O presente Termo de Fomento será publicado na Impresa Oficial do
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Itapecrica da Serra, para dirimir as questões
decorrentes da execução do presente Termo de Fomento, com renúncia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as
normas da Dispensa de Chamamento Público, da Lei Federal nº 13.019/14 e do
Decreto Municipal nº 2.630/2016, o MUNICÍPIO por meio do CMDCA poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as
seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento
de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo do
CMDCA, por prazo não superior a dois anos; e
c) declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no item b).
§ 1º As sanções estabelecidas nos itens b) e c) são de competência exclusiva do
MUNICÍPIO por meio do Presidente do CMDCA, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração

E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de
Fomento, assinam em quatro vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo firmadas.
Itapecerica da Serra, 29 de novembro de 2018
JORGE JOSÉ DA COSTA
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
HELENA REGINA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ELIANE SOARES GERCZEWKI
PRESIDENTE DO CMDCA DE ITAPECERICA DA SERRA
SÉRGIO BARBOSA DE SOUZA NETO
INSTITUTO VIS FOUNDATION BRASIL
TESTEMUNHAS:
1ª.
2ª.
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(quinhentos reais) para a família do Senhor Ademário José dos Santos, de
responsabilidade da Prefeitura, com o respectivo recebimento a partir da entrega
da documentação listada no art. 5º.
Art. 3º As despesas do Auxílio Moradia Emergencial com prazo
determinado onerarão a dotação orçamentária na seguinte classificação 16.20.003.3.90.36.15-16.122.5001.2548, atribuída pela Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 4º O Auxílio Moradia Emergencial será oferecido pelo período de
seis meses.
Art. 5º A família deverá apresentar na Secretaria Municipal de Habitação
e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra os
seguintes documentos: CPF, RG ou Certidão de Nascimento de todos os
moradores, Certidão de Casamento, quando houver, cópia do comprovante de
residência e o Contrato de Locação com as assinaturas do locador e do locatário
com firma reconhecida em Cartório, no caso de dúvida sobre a regularidade do
imóvel a ser locado, documentos que comprovem titularidade como Matrícula e
Escritura do terreno também serão exigidos.
Art. 6º A família deverá apresentar recibo mensal do pagamento do
aluguel.
Art. 7º Deverá ser mantido pela família o cadastro atualizado junto ao
Município.
Art. 8º Em caso de descumprimento dos artigos elencados o Auxílio
Moradia Emergencial ficará suspenso.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapecerica da Serra, 21 de novembro de 2018
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito
AGUINALDO FERREIRA
Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 2.753, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018
REVOGA O DECRETO Nº 2.211, DE 3 DE JUNHO DE 2011, QUE
DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
ESCOLAR.

DECRETOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, usando
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e

DECRETO Nº 2.752, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018
Considerando a inexistência de procedimento de desapropriação da área
mencionada no Decreto nº 2.211/2011 até a presente data;
DISPÕE SOBRE O AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL COM PRAZO
DETERMINADO PARA A FAMÍLIA DO SENHOR ADEMÁRIO JOSÉ DOS
SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando que o Município não tem mais interesse em implantar uma
Unidade Escolar na área desapropriada pelo Decreto nº 2.211/2011;
Considerando, finalmente, os princípios da Administração Pública,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, usando
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e
D E C R E T A:
Considerando a dignidade da pessoa humana, consignada na
implantação e fomento dos direitos sociais,

D E C R E T A:
Art. 1º O Auxílio Moradia Emergencial tem por finalidade viabilizar valor
indispensável a sanar o abrigo da família do Senhor Ademário José dos Santos,
portador da Cédula de Identidade RG nº 38.980.241-4 e inscrito no CPF/MF sob o
nº 841.406.584-87, que residia em área de inundação.
Art. 2º

O Auxílio Moradia Emergencial será de até R$ 500,00

Art. 1º Fica revogado integralmente o Decreto nº 2.211, de 3 de junho de
2011, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública para fins de
desapropriação de área, destinada a construção de Unidade Escolar.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapecerica da Serra, 28 de novembro de 2018
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito
MELISSA HEE TERRA DO AMARAL
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

