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0 rtfzitura trnittpat hs 3Jathtnâpuliz 
• 	ESTADO DE SAO PAULO 

Jardinopolis, 12 de abill de 2018. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que "DISPOE SOBRE 
suPLEMENTAçA0 DE D0TAç6ES ORçAMENTARIAS, QUE ESPECIFICA". 

As suplementaçOes constantes do projeto em pauta tern por objetivo complementar dotacOes 
orçarnentâAas para cobr despesas comas obras de recapeamento asfáltico nas ruas Getülio Vargas e Cal. Joaquim 
Pereira Lima (doc anexo) 

Informarnos que o contrato de repasse ri° 847831/2017/MCIDADES/CAIXA firmado entre o 
Municipio de Jardinopolis e Govemo Federal por intermedio do Ministeno das Cidades (doc anexo) preve urn 
repasse na ordem de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mu, oitocentos e cinquenta reals). Inforniamos 
ainda que, encontra-se na peca orçarnentáda dotaçào especifica do respectivo ente no valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), portanto, estarnos solicitando sornente a suplementaçäo da diferença que é de R$ 230.850,00 (duzentos e 
trinta mil, oitocentos e cinquenta reals). 0 referido contrato prevO contrapartida no valor de R$ 53.401,08 
(cinquenta e trés mu, quatrocentos e urn reals e oito centavos), ocorre que inicialmente 101 previsto na peça 
orçamentária, dotaçao com recursds praprios para realizar recapeamento asfáltico na cidade na ordem de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reals), portanto, estamos requerendo a suplernentacão da diferença para complementar a 
refedda dotacao no valor de R$ 3.401,08 (trés mu, quatrocentos e urn reals e ofto centavos). 

A dotaco de recurso próprio utilizada para cobrir a referida despesa é proveniente de anulação a 
não prejudicara o andarnento dos programas e atividades da Preleitura para corn a populaçao 

Portanto, submetemos a apreciaçäo e votaçao de Vossas Exceléncias a presente rnatéria, dentro 
dos termos regimentals, corn a sua consequente aprovacâo 

Aproveutamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e deniais nobres Vereadores, os 
nossos mais sinceros protestos de estirna, consideracao e apreco. 

Atenciosarnente A11D  

A SUA EXCELENCIA 	 • 
SENI-JOR JOSE EURIPEDES FERREIRA • ' . 	: 

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DEJARD1NOPOLIS-SP. 
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ESTADODESAOPAIJI,o 

PROJETO DE LEI N°. 013-2018 
DE 12 DE ABRIL DE 2018 

"DISPOE SOBRE SUPLEMENTAçAO DE DOTAOES ORçAMENTARIAS, 
QUE  

0 SENHOR DR. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO F COMARCA DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA. DA LEI, ETC. 

FAZ SABER:- que a COmara Municipal de •VSadores de JardinOpolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 10 - Fica aberto no Setor de Contabilidade e Enipenlio credito suplementar na importancta de R$ 
234 251,08 (duzentos e tnnta e quatro mil, duzentos e cinquenta e urn reais e oito centavos) para reforço das 
dotacOes constantes da Lei Oramentaria Municipal n° 4438, de 17 do outubro de 2017, sob as seguintes 
codiflcaçOes: 

02- EXECUTIVO 
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 
15.451.0029.1.010-Obrasde Infraestrutura Urbana 
4.4.90.51.00.01.7110 – Obras e InstaIaçOes---------------------  R$ 	3.401,08 
449051 00050100 Obrase InstalaçOes -------------- – ----- --------------------------------- R$ 	23085000 

TOTAL 	R$ 234 251,08 

ARTIGO 21  –0 credito constante do artigo anterior sera coberto atraves dos seguintes 
a) - anulaçäo parcial da seguinte dotacao orçarnentana 

02-EXECUTIVO 
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PIJBLICOS 
175120020 1 006– Construçao e Ampliaçao das Redes de Agua e Esgoto 
449051 0001 7110– Obras e InstaiaçOes -------- – ------------------------- — -------------------- -- R$ 	3401,08 

b) - provenientes do contrato de repasse que entre si celebram a Uniâo Federal por intermedio do Ministeno das 
Cidades, representado pela Caixa EcoflOrnicá Federal, e o Municipio de JardinOpolis, objetivando a execução 
do acOes relativas ao planejamento Urbano -------------------- ------------- R$ 230.850,00 

• TOTAL -------R$ 234.251,08 

ARTIGO 30 - Ficarn alterados Os anexos II e ID do Piano Plunanual - Lei n° 4433 de 26 de setembro de 2017 e 
anexos V e VI da Lei de Diretnzes Orçamentanas - LIDO 2018– Lei n° 4419 de 27 de junho de 2017 
e suas postenores aiteraçOes 

ARTIGO 40 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaçao revogadas as disposiçoes em contrano 

Jarthn6Pot4deb7,5 



PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINOPOLIS 
- 	ESTADODESAOPAULO 0 	Praça Dr. Mario Lins, n°. 150— Centro - Jardinopolis/SP - CEP 14.680-000 

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 
TERRA DA )4ANCA 	 w.jardinopolis,sp.gov.br  - contabil©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO V - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO 
DEscRIcAo DOS PROGRAMS GOVERNAMENTAIS/METAS/ 
CUSTOS PARAO EXERCICIO 
ALTERAçAO 	 x 
JARDINOPOLIS 
EXERCICIO: 	 2018 
PROGRAMA: 	Vias Urbanas 
CODIGO DO PROGRAMA 	 N00029 

Secretaria Municipal do Obras e Serv. PUblicos 
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 
CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 N014.01 

OBJETIVO: 	Restabelecer a urbanizäçao adequada para melhorar o aspecto da cidade e 
propiciar a populaçao 0 - bern estar desejado. 

JUSTIFICATIVA: 	A infraestrutura - urbana neäessità de permanerite meihoria e ampUaçâo 
mediante a construção de mSlhorias, alem da manutençao das existentes. 

Alterado de acordo corn o Projeto de Lei n? 013-2018 



PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÔPOLIS 

I1P ESTADO DE SÃO PAULO 

Praca Dr. Who Lins, no.. 150— Centro - Jardinopolis/SP - CEP 14680-000 

Forte: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 
TERRA PA HANGA 

wwwjardinopolis.sp.9ov.br  - contabil@jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO VI - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

lT*tÄcA*iI x 

. 
	 Kek 

EXERCICIO: 	 2018 
UNIDADE EXECUTORA 	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 

CODIGO DA UNIDADE 	 . 	 No 	14.01 
FuNçAO 	 URBANISMO 
CODIGO DA FUNcA0 	 . . 	 No 	15 
SuBFUNçA0 	 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
CODIGO DA SUBFUNQAO 	. 	. 	 No 	451 
PROGRAM 	 VIAS URBANAS 
CODIGO DO PROGRAMA 	 . 	. 	. 	 No 	0029 

PROJETO 	 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 
CODIGO DO PROJETO 	... 	 No 	1.010 
Prrwft itn Puimntnro asfItica 

1500,00 METRO QUADRADO 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES 
Alterado de acordo corn o Projeto de Lei no. 013-2018 



PREFEITURA MUNCI PAL DE JARDINOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

Praça Dr. Mâdo Lins, no. 150 - Centro - JardinOpolis/SP - CEP 14.680-000 

TERRA DA14ANGA 	 Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-293 

LjardinopoIissp.gov.br  - contabiIjardinopoIis.sp.gov.br  

ANEXO V - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO 
DESCRIçAO DOS PROGRAMS GQVERNAMENTAIS/METAS/ 
CIJSTOS PARA 0 EXERCICIO 
ALTERAçAO 	 x 
JARDINOPOLIS 
EXERCICIO: 	 2018 
PROGRAMA: 	Saneamento Geral 
CODIGO DO PROGRAMA 	 N00020 

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 	
Secretaria Municipal de Obras e Serv. PUbIicos 

CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 N014.03 

Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar e manter Os 

OBJETIVO 	 serviços de abastecimento de agua no municipio e da rede coletora de esgoto 

A água, sendo uma fonts de vida; tern seu uso primordial para sobrevivencia 
da populaçao, sendo titilizada tambérn para outras atividades; a canalizaçäo e 

JUSTIFICATIVA: 	manutençao da rede de esgoto, evita a transmissao de doenças. 

LAbastecimento de Aqua - Nivel de Percentual 9869 
tEsgoto Sanitario - Nivel de Atendimento Petcentual 99,75 
Manutençao das Redes de Aqua e Esgoto Percentual 93,00 94001 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAç0E5 
Alterado de acordo corn o Projeto de Lei no 013-2018 



PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÔPOLIS 

xv 	. 	ESTADO OS SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Luns no ISO - Centro - Jardunopohs/SP - CEP 14 680 000 

Forte: 16 3690-2900 Fax: 15 3690-2932 
TERRA DA MANGA 	 - 	 - 

www.jardiriopolis.sp.gov.br  - contabil@jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO VI - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

k4fl.R4cM.:.I X I 
-fl 

EXERCICIO 2018 
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI0S PUBLICOS 

CODIGO DA UNIDADE . 	 . 	 No 14.03 
FuNçAo SANEAMENTO 
cOoIGoDAFuNçAo .. 	--. 	. 	 No 17 
suBFuNçAo SANEAMENTO BASICO URBANO 
cODIG0DAsUBFuNçA0 . 	 .. 	.. 	- 	 No 512 
PROGRAMA SANEAMENTO GERAL 
CODIGO DO PROGRAMA No 0020 

ATIVIDADE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 
CODIGO DA ATIVIDADE . 	 . 	 . 	 . 	 .. 	. 	 No 2.028 

Manter a Media do Nivel de Abastecimento de Aqua .e .Esqotc -  Sanitario (A+B I 2 

99,22 PERCENTUAL 

Il 'a%J I It I San I I V rise I.JrlSa III 'l I I 

ALTERAcAO DE ACORDO COM O-PROJETO DE LEI N0.027-2017 



rn 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 
I 	 ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n°. 150— Centro - Jardinópolis/SP - CEP 14680-000 

TERRA DA MATIGA 	
Forte: 16 3690-2900 Fax: 16. 3690-2932 

w4ardinopbIis.sp.gov.br  - contabil©jardinbpolis.sp.gov.br  

ANEXO VI- PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

N*EERAcAoi x I 

I 	 77,1 

EXERCICIO: 
UNIDADE EXECUTORA 
CODIGO DA UNUDADE 
FUNçAO 
CODIGO VA FUNQAO 
SUBFuNçA0 
CODIGO DA suBFUNçAO 
PROGRAMA 
cODico DO PROGRAMA 

PROJETO 	CONS11 
CODIGO DO PROJETO 

2018 
SECRETARIAMIJNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 

No 14.03 
SANEAMENTO 

No 17 
SANEAMENTÔBASICO URBANO 

No 512 
SANEAMENTO GERAL 

No 0020 

EAMPLIAQAODAS REDES DE AGUA E ESGOTO 
No 1.006 

Produto: Manutencâo das redes de água e esgoto 

UI1&4!E  
94 	 Percentual 

JUSTIFICATIVAS DAS MODiFiCAçOES . 
Alterado de acordo corn o Projeto de Lei no. O'13-2018 



a1 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praca Dr. Mario Lins, no. 150— Centro -  JardinOpolis/SP - CD' 14.680-000 t4# Fone: 163590-2914/3690-2911 

TERRA DA MANGA 	 wAvjardinopoIis.sp.gov.br  - orcamentojardinopoIis.sp.gov.br 	 - 

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORQAMENTARIO - PPA 

ALTERADO 	 X 
JARDINóPOLIS 
PROGRAMA: 	 Vias Urbanas 
CODIOO DO PROORAMA 	 N00029 

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 	 Secretaria Municipal de Obras e Serv. PUblicos 
CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 N0 14.01 

OBJETIVO- 	
Restabelecer a urbanização adequada para melhorar 0 aspecto da cidade e propiciar a 
populaçâo o bern estar desejado. 

JUSTIFICATIVA- 	
A infraestrUtura urbana necessita de permanente melhoria e arnpliaçao mediante a 
construçâo de melhorias, alérn-da-mantttençâo -das existentes. 

Alterado de acordo corn o Projeto de Lei n o . 013-2018 



_lasaw 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 

. 	

. ESTA000ESAOPAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n°. 150— Centro - Jardiriopohs/SP - CEP 14.660-000 

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 

wvn4jardinopolis.sp.gov.br  - orcamento©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO III - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - PPA IJNIDADES EXECUTORAS E 
AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

x 

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 
CODIGO DA UNIDADE . 	 No 14.01 
FuNçAo URBANISMO 
CODIGO DA FUNcA0 I . 	 No 15 
SUBFUNçAO 	 . INFRA-ESTRUTURA URBANA 
CODIGO DA suBFuNçAo . 	 . 	 . 	 No 451 
PROGRAMA WAS URBANAS. 
CODIGO DO PROGRAMA . 	 .. 	. 	 No 0029 

PROJETO 	 OW DE INFRA ESTRUTURA URBANA 

CODIGO DO PROJETO 
	

No 	1.010 
Produto: Pavimentacao asfaltica 

METRO QUADRADO 

1 
	

1500,00 	I 	6000,00 

1,08 	 u,ucj 
	

RE 
S DAS 

Alterado de acordo corn o Projeto do Let n °  013-2018 



toznw_ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 
ESTADO OF SÃO PAULO 

Praça Dr Mario Lins n° 150 —Centro - JardinopclislSP —CEP 14 680-000 

 Fore: 163690-291413690-2911 

TLRRA DA MANGA 	 ii.jardinopoIisspgov.br  - orcamentojardinopoiissp.gavbr 	- 

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORcAMENTARI0 - PPA 

ALTERADO 	 X 	 . . 
JARDINOPOLIS 	 . 	. . 

PROGRAMA: 	 Saneamento Geral 
CODIGO DO PROGRAMA 	 N00020 
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA 	 Secretaria Municipal de Obras e Serv. Publicos 
CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 N0 14.03 

OBJETIVO- 	
Estudar, projetar, admjnistrar, produzir, distribuir, controlar e manter Os serviços de 
abastecimento de agua no rnunicipio e da redé coletora de esgoto. 

A agua, sendo uma fonte do vida, tern seu •uso primordial para sobrevivencia da 

JUSTIFICATIVA: 	 populaçäo, sendo utilizada tambOm para outrasatividades; a canalizaçao e manutençao 
da rode de esgoto, evita a transrnissão de doenças. 

tStij 
Abastecimento de Agua - Nil el de 	 Pércentual 	. . 	 98,69 . 98,90 
Esgoto Sanitário - Nivel de Atendimento 	Pércentual 	 . 9975 9975 
Manutençao das Redes de Aqua e Esgoto 	Percentual . 93,00 9700 

sM'I'J• Lt?1'tI'I'l"f'jj'  'h'-1• 
Th$ 

Abastecimento de Ague - 

Nivel do Atendirnento 	 9869 	 987 988 989 

Esgoto Sanitario - Nivel de 
Atendimento 	 99,75 	 99,75 9975 99,75 

Manutenção das Redes de 

Agua e Esgoto 	 94,00 96,00 97,00 . 	 .95,00... 

*stan aaasze S t!M 



a 	PREFEITURA MUNICIPAL DEJARDINOPOLIS 

Is  ESTADODESA0PAULQ 

Praça Dr. Mario Lins, n o. 150- Centro - Jardinapoiis/SP - CS' 14.680-000 

Fone: 16 3690-2914/3690-2911 

	

TERRA DANANCA 	 w.jardirIopoIis:sp.gov.br - orcamento@jardinopohs.sp,90vbr 

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO . PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

XI 

UNIDADE EXECUTORA 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 
CODIGO DA UNIDADE 	 No 	14.03 
FuNçAo 	 SANEAMENTO 
CODIGO DA FUNçAO 	 . . 	. 	 No 	17 
SUBFUNçAO 	 SANEAMENTO BASICO URBANO 
CODIGO DA SUBFUNçAO 	 No 	512 
PROGRAMA 	 SANEAMENTO GERAL 
CODIGO DO PROGRAMA 	 No 	0020 

AçôES 
ATIVIDADE 	 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 
CODIGO DAATIV]DADE 	 No 	2.028 
Manter a Media do Nivel de Abastecimento de A ua e Es oto Sanitário (MB / 2) 

QUANTID E TOTAL 	 D 	 DI 
1,00 	 PERCENTUAL 

	

018 	 0 	 2021 	 META PPA 

	

99.22 	 99,23 	 99,28 	 99,33 	 100% 
GUSTO FINA 	IRO TOTAL 	R$ 18.024. 0,0 

2018 	 9 
4275.00000 	 4.426.000,00 	 4.582.00000 	 4.741.000.00 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIcAçOEs 



a 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n°. 150.- Centro - JardinOpoIis/P - CEP 14.680-000 

Fone:163690-2914/36902911 

TERRA DAHANCA 	 wwwjardinopolis sp gov br— ormmento@jardinopolls.sp.gov.br  

ANEXO III - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

INICIAL 	X I 

UNIDADE EXECUTORA 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 
CODIGO DA UNIDADE 	 No 	14.03 
FUNçA0 	 SANEAMENTO 
CODIGO DA FUNQAO 	 No 17 
SUBFuNçAO 	 SANEAMENTOBAsICO URBANO 
CODIGO DA SUBFUNcAO 	 Na 512 
PROGRAMA 	 SANEAMENTO GERAL 
CODIGO DO PROGRAMA 	 No 0020 

- 	 ACÔES 
PROJETO 	 CONsTRUcAO E AMPLIAAO DAS REDE DE AGUA E ESGOTO 
CODIGO DO PROJETO 	 No 1.006 
Produto: Manuten ão das redes de água e es oto 1 
QlJ NTIDA 	AL 	 ' 	 DIDA 

97,00 	 Percentual 

208 
94 , 00 	 95,00 

. 

1 	96 1 00 	 97,00 97,00 
A 



ESTADO DE SÃO PAULO Exerciciode2ols 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Página: 1/1 

Relaçao tie Orçamentos (Despesas) 

Despesa Descriçao 	 Depth. Funcional 	Dotaçao Elemento 25 % Valor Orçado Enipenhado Bloqueado Disponivei 

0555 Obras de Infra Estrutura Urbane 02.14 	15.451.0029 	1.010.4.490.51.00.00.00.00:00.02,0100 Obras e Instalacoes NSa 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 
0556 Obras de Infra Estrutura Urban 	02.14 	15.451.0029 1.010.4.4.90.51.00.00.00,00.00.01.7110 Obras a Instalacoes NSo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 
0557 Obras cia Infra Estrutura Urbana 02.14 	15.451.0029 1.010.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100 Obras a Instalacoes NSo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

Totais 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 

JARDINOPOLIS 	, 12/0412018 

DR. JOAO CIRO MARCONI 

PREFEFO MUNICIPAL 

12/04/2018 



CA1XA 
Contráto de Repasse - Trarisferéncia Voluntaria 

Grau do Sigilo 

#PUBLICO 

CONTRATO DE REPASSE No 84783112017/MCIDADES/CAIXA 
PROCESSO No 2584.1042301-45/2017 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO 
DAB CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, E 0 MLJNICiPIO DE 
JARD4N6POLIS, OBJETIVANDO A ExEcucAo DE 
AcOEs RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO. 

Par oste Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, tern, entre Si, justo e acordado 0 Contrato do 
Repasso de recursos orçamentários da Uniäo, em conformidade corn este Contrato de Repasse e corn a seguinte 
rogularnentacäo, Decreto no 93.872, do 23 de dezembro do 1986,0 suas alteragôes, Decreto n°6.170, do 25 de julho do 
2007, e sues alteracOos, Portaria InterTninisterial MPDO/MP/CGU no 424, de 30 de dezembro do 2016, Lei do Diretrizes 
Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programs pare o exerdcio, Contrato do Prestacâo do 
Serviços (CPS) firmado entre 0 Gostor do Programs e a Caixa Economica Federal e demais normas que regularnentam 
a espécie, as quals as contratantes so sujeitam, desde ja, na forma ajustada a seguir: 

SIGNATARIOS 

I - CONTRATANTE - A União Federal, par intermedlo do Gestor do Programs Ministério des Cidades, representada pela 
Caixa Economica Federal, instltuiçao financeira sob a forma do empress pOblica, ciotada do personalidade juridIca de 
direito privado, criada polo Decreto-Lei no 759, de 12 do agosto do 1969 e constitulda polo Docreto n o  66.303, de 6 do 
marco do 1970, regida pelo Estatuto aprovado polo Decreto no 7.973, de 28 de marco de 2013, publicado no DOU do 
0110412013, e retiflcaçäo publicada no DOU de 05/04/2013, o alterado peb Decreto no 8. 199, do 26 de fevereiro de 2014, 
publicado no DOLl do 27/02/2014, corn sede no Setor Bancarlo 6th, Quadra 04, Late 3/4, Brasilia-DE, inscrita no CNN-
ME sob on° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatâda da tJniéo, nos termos dos instrumentos supracitados, nests 
ato ropresentada par DEMERVAL PRADO JUNIOR, RG no 12.568.524, expedido par SSP/SP, CPF no 049.447.468-61, 
residents e domiciliado em Ribeirao Preto/SP, conforme propuração lavrada em notes do 20  Tabeliâo de Notas do Brasilia, 
no livro 3194-P, Os. 199, em 22/04/2016 e, doravante denorninada simplésmente CONTRATANTE. 

II - CONTRATAQO - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, inscrito no CNPJ-MF sob o no 44.229.821/0001-70, neste ato 
reprosentado polo respectivo Prefeito Municipal, SenhorJOAO CIRO MARCONI, portadordo RG no 4.679.869-9 expodido 
par SSP/SP, o CPE no 870.699.978-68, residente e domiciliado em Jardinopolis - SP, doravante denominado 
simplosmente CONTRATADO. 

coNDlcOEs GERAIS 

I - OBJETO DO CONTRAtO GE REPASSE 
Recapeamento asfaltico em vies pUblicas do municipio. 

II - MUNICIPIO BENEFICIARIC 
JardinOpolis - SP. 

III - CONTRATAçAO SOS LIMINAR 
(x)Nao 	( )Sim 
Apenas no caso do contrataçâo sob liminar, aplica-se a Clâusula Decima Sétima desse Contrato do Repasse - Condiçoos 
Gerais. 

IV - CONTRATAcAO SOB CONDIcAO-SUSPENSIVA 
(x)Não 	( )Sim. 

V - DESCRIQAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA - 
Rocursos do Repasse da Uniao R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco roil e oltocentos e cinquenta reals). 
Rocursos da Contrapartida aportada polo GONTRATADO E/OU UNIDADE EXEC&JTORA R$ 53.40108 (oinquenta e trés 
ml!, quatrocsntos e urn reals e alto centavos). 
Rocursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 299.25108 (duzentos a noventa e nove mu, duzentos e 
cinquenta a urn ueais 0 oito centavos).- - 
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Note cia Empenho n° 2017NE802263, emitida em 28/06/2017, no valor de R$ R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco 
mile oitocentos e dnquentareels), Unidade Gestora 175004, Gestãb 00001. 
Programa deTrabalbo: 1545120541 D730035. 
Natureza cia Despesa: 444042. 
Conte Vinculada do CONTRATADO: agenda n° 1194,  conta n° 006.00647025-2. 

VI- P R.AZOS 
Data da Assinatura do Contrato cia RepasSe: 29/11/2017. 
Tirrriino de Vigincia Contratual: 29 de Novembro de 2021. 
Prestaçao cia Conies: ate 60 (sessenta) that apOs b témlino da viginda contratual ou conclusio da execução do objeto, 
0 qua ocorrer primeiro. 
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestaçio de contas Palo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA ou do decurso do prazo pars apreseritaçio cia prestacio de contas. 

VII- FORD 
Justice Federal, Seçao Judicliria do Estado de São Paulo. 

VIII- ENDEREQOS 
Endereço pare entrega de correspondencias ao CONTRATADO: R. Dr. Mario Lins, 150 - Centro - CEP 14680-000 - 
Jardfnopolis - SP. 
Endereço Para entrega de correspondencias a CONTRATANTE: Av. Braz Olala Acosta, 1975, Nova Aliança, CEP 14026-
610- Ribeirio Preto/SP. 	 -. 

ENDEREQOS ELETRONICOS 
Endereço eletrOnico do CONTRATADO: onveñios©jardinopolis.sp.gov.br , gabinetejardinopoIis.sp.gov.br . 
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: sr2584splO@caixa.gov .br- 

Pelo presente instrurnento, as partes noniinadas no Cbntrato cia Repasse, pactuam as clàusulas a seguir: 

CLAUSUL.A PRIMEIRA - DO PIANO DE TRABALHO E DA CONDIQAO SUSPENSIVA 

1 - 0 Plano de Trabaiho aprovado no Sistema de Gestio de Convenios e Contratos de Repasse (SICONV) e parte 
integrante do presente Contrato cia Repasse, independente de transcriçio. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAcOES 

2 - Como forma mUtue de cooperaçao na execuçio do objeto do Contrato de Repasse, ago obrigaçOes des partes 

2.1 - DA CONTRATANTE 
I. analisar a aceitar a documentaçio tecriica, institucional e juiidica des propostas selecionadas; 

II. celebrar o Contrato de Repasse, apos ateridimento dos riquisftos palo CONTRATADO e/ou UNMADE 
EXECLITORA, a publicar seu extrato, no DiádO Oftcial cia Uniáo (DOU), a respectivas aiteraçães, se for o caso; 

Ill. acompanhare atestar a execuçao fIsico-tinanira do objeto previsto no Piano de Trabalho, corn os corresponderites 
registros nos sisternas cia Uniio, utilizando-se paratanto dos recursos hurnanos e tecnologicos da CONTRATANTE; 

IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma cia 
desembolso aprovado, observadô a disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento; 

V. cornunicar a assinatura e hberaao derecursos aoPoder Legislativo na forma disposta na legislaçao; 
VI. monitorar a acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execuçio do presents instrumento; 

VII. analisar eventuais solicitaçOes de reprograrnaçio dos Projetos Thcnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao 
Gestor do Prograrna, mediante 0 pagamento de We de reanalise; 

VIII. verificar a realizaçao do pracedimento HcitatOdo palo CONTRATADO, atendo-se It documentaçao no qua tange: a 
contemporaneidade do certarne, sos preços do licitAnte vencedor a sua compatibilidade corn os preços de 
referenda, ao respectivo enqOadramento do .objeto ajustado corn o efetivarnente Ilcitado, so fomecirnento de 
dedaraçio eq)ressa firniada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA atestando a 
atendirnento is disposiçOes legais apIicãveia ou registro no SICONV qua a substitua; 

IX. aferir a execução do oNeto  pactUado, conforms pactuado no Piano de Trabalho, por meio da vedficaçao da 
compatibilidade entre estes e 0 efetivamente executado, assim corno verificar a regular aplicaçao des parcelas de 
recursos, do acordo corn o disposto na Cláusula Quinta; 

X. veriflcar a existénda da Anotaçio de Responsabilidade Técnica - ART, quando se tratar cia obras e serviços cia 
engenharia; 	 - 

XI. designer, am 10 dias contados cia assinatura do instrumento, osservidores ou empregados responséveis palo seu 
acompanhaniento; 

XII divulger ern sitlo eletrOnico institucional as informag6es referentes a valores devolvidos bem corno a cause da 
devolucio nos casos cia nao execuçio total do objeto pactuado extinção ou rescsio do instrurnento 
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XIII fomecer, quando requisitadas pelos Orgaos de cantrole extemo e nos limites do sua competéncia especifica 
informaçOes relativas ao Contrato de Repasse independente de autorizaçao judicial; 

XIV. notificar previamente a CONTRATADO a inscriçâo como inadimpiente no SICONV, quando detectadas 
impropriedades ou irregularidades no acompanhamento do execucão do objeto do instrumento, devendo ser incluida 
no aviso a respectiva Secretaria do Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do Orgão responsável peto 
instrumento; 

XV. notiflcar o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA qUando nao apresentada a Prestacao de Contas dos 
recursos aplicados, ou quando constatada a me aplicaçao dos recursos publicos transferidos, instaurando, se for o 
caso, a competente Tomada de Contas Especial; 

XVI. receber e ânahsar a prestaçâo S contàs encaminhada pelo CUNTRATADO eiou UNMADE EXECUTORA bern 
coma notiticâ-Io quando da nao apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a ma aplicacao dos 
recursos, instàurando, se for a caso, a correspondente Tomadá de Contas Especial; 

XVII. solicitar a iristituicão financeira aibergante da conta vinculada a devoiuçao imediata dos saldos rernanescentes 
dessa conta especifica do instrumento pare a conta ünica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis. 

XVIII. assumir ou transfehr a responsabilidade pets execuçao do objeto, no caso do paralisacao ou de ocorrencia do fato 
relevante, de modo a evitar sue descontinuidade; 

XIX, realizer tempestivamente no SICQNV Os atos a S procedimentos relativos ao acompanhamento do execuçao do 
objeto, registrando no SICONV os.atos quo por sue natureza nao possam ser roalizados nesse Sisterna, mantendo-
as atualizados. 

2.2—DOCONTRATADO 

I consigner no Orçamento do exercicio corrente ou am lei quo autonze sue inciusão Os recursos necessérios pare 
executar 0 objeto do Contrato de Repasse $ no caso de investimento quo extrapole a exerciclo consignar no Piano 
Plurianuat os recursos pare atender as despesas am exercicios futuros quo, anuairnente constarao do seu 
Qrcamento; 

II. observer as condiçoes pars recebimento do recursos do União e para inscriçao am restos a pager estabelecidas 
pete Lei Complementar n° 101, do 04 de maio de2000;• 

Ill. comprometer-se, nos casos am quo couber a instituiçao do contiibuição do melboria, nos termos do COdigo 
Tributãrio Nacional, a não efetuar cobrança quo results em montahte superior a contrapartida aportada ao Contrato 
deRepasse; 

IV. definir a regime de execuçao, direto ou indireto, do.objeto do Contrato de Repasse; 
V. elaborar Os prójetos técnicos relacionados ao objeto pactUado e apresentar toda documentaçio juridica, técnica e 

institucional necessaria a celebraçao do Contrato de Reposes, do acordo corn os normativos do programa, bem 
camo apresentar docurnentos do titularidade dorninial da area de intervencâo, Iicenças e aprovaçôes do pr*tos 
emitidos pelo orgão ambientai competente e concessionanas do serviços publicos conforme a caso nos termos do 
legislação aphcavel 

VI. executor e fiscalizar as trabaihos necessârios a consecuçáo do objeto pactuado no Contrato do Repasse, 
observando prazos e custos, designando profissional habibtado e corn eqeiiênda necessaria so acompanhamento 
o controle dos obras e serviços com a respective ART do prestaçao de serviços do fiscakzaçaa a serem reakzados 

VII. Apresentar ao CONTRATANTE declaraçao de capacidade Monica, indicando a seividor ou servidores quo 
acompanharao a obra ou serviço deengenharia: 

VIII. assegurar, no sue integratidade, a qualidade técnica dos projetos e do execução dos produtos e serviços 
contratados am conforniidade cam as norrnas brasileiras e Os nomlativos dos programas ages e atividades 
determinando a correção de vicios quo possarn comprometer a  fruiçäo do beneficlo pets populacão beneflciária, 
quando detectados peta CONTRATANTE ou pelos orgaos do controle 

IX selecionar as areas do intervenção e Os beneflciénos finals ern confonmdade cam as diretnzes estabelecidas polo 
Gestor do Programa podendo estabelecer outras quo busquem refletir situaçães de vulnerabilidade economica e 
social inforrnanda a CONTRATANTE sempre que houver alteraçóes 

X. reahzar o processo IicitatOrio sob sue intelra responsabilidade quando optar polo regime de execução indireta nos 
terrnos do Loin0  8.666, de 21 dejunho de 1993 e sues alteraçaes ou da Lei 12.462, do 04 de agosto do 2011 e sua 
regulanientacAo e demats norrnas pertinentes a maténa assegurando a correçâo dos piocedimentos Iegais a 
suflciencia do projeto bâsico, da planilha orçamentaria discriminativa do percentual de Bonificaçao e Despesas 
Indiretas (BDI) utilizado e a respectivo detaihamento de sue composição; 

XI. apresentar declaraçSo expressa fimiada par representante legal do CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA, 
ou registro no SICONV quo a subStituà, atestando 0 atendimento dos disposiçoes legais aplicäveis ao procedimento 
IicitatOrio; 	 .... 

XII exercer, na quandade de contratante a flscalização sabre a CTEF — Contrato do Execuçao 0/au Fomecimento de 
Obras, Serviços ou Equipanientos. 

XIII. estimular a participação dos beneficiatios finals no elaboraçAo e implementaçäo do objeto do Contrato do Repasse, 
bern como no manutençäo do patrimOnia gerado par estes investirnentos 

XIV no caso dos Estados Municipios e Distrito Federal notuicar Os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e 
as entidades empresariais corn sede no municipio ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação do recursos 
financeiros pole CONTRATANTE, am conforrnidad 0  9.452, de 20 do marco de 1997, facultada a 
notiflcaçâo par rneio oietronico 
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XV. operar, manter e conserver adequadamente 0 patdmbnio pOblico gerado pelos investimentos decorrentes do 
Contrato do Repasse, apOs sua exeouçäo de fomia a possibilitar a sua furicionalidade; 

XVI. prestar cantos dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a consecuçao do objeto no prazo fixado 
no Contrato do Repasse; 

XVII. fomecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, inforrnaçoes sobre as açóos desenvolvidas pars viabilizar 
acocnpanharnento e avaliaçao do processo; 

XVIII. prover no odital do Iicitacao e no CTEF qua a rosponsabilidade pole qualidade das obras, materials e serviços 
oxocutadosffomecidos é da empresa cOnttatada para esta tinalidade, inclusive a promocAo de roadequaçoes, 
sernpre qua detectadas impropriedades qua possam comprometer a consecução do objeto contratado; 

AX. realizar tempesfivamente no SICONV os abs e OS procedimentos relativos a fomializaçao, execuçäo, Iicitaçao, 
aconipanhamento, prostacao do cantos é informaçOes acerca de tornado do cantos especial do Contrato de Repasse 
e registrar no SICONV os atos quo por sUa natureza näo possam ser reahzados nesse Sistema, mantendo-os 
atualizados; - 

XX. instaurar processo administrativo apuratorib, inclusive pracosso administrativo discipliner, quando constatado o 
desvio ou malversacAo de recur -sos pbliths, irregularidade no execUçâo do CTEF ou gestäo financeira do Contrato 
de Repasse, comunicando tel fato a CONTRATANTE; 

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de Iicitaçâo, oproco estirnado polo Administração Para a execucão do servigo 
e a proposta de proco total otertada por cada licitanto corn o seu respectivo CNPJ, o tornio de homologagão e 
adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos exocutores 0 da fiscalizacáo 
de obras, 0 Os bolotins de mediçOos; 

XXII. mentor urn canal do comunicaçao ofetivo, so qual se dara aniplapublicidade, pare o rocebimento pela Uniao do 
manifestacOes dos cidadãos relacionados so convênio possibilitando 0 registro de sugestoes. elogios, solicitaçOes, 
reclamaçOes e denüncias; 

XXIII. incluir nas places e adesivos indicativosdas obras, quando 0 objeto do instrumento as referir a execucâo do obras 
de engenliaria, inforTflacao sobre canal pare o registro de denUncias, reclamaçøes e elogios, conforme previsto no 
"Manual de Usa da Marco do Governo Federal Obra& do Secretaria do ComunicaçSo Social do Presidéncia da 
Repáblica; 

XXIV. en tamer dencia do qualquer irregularidade ou ilegalidade, der ciència aos Orgaos do controlo e, havondo fundada 
suspeita de crime ou de improbidade administrative, cientiticar as Ministetios POblico Federal e Estadual e a 
Advocacia Coral da União. 

XXV. adotar o disposto nas Lois no 10.048, de 08 do novembro de 2000, e 10.098, do 19 do dezembro do 2000, e no 
Decroto no 5.296, do 02 do dozembro do 2004,• relativamente é promoção de acessibdidade des pessoas portadoras 
de deficiencia fisica ou corn niobilidaderediizidà; 

XXVI. compatibThzar a objeto do Contrato do Repasse corn normas e procedimentos do preservacäo amb4ental municipal, 
estadual ou federal, conforms o caso; 

XXVII. prever no edital de licitaçäo as composiçöes do custos unitarios e o detathamento do encargos sociais e do SDI quo 
integram o orçamento do projeto bésico da obra e/ou serviço em curnpnmento so art 70  §20  inciso II da Lei 
8.666/93 c/c a Sümula no 258 do Tribunal de Contas do União; 

XXVIII. nos casos do transferencias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observer o disposto no Decreto no 7.963, de 
08 do abril do 2013, e sues alteraçóes, nas licitaçOes quo reafizar, no caso do contrataçâo do obras ou serviços de 
ongenharia, bern camo apresentar a CONTRATANTE declaraçao firmada pelo representante legal do 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atondirnento ao disposto no referido Decroto; 

XXIX. utilizer, pars aquisiçao do bens e seMcos comuns, a modalldade ptegâo, nos tombs da Lei no 10.520, do 17 do 
julbo de 2002, o do regulamento previsto no Decreto no 5.450, do 31 do maio de 2005, preferencialmente a sua 
forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade do 
sue utilizacSo;  

XXX aprosentar doclaração oxpressa ou fomecer declaraçao ernitida pale empress vencedora da lrcitaçSo atestando 
quo osta náo possui em seu quadro societãrio servidor publtco da alive, ou emnpregado do empress publica ou do 
sociodade do economia mista, sendo de süá inteira rosponéabilidade a flscalizaçao dessa obdgaçâo; 

XXXI. registrar no SICONV as atas e as informaçAos sobre os participantes e respectivas propostas das Iicitaçtes, bern 
como as inforrnaçôes referentes as dispenses  inexigibilidades; 

XXXII. insorir, quando da celobração do contratos corn totceiros pars execucão do objeto do Contrato do Repasse, cllusula 
quo obriguo 0 terceiro a pemlitir o livre acesso dos servidores dos Orgaos ou entidades pOblicas contratantes, born 
como dos Orgäos do controlo intérno e externo, a seus docurnentos e rogistros contãbeis 

XXXIII. atostar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidóneas e Suspensas (CEIS), a regularidade dos empresas 
efou profissidnais particlpantes do processo do Mci ação, em especial so impedirnento daquetas em contratar cam o 
Poder Püblico, em atendirnento ao disposto na Portaria CGU no 516, de 15 do marco do 2010; 

XXXIV. consultar no Sistema do Cadastrarnento Unificado do Fornecodores - SICAF a regularidade das empresas e/ou 
profissionais participantes do processo do IicitaçAo em especial so impedimento daquelas em contratar corn o Poder 
Publico sendo vedada a participacâo na licitaçao ou cantratação do empress quo consta como irnpedida ou 
suspense; 	 - 	- 	 - 

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenaçes Civis a regularldade das empresas e/ou profissionais participantes 
do processo de licitaçao, no qua tango a - registro do ate do improbidade administrative e inelegibilidade 
supervisionado polo Consolho Nacional de J,ica 	 - 
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xxxvi apresentar a CONTRATANTE relatdrio de exocuqao do empreendimento contendo informaçOes sobre a execug&o 
fisico-finanoeira do Contralto de Repasse born corno do integralizacâo do contrapartida, em ponodicidade 
compativel corn o cronograma de desemboiso estab&ecida 

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusao do empreehdirnento quando o objeto do Contrato de Repasse prover apenas sua 
execução parcial e for etapa do enipreendimento maior, a firn de assegurar sua funcionalidade;  

XXXVIII divulgar, em quaIquer açao promocional relacionada so objeto 0/au objetivo do Contrato de Repasse 0 norne do 
Programs, a odgem do recurso, o valor do i$asse e o none do CONTRATANTE e do Gestor do Prograrna, como 
entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente a 
CAIXA a data fomia e local onde ocotTerá a açao promocional corn antecedéncia minima do 72 (setenta e dues) 
horas, sob pena do suspensáo do Iiberacao dos recursos financoirds, observadas as lirnitaçOes impostas polo 
Eleitoral n° 9.504, de 30 do setembm do 1997:, 

XXXIX. comprorneter-se a utilizer a assinatura doGestor do Programs acompanhada do marca do Governo Federal nas 
pubIicacôes decorrentes do Contrato cia Repasse, observadas as iirnitaçóes impostas pals Eleitorai n° 9.504, do 30 
do setembro do 1997; 

XL responder solidariamente, Os entes consorciados, no caso do execuçao do obeto confratual por consorcios pthlicos; 
XLI. aplicar, no SICONV, Os recutsos crditados na conta vinculada so Contrato do Repasse em cademeta de poupança, 

so a prazo previsto pare sua utiliza$o for igual ou superior a urn més, e realizar Os pagamentos do despesas do 
Contrato do Repasse também por interrnédio doSICONV, observadas as disposiçøes contidas no Cláusula Setirna 
deste Instrurnento; . . . 

XLII autonzar a CONTRATANTE ou sue rnandatana pare quo sohcitem junta a instituicâo financeira albergante da conta 
vinculada a transferéncia dos recursos financeiros por ole repassados bern como Os seus rendimentos pare a 
come unica da Uniao caso os rocursos nâo sej*m utilizados no objeto do transferencia polo prazo de 180 (cento e 
oltenta) dias; . 

XLIII. autorizar so CONTRATANTE soIicitr, a instituiçao financeira .albergante da conta vinculada, 0 resgate dos saldos 
remanescentes nos casos am que nâo houver a devolução dos recursos no prazo previsto 

XLIV ester ciente sobre a não su;eicAo ao sigilo bancéno quanto a Uniâo e respectivos orflos do controls, por so tratar 
de recurso püblico; ..... . 

XLV. der ciencia da celebracAo do Contrato do Repasse so conselbo local ou instáncia de controle social da area 
vinculada so programs de govemo queoriginou a transferéndia, quandohouven 

XLVI divulgar em sltio eletrônico institucional as tnforniacaes referentes a valores devolvidos born como a cause da 
devoluçao, nos casos de não execucão total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento; 

XLVIL disponibibzar, am siho oficial na internet ou na sua falta em sue sede am local do facil visibilidade consults so 
extrato do iristrumento ou outro instrumentO :utilizado, contendo, polo monos, o objeto, a finalidade, as valores o as 
dates do Iiberacão e o detaihamento cia aplicação dos recursos/ born como as contrataçOes roalizadas pare a 
execucão do objeto pactuado podendo ser suprida a publicagáo na internal pole insergao do link ns pégina oficial 
do CONTRATADO &ou UNIDADE EXECUTORA quo possibilite acesso direto 80 Portal do Convénios. 

XLVIIL indicar a obdgatoiiedade do contabilizaçáo 0 guards dos bens rernanescentes e mantfestar cornpromisso do 
utjlizacão dos bens pars assegurar a contlñuidade de prograrna govemaniental, ostando clams as regras e dirotrizes 
de utilizaçio;  

XLIX responder, na figure do seus titulares, na medida de seus atos, compet6riclas e atribuiçóes 0 CONTRATADO e 
solidariarnente, quando for o caso, a UNMADE EXECUTORA, par desvio ou rnalversacao do recursos pUblicos, 
irregulandade na execução do contrato ou gestäo financeira do instrumento 

L. tomar outras providencias necessénas a boa execuçäo do objeto do Contrato do Ropasse 
U. transferir a posse eprop4ledade do irnovel pará as béneficiários finals, sendo condicionante pars apcovaçao cia 

Prestaçao do Comes, caso a operacAo preveja o item do invéstiniento do regularizaçao fundiaria; 
LII apresentar a Licença cia Operaçao fornecida polo Orgäo ambiental competente sendo condic4onante pare 

aprovaçâo da PrestaçAo do Contas Final caso a operacäes seja do abastecimentO do Ague, esgotarnento saniténo 
residuos solidos urbanos e drenagern, inclusive as realizadas nos progranias habitacionais 

LIII ester ciente quo a não aprovaçao pale CONTRATANTE do produto inicial relativo a metodologia implicaré a rescisao 
contratual e a nAo liberaçao dos recursos contratados born coma a devolucao dos recursos evontualmente ja 
sacados, no caso do operaçães do Planofliretor, Risco e Rogularizaçáo Fundiária; 

Uv ester ciente quo a hberaçâo cia ultima parcela fica condicionada a comprovacao da regulanzação efetiva da situação 
da delegaçâo ou concessäo firmsda entre 0 municlpio e 0 prestador dos serv'ços no caso do operaçOes do 
Programs Serviços Uitanos do Ague  e Esgoto quando a comprovacáo do regulandade do delegaçAo e concessáo 
for apresentada por termo do compromisso 

LV garantir isoladaments ou junto aos Orgaos cOmpetentes 0 fomecirnento a manutençao 0 5 operaçáo dos sisternas 
de abastecirnento de agua do coleta 0 tratarnonto do esgoto sanitano de coleta e tratarnento dos rosiduos sálidos 
de coleta do esgotos pluviais, do paviméritäcao pOblica ode redo do disthbuição do energia elétdca e ilurninaçao 
publics no quo couber.  

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

C - 
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3-A CONTRATANTE transferira, so CONThATADO e/óu IJNIDADE EXECUTORA; ate 0 limits do valor dos Recursos 
do Repasse descnto no item V das CONDIQOES GERAIS e de acordo corn o cronograma do desemboiso constants do 
Piano do Trabaiho 

3.1 -0 CONTRATADO aportara o valor dos Recursos do Contrapartida desento no item V das COND1c(3ES GERAIS do 
acordo corn os percentuats e as condiçâes :estabeiecidas na legislacáo vigente e do acoido corn o cronograma de 
desemboiso constants do Piano do Trabaiho a conta de recursos alocados am seu orçamento. 

3.2- Os recursos transferidos pela UniAo e os recursos do CONTRATADO destinados 30 presente Contrato de Repasse, 
figurarâo no Orçamento do CONTRATADO, obedécendo so desdobrarnehto por forties do recursos e elementos de 
despesa. 

3.3 - Recursos adicionais necessarlos a coniecuçao do objeto do presente Contrato do Repass. teräo 0 seu aporte sob 
responsabilidade exclusive do CONTRATADO. 

3.4 - Toda a rnovimentaao financeira dove ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato do 
Repasse am agencia da CAIXA isenta do cobranca do tanfas bancarias 

CLAUSULA QUARTA - DA AUT0RIZAcA0 PARA INICIO Do OBJETO 

4- 0 GONTRATADO elou UNiDADE EXECUTORA pot rneio deste instrumento, manifesta sua expressa concordancia 
eni aguardar a autonzacao escnta da CONTRATANTE pare o inicto da execução do objeto deste Contrato do Repasse 

4.1 - A autonzaçào ocorrera apos a flnalização do processo do anahse pOs-contratual eo credito do recursos do repasso 
na conta vinculada conforme diretrizes da Portaria interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do 
Programs.  

4.2- Eventual execuçAo do objeto realizada antes daautorizacão cia CONTRATANTE não sara objeto do mediçäo pars 
iiberacäo de recursos ate a ernissao da autorlzaçao acima disposta 

4.3 - Caso a contrataçAo seja efetuada no periodo pre-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXEGUTORA declare 
ester ciente de quo a autoilzacao do iniclo do objeto a a hberaçâo dos recursos somente ocorreré após finalizado 0 

processo eieitoral a so realizar no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de Segundo turno, am 
atendimento so artigo 73, inciso VI, alinea "a da Lei no 9.504197. 

CLAUSULA QUINTA - Do ACOMPANKAMENTO, UBERAcA0 E DESBLOQUEIO DE RECURSOS 

5. A execução do objoto sera acompanhada e fiscalizada do forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sue 
plena execuçao, respondendo a CONTRATADO o/ou UNIPADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, 
decorrontes do culpa ou dolo na execução do instrurnento, não cabendo I responsabilizaçao do CONTRATANTE par 
rnconfonmdades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO 0/cu UNIDADE EXECUTORA salvo nos casos am 
quo as falhas decorrerem de omissäo de responsabilidade atnbuida 30 CONTRATANTE 

5.1 No acompanharnento da execuçao do objeto serão venticados 

- a comprovaçao da boa e regular aphcaço dos recursos, na forma cia iegis1açâo aphcavel 
II - a compatibdidado entre a execução do objeto o 4u0 fot estabelecido no piano de trabalho os desembolsos e 
pagamentos, conforTne os cronograrnàs apresentados; 
III - a regularidade das inforrnaçöes registradas pelo CONTRATADO no SICONV; 
IV - 0 cumpnmento des metas do piano do trabatho nas condiçôes estabelecidas 
V - a conforniidade financeira 

5.2 0 CONTRATANTE comunicará so CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias do oitem técnica apurados durante a oxecuçao do instrurnento, 
suspendendo 0 desbioquejo do recursos, ficaildo estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias pare saneamonto ou 
apresentagão do 'nforrnaçóes e esciarecimentos podendo ser prorrogado por iguai periodo 

5.3 0 CONTRATANTE reportara deasão quanta a aoeitaçao ou nâc das justificabvas apresentadas e so for o caso 
realizara procedirnento do apuração do daño so éra,io, enséjando registro do inadirnplôncia no SICONV e mediate 
instauraçao do Tornado do Contas Especial 



CAIXA 
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5.4-A liberaçáo dos reoursos financeiros obedecerá so ci -onograma de desemboiso de acordo corn as metas e fases ou 
etapas de execuçâo do objeto e sera realizada sob bloqueio, aØOs eflóàcla contratual, respeltando a disponibilidade 
firianceira do (3e5tor do Programs a atendidas as exigénciascadastrais vigentes. 

5.4.1 - A iiberaçao de recursos deverá ocorrer do seguinte forms: 

- exceto nos casos tie instrumento corn parcels Unica, o valor do desémboiso a ser realizado pelo Gestor do Programs 
ou pals mandatáda referents a prinieira parcels, não poderé exceder a 20% (vinte por canto) do valor global do 
instrumenta; 

- a liberaçao do primeira percale ou parcels Onica ficaré condicionada so 

a) envio pals mandatária a homologacao polo Gestor do Programs cia Siritese do Projeto Aprovado - SPA quando 0 objeto 
do instrumento envolver a execuçao de obras a serviços e engenharia enquadrados nos incisos lie Ill do art. 3 0 da Portaria 
Interministerial MPDG/MF/CGU no 424/2016; 

b) conclusSo do análise técnica e aceite do processo lióitStôrio polo Gestor do Programs ou mandataria; a. 

III - a liberaçao dos dernais parcelas, está condicionada a execucao de no nil nimo 70% (setenta par canto) das parcelas 
liberadas anteriormente. 

5.5-0 cronograma cia desembolso previsto no piano de trabaiho devera estar am consonancia corn as metas stases ou 
etapas tie execucao do objeto do instrumento. 

5.6 - ApOs a cornprovaçao da homologacäo do processo ucitatoria polo CONTRATADO, 0 cronograrna de desembolso 
deverá ser ajustado am observaçao ao grau tie execucao estabelecido no refendo processo hcitatono 

5.7 - E permitido o adiantamento tie parcelas no regime de execuçao direta no forms do cronograma de desembolso 
aprovado, sendo vedado nos casos de execugAo tie obras e servicos tie engenharia enquadrados no inciso iii do art. 3 0  
da Portaria MPDG/MF/CGU no 424/2016, ficando a liberagAcdas parcelas subsequentes condicionada a aprovaç5o, pela 
CONTRATANTE, tie relatOrio tie execuçao .com comprovag6o da apiicagäo dos recursos cia ültima parcels liberada. 

5.5- Na hipdtese de inexisténcia de execução financeira apôs 160 (cento e oitenta) dias cia liberaçAo tia primeira parcels 
o instrumento devera ser rescinditio, sendo vedado, tambem, o iniclo de execuço tie novos instwmentos a a Iiberaçao 
tie recursos pare este CONTRATADO. 

5.9 - A autorizacão de desbloqueio dos recursos creditados no conta vinculada ocorrerá condicionada a: 

- a emissao .da autorizacAo pare inicio do objeto; 
If - a apresentacao do relatôrio tie execuçao dompativel corn o cronograma cia desembolso aprovado, 
devidamente atestado pela fiscaiizaçao do CONTRATADOe/ou. UNMADE EXECUTORA; 
III - o atendimento ao disposto nos Artigos 52 é 54 cia Portaria lnterministeriai MPDG/MF/CGU no 424/2016; 
lv - a comprovacao do sports do contrapartida pactuada pare a etapa cormspondente; 
V - a comprovaçao financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. 

5.9.1 - 0 servidor indicado palo C.ONTRATADO responsávei polo acompanhamento a fiscalizaçao da obra 
devera assinar e carregar no SiCONV o relatOrio tie fiscaltzaçâo referente a code mediçgo 

5.9.2 -0 CONTRATADO deverã verificarse os materials aplicados e Os serviços realizados atendern 30$ 

requisitos tie qualidade estabelecidos pelas especificaçöes técnicas dos projetos de engenharia aceitos 

5.9i - A execuçao flsica será atestada confomie regramento disposto no Artigo 54 do Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU no 424/2016 

5.9.4 - A afericão do execucao do objeto, suas metes stases ou etapas serã realizada por meio tie verificaçao do 
compatibilidade entre 0 efetivamente executado e 0 pactuado no Piano de Trabaiho. 

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAcAO ORAMENTARiA E PiNANCEiRA DOS RECLJRSOS 

6-As despesas corn a execuçao do objeto do presente Contrato de Repasse correrSo a come de recursos alocados nos 
respectivos orcamentos dos contratantes. 

6.1 - A emissão do empenho plurianual quando for o caso ocorrerá tie acordo corn determinaçAo especifica do Gestor 
do Programa, corn incorporag6o so presents Contrato tie RepasS mediante Apostilamento. 
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62— A eficécia deste Instrumento esté condicionada a validade dos onipenhos quo e deterniinada por instrumento legal 
findo o qual, sem a total Iiberaçao dos recursos, a presents Contralto do Repasse flea automaticamente extinto. 

6.2.1 - No easo de perda do validade dos empenhospor motivo decancelamento do Restos a Pagar, 0 quantitativo fisico-
financeiro poderá ser reduzido ate a etapa do objeto contratado qua apresente funcionalidade. 

CL.AuSuLA SETIMA - DA ExEcucAo FINANCEIRA 

7 - Os recursos sornente poderao ser utliiizados pars pagamento de despesaè constantes do Piano do Trabaiho ou pare 
apiicação no mercado financeiro nos hipoteses previstas ern lei ou no Portaria Interministenal MPDG/MF/CGU no 424 de 
30 do dozembro do 2016, vedada sus utilizaçio am fina!idade diverse do pactuada nests Instrumento. 

7 1 - A programaçao e a execucão financeira deve äø ser reahzadas am separado de acordo corn a natureza e a fonte 
de recursos, so for o caso. 	 - 

7.2 - Antes do reaiizaçao de cads pagarnento, 0 CONTRATADO e/ou IJNIDADE EXECUTORA incluira no SICONV, no 
minimo, as seguintes informaçOes: 

l - adestinaçaodorecurso; 
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 
Ili - o contrato a qua se refere o pagamento reaiizado; 
IV - a meta, etapa ou fase do Piano de Trabaiho relativa ao.pagamento;. 
V - inforniaçOes des notas fiscais ou docurnentos contabeis 

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito no conta bancaria de tituiaddade dos tomecedores e 
prestadores de serviços, facultada a dispensa death procedimento nos casos citados abaixo, am quo a credito poderé ser 
realizado am canta bancéria de titularidade do proprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devendo ser 
registrado no SICONV 0 beneflciano final do despesa 

a) por ato do autoridade maxima do Gestor do Programs 
b) no execuçäodo objeto polo CONTRATADO o/ou UNIDADE EXECUTORA por regime direto; 
C) no ressarcimento so CONTRATADO e/äu UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados as prOprias custas 
decorrentes de atrasos no liberacâo do recursos polo Gestor do Programs oem valores ahem dacontrapartida pactuada 

7.3.1 - Excepcioriaimente, poderá ser realizado, urns Unica vez no decorrer do vigéncia do presente Contrato do Repasse, 
pagamento a possaa fisica quo nâo possua conta bancana desde qua permitida a identiflcacâo do boneficiano polo 
CONTRATANTE, e observado o hmite de R$ 1.200,00 (urn mile duzentos reals) par fomecedor ou prestador de servicas. 

7.4 - Os recursos transferidos pals CONTRATANTE não poderao ser utilizados pare despesas efetuadas am periodo 
anterior ou posterior a vigencia do presente Contrato do Repasse, pemiftido 0 pagamento do despesas posteriormente 
desde quo comprovadamente reahzadas no vigéncia desonta no item VI dos CONDIQOES GERAIS 

7,5—Os recursos transforidos, enquanto nab utilizados, sorao aplicados em caderneta de poupança se 0 prazo provisto 
pars sua utihzaçâo for igual ou superior a um mGs, ouem flindo do aplicaçab financeira do curio prazo ou operacão do 
mercado aberto lastreada am titulos do divide pubhca federal quando a sue utihzaçao estiver provista pars prazo menor 
qua ummés. 

7.5.1 —.A aplicação dos recursos, creditadosna canta vinculada so Contrato de Repasse, em fundo de curio prazo sore 
automética, apOs assinatura polo CONTRATADO &ouUNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo do Adesao so fundo 
no ato de regularização do conta, ficarido 0 CONTRATADO é/oU UNIDADE EXECUTORA responsãvei pale aplicação am 
caderneta de poupança por intermédio do SICONV so o prazo previsto pars utilizaçäo dos recursos transfendos for igual 
ou superior a urn més 

7.5.2 - Todos os rendirnentos provenientes d3 aphpaç& dos rectirsos des contas vinculadas devern ser devolvidos a 
cents unica do Tesouro so final do execuçao do objeto qontratado devendo constar de demonstrativo especifico quo 
integraré a prestacao de comas, vedada a sua utilizaçao. 

7 5 3 - Na ocorrencla de perdas financeiras decorrentes do apiicaço dos recursos quo comprometam a execução do 
objeto contratual, flea o CONTRATADO obrigado so aporteadicional de contrapartida. 

7.6 - Eventuals saIdos financeiros verificados quando do conclusao, denüncia, rescisao ou extinçao do Contrato do 
Repasse inclusive as provenientes dos recaitas aufendas ern aplicaçUes financeiras, deverao ser restituidos a UNIAO 
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FEDERAL no prazo improrrogavel tie 30(binta) dies do evento, na forma indicada pals CONTRATANTE na epoca cia 
restituicâo sob pena cia imediata instauraçAo de Tomada tie Contas Especial do responsével 

7.6.1 - A devolucão prevista acima seth realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e cia 
contrapartida prevista, independents da época em que foram aportados, devendo, nos casos em qua incida 
exciusivamente sobre o repasse ou a contrapartida ser devolvido apenas so ante titular do valor remunerado 

7.6.2 - Nos casos de descumprirnento do prazo previsto no item 7.6, 0 CONTRATANTE solicitarä a instituicAo financeira 
albergante da conta vinculada a devoluçào imediata dos saldos rémanescentes a conta Onica do Tesouro Nacional. 

7.7 - Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acresddos de juros legais e atualizados 
monetanarnente a partir da data do recebimento na forma da iegislaçâo apiicável nos seguintes casos 

a) quando não houver quaiquer execuçao fisica referente so objeto pactuado nests instrumento nern utilizaçao de 
recursos; 
b) quando for executado parcialmente 0 objeto pactuado nests instrumento; 
c) quando näo for apresentada, no prazo regulamentar, a respective prestaçao de contas partial ou final; 
d) quando os recursos foram utilizados em desconfermidade corn o pactuado nests Instrumento; 
e) quando houver utilizaçao dos valores resuitantes de aplicagOes financeiras em desacordo corn o estabelecido no item 
7.5.2; 
fl quando houver impugnaçâo de despesas se reahzadas em desacordo corn as disposiçoes do contrato celebrado 

7,7.1 - Na hipOtese prevista no item 7.7, allnea "a", Os reo.irsos qua pennaneceram na come vinculada, sern terem sido 
desbloqueados em favor do CONTRATADO a/cu UNMADE EXECUTORA, serao devoividos acrescidos do resultado da 
aplicacAo financeira nos termos do item S 7.5, no prazo de.att 30 (thnta) dias do vencimento da vigéncia do Contrato de 
Re passe 

7.7.2 - Na hipOtese prevista no item 7.7, alinea "b', am qua a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos 
recursos jã creditados em conta e náo aphcados no objeto do Piano de Trabaiho, acrescidos do resuitado da aplicaçao 
financeira nos termos do item 7.5, oconerá no prazo deaté 30(trinta) dies do vencimento da vigencia contratual. 

7.7.3 - Na hipOtese prevista no item 77, alinea 'b', em que a parts executada não apresente funcionalidade, a totalidade 
dos recursos [berados devem ser devolvidos devidarnente atualizados, conforms exigido pars a quitacão de débitos pars 
corn a Fazenda Nacional, corn base na variaçao da Taxa Referendal do Sisterna Especial de Uquidaçao e de Custodia - 
SELIC, acurnulada mensalmente, ate o óltinio dia do més anterior so cia devoluçao de recursos, acrescido a esse 
montante de 1% (urn par cento) no més do efetivaçâo cia devciiuçào tie recursos a conta nica do Tesouro. 

7.7.4 -  Para aplicacâo dos itens 7.7.2 a  7.7.3,  a funcionalidade cia parts executada sera venficada pets CONTRATANTE 

7.7.5 - Vencidos OS prazos de devoluçao descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos devidamente 
atualizados conforms exigido pars a quitação de débitos para cam a Fazenda Naclonal corn base na vanaçao da Taxa 
Referencial do Sisterna Especial de LiquidaçAo e tie Custodra - SELIC, acumulada mensairnente ate o ultimo dia do més 
anterior so da devoluçào de recursos, acréscido a ease montante de .1% (urn por canto) no més de efetivaçao da devoluçao 
tie recursos a conta unica do Tesouro 

7.7.6 - Na hipotese prevista no item 7 7 allnea"c", OS recursos devem ser devolvidos incluindo Os rendimentos do 
apticaçao no mercado financeiro atualizados pals Taxa Referenciat do Sistema Especial de Liquidacao e de Custódia - 
SELIC. 

7.7.7 - N  hipOtese prevista no item 7.7, alineas "d", seth instauradaTomada de Contas Especial, alern da devoluçao dos 
recursos hberados devidarnente atualizados conforms exigido para a quitação de debitos pare corn a Fazenda Nacional 
corn base na vanaçao cia Taxa Referencial do Sistema Especial de Liqutdaçâo e tie Custódia - SELIC acumulada 
mensalniente, ate a ültimo dia do mGs anterior aó da devolucäo dos recursos, acrescido ease montante de 1% (urn por 
canto) no rnes de efetivagao da devolugão dos recursos a Conta Unica do Tesouro Nacional. 

7.8 - Pare fins de efetivaçâo cia devoiuçao dos recursos a Unio a parcels de atualizaçào referents a vanaçAo da SELIC 
sera calculada proporcionalmente a quantidade de dies compreendida entre a data da Iiberacao da parcels pars a 
CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na come unica do Tesouro 

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TRMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL 

5—Os bens remanescentes decorrentesdo Contrato de Repasse serao cia pcopiiedade do CONTRATADO e/ou UNMADE 
EXECUTORA, quando da sua extincâo, desde qua vinculados a finalidade a qua se stinam. 
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CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS 

9 - 0 Gestor do Programs é a autoridade competente pare doordenar e definir as diretdzes do Programa, cabendo a 
CONTRATANTE 0 acompanharnento a avahação das açôes constantes no Piano do Trabaiho. 

9.1 - Sempre qua julgar conveniente, 0 Géstoc do Programa podera prornover vistas in loco corn o propôsito do 
acompanhamento e avaliacao dos resultados das atividades desenvolvidas em razao do Contrato de Repasse, 
observadas as normas legais e reguiamentares pertinentes so assunto. 

9.2 - E prerrogativa da tinião, por intermédlo do Gestor do Programs e do CONTRATANTE, promover a fiscahzaçao 
fisico-financeira das atividades referentes so Contrato do Repasse, bern como, conservar, am qualquer hipoteso, a 
faculdade do assumir ou transferir a responsabilidade da execuço do objeto, no caso do sua paralisaçao ou do fato 
reievante quo venha a ocorrer. 

9.3 - As inforrnaäes relatives a celebração, exocução, acompanhamento, flscalizaçao ode prestaçáo de contas, inclusive 
àquelas referentes a movimentaçâo financeira dos instrumentos, serâo püblicas, exceto nas hipôteses legais do sigiio 
fiscal e bancârio e nas situaçäes classificadas coma de acesso restritô, consoante o ordenamento juridico. 

cLAusuLA DECIMA— DOS DOCUMENTOS E DA cONTAB4UZAcA0 

10 - Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. a registrar, em sua contabilidade analitica, am conta 
espocifica do gnjpo vincuIado so ativo financeiro, as recursos recebidos da CONTRATAN1t, tendo como contrapartida 
conta adequada no passive financeiro corn subcontas identlficando 0 Contrato de Repasse e a especificaçao da despesa 

10.1 - As faturas recibos notas fiscais e quaisqUer outros documentos comprobatanos de despesas serâo emitidos em 
name do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTOR?., devidamenteidentificados corn a nome do Programs e a nUmoro 
do Contrato do Repasse, e mantidos am arquivo, am ordem cronolagica, no próprio local am qua forem contabilizados, a 
disposiçâo dos orgaos de controle interno a extemo polo prazo fixado no Contrato de Repasse 

10.1.1 —0 CONTRATADO a/au UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou 
do outros documentos a CONTRATANTE sempre quo solidtado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTAçAO  DE CÔNTAS 

11 - A Prestaçâo do Contas referents aos recursos finaniros doverâ ser apresentada a CONTRATANTE no pram 
descrito no item VI des CONDIcOES GERAIS 

11.1 - Quando a prestação de contas näd for encarninhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecera a prazo 
maxima de 45 (quarenta e cinco) dias pars sua apresentacäo, ou recolhimento dos recursos, incluidos Os rendimentos da 
aplicacão no mercado flnanceiro, atualizados pals taxa SELIC. 

11.2 - Caso o CONTRATADO a/au .UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestaçao de contas nem devolve as 
recursos nos temios do item antenor, so término do prazo estabelecido a CONTRATANTE registrará a madimplencia no 
SICONV por omissão do dover do prestar comes e co nunicará a Mo ao orgão de contabilidade analitica, pare fins do 
instauraçao de Tomada do Contas Especial sob aqueiéargUmento e adoção do outras medidas pare reparaçáo do dano 
so erano sob pona de responsabilizaçâo solidana 

11 3— Cabe so prefeito e so gov&nador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse 
firrnado pelo seu antecessor.  

11 3 1 - Na impossibilidade do atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, A CONTRATANTE e insenr no 
SICONV documento com justificativas que demonstrem a impedimento a as medidas adotadas pare a resguardo do 
patrimônio pUblico. . . 

11 32 - Quando a impossibilidade do prestar contas decorrer de açao ou omissäo do antecessor, 0 nova administrador 
solicitara a instauraçAo de Tomada do Contas Especial.: 

Ii 3 3 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECLJTORA do prestar 
contas dos recursos recebidos e aplicadds ensejarao a -  juntada de documentos e justificativas, a serem entregues A 
CONTRATANTE, pars anAlise e manifestaçAo do Gestor do Prog_Wns. 
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CAIXA 
Contrato de Repasse - Transferencia Voluntana 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS 

12 —0 CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA.é responsàvel pelas despesas extraordinaiias incorridas no âmbito 
desse instruniento quando solicitar 

a) reanalise de enquadramento de Piano de Trabaiho a de projetos tie engenharia e de trabaiho social, quando houver, 
b) vistoria de etapas de obras nâo previstas originalmente; 
c) publicaçao de extrato no Diana Oficial da Uniao decorrente de aiteracáo contratual de responsabihdade do 

CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. . . 

CLAUSULA DECIMA TERCERA - DA AUDITORIA 

13 - Os serviços de auditoria serao realizados pelos Orgaos de controls intemo e extemo do União, sem elidir a 
conipeténcia dos orgãos de controle intemoe externo do CONTRATADO s/cu UNIDADE EXECUTORA, em conformidade 
comoapituloVIdo Decreto n°93872 de23dedezembrodel986 

13.1 - E livre o asso, a qualquer tempo, do servidores do.Sistema de controle intemo ao qual esteja subordinada a 
CONTRATANTE a do Tribunal de Contas do União a todos as atos e fatos retacionados direta ou indiretamente corn o 
Instrumerito pactuado bem como aos locals de execucão dos obras quando em missao de flscalizaçao ou auditorla 

13.2. Ern sendo evidenciados pelos Orgos de Coñtrole ou Ministéria PJblico vicios insanéveis qua impliquem nulidade 
do licitaçâo realizada, o CONTRATADO deveré adotaras medidas administiativas necassarias a recomposiçào do erario 
no montante atualizado do pamela já aplicada 0 qua porte incluir a reversao do aprovaçao do prestaçäo de comes e a 
instauraçao de Tornado de Contas Especial independentemente do comunicacao do Mo ao Tribunal de Contas do Uniao 
a ao Ministerio Publico 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFIcAcA0 DAS OBRAS E DAS AcOES PROMOCIONAIS 

14— E obrigatona a identlficaçAo do empreendirnento cprn place segundo modelo fornecido pals CONTRATANTE durante 
o periodO de duraçao do obra, devendo ser afixada noprazode, ate . 15 (quinze) dies, contados a partir do autorizaçao do 
GONTRATANTE pars 0 inicio dos trabaihos sob pena de suspensao da hberacao dos recursos financeiros observadas 
as tirnitacUes irnpostas pela Eteitoral n°9.504,.de 30 de setembrode 1997. 

14.1 - Em qualquer açäo proniocional relacionada cam o objetd do Gontrato de Repasse sera obrigatoriamente destacada 
a participaçäo do CONTRATANTE, do Gestor do Programs, bern conic 0 oteto de aplicaçAo dos recursos, observado 0 

disposto no § 10 do art 37 do Constituição Federal sob pena de suspensão do liberaçao dos recursos financeiros 
observadas as limitaçOes impostas pals Eteitoral n°9 504 de 30 de setembro de 1997 

CLAUSUL.A DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA 

15—A vigencia deste Instrumento iniciar-se-A no data de sue assinatura e encerrar-se-á no prazo descnto no item VI dos 
coNDtcOEs GERAIS possibilitada a sua pron'ogação mediante Tercno Aditivo e aprovaçao do CONTRATANTE quando 
do ocorrencia de fato superveniente qua irnpeça a consecução do objeto no prazo acordado 

CLAUSULA DCIMA SEXTA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA 

16-0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado pot qualquer dos partes e rescindido a qualquer tempo ficando Os 
participes responsaveis pelas obngaçOes assumidas no wa vigencla creditando-se-Ihes igualmente as beneficios 
adquindos no mesmo periodo aplicando no qua couber, a Portana lntem,inistenal MPDGIMF/CCU n °  424 de 30 de 
dezembro de 2016 a demais norrnas pertinentes it maténa 

16.1 - Constitui motivo para rescisao do Contrato de Repasse o descunipnmento de quaiquer das Cláusulas pactuadas 
particulamiente quando constatada pals CONTRATANTE 

I a utilização dos reairsos am desacordo corn o Piano de Trabaiho 
II - a unexisténcia de execuçao financeira apOs 180 (canto a oitenta) dies do luberacao do primeura parcels, a exemplo do 
descrito lie Ciáusuia Quinta, item 5.8; 	.... 
III - a talsidade Ou incorreçâo de infom,ação de documento aprosentado; 
IV - a venficaçao de qualquer circunstância que enseje a instauraçao de Tornado de Contas Especial 

27941v009 micro 	
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CAIXA 
Coritrato de Repasse - Transferencia Voluntária 

16 1 1 - A rescisao do Contrato de Repasse na forms acima prevista a sem qua tenham sido os valores restituidos a 
Uniao Federal devidamente corngidos ensejart a instauracao de Tomada de Contas Especial 

CL.AUSULA DECIMA SETIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 

17 - A existencla do restiiçAo do CONTRATADO èlou UNIDADE EXECUTORA náo fci considerada Obice a celebração 
do presents instrumento, am razâo da decisao liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a 
qual autonzou a celebracao deste instrurnento condicionada a decisao final 

17.1 - Ainda quo posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato do Repasse, a desistencia da açao ou a• 
decisào judicial desfavorAvel so CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA implicara a desconstituiçâo dos efeitos da 
respective liminar, corn a rescisão do presents contrato a a devolução de todos as recursos que eventualmente tenba 
recebido atualizados na forma da legislação am vigor.  

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAçA0 

18—A alte.raçao deste Instruniento, no caso da neceséidade do ajustamento da sue programação do execuçâo fisica e 
flnanceira, inclusive a alteraçao do prazo de vigéncia fixado no Contrato do Repasse, sore feita por meio de Termo Aditivo 
a será provocada pelo CONTRATADO .e/ou UNIDADE. EXECUTORA, mediante apresentacão des .respectivas 
justificativas no prazo minirno do 30 (tnnta) dies qua antecedem 0 terrnino da sua vigencia sendo necessána pars sue 
implementaçäo, a aprovaçao da CONTRATANTE. 

18.1 - A alteraçao do prazo do vigencia do .Contrato do Repasae, am decon'ência do atraso na liberacão dos recursos por 
responsabilidade do Gestor do Programs, sank promovida de oficIo pals CONTRATANTE, limitada so perlodo do atraso 
verificada, fazendo disso imediato comunicado so CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. 

18.2— A alteracáo contratual referents so valor do Contrato cia Repasse sera feita por melo do Termo Aditivo, flcando a 
rnajoraçâo dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusive do Costar do Programs. 

18.3 - E vedadá a alteraçao do objeto do Contralto de Repasse. 

CLAUSULA DECIMA NONA— DAS VEDAQOES 

19— Ao CONTRATADO e ved ado 

I. reformular os projetos de engenhaila das.obras e serviços jé aceitos palo CONTRATANTE; 
II. reprogramar Os projetos de engenharla dos instrumentos enquadrados no lnciso I do Artigo 3 0  da Portaria 

Intemiinistenal MPDG/MF/CGU n° 424/2016, 
III 	realizer despesas a titulo de taxa de administraçAo ou similar, 
IV 	pagar, a qualquer titulo servidor ou empregado publico integrante cia quadro de pessoal do Orgao ou entidade 

publica da Administraçao Direta ou lndueta salvo nas hipoteses previstas em leis federais especificas a na Lei de 
Direttizes Orçamentáiias; 

V. 	utilizer, ainda qua am caráter emergericial, os recursbs pars finalidade diversa cia estabelecida no instrumento; 
VI 	realizar despesa am data anterior a vigencia do instrumento 
VII 	efetuar pagamento am data posterior a vigéncia do instrumento salvo as 0 fato gerador da despesa tenha ocomdo 

durante a vigencia do instrumento pactuado; 
VIII realizar despesas corn taxas bancanas multas juros ou correção monetána inclusive referentes a pagamentos 

ou recolhimentos bra dos prazos, exceto no qua se refers as multas e aos juros decorrentes do atraso na 
transferéncia do recursos palo CONTRATANTE, a desde qua as prazos pare pagamento a os percentuais sejam 
Os mesmos aplicados no mercado. 

IX. transferir recursos pars clubes, associaçöes de. servidores ou quaisquer entidades congeneres, exceto pars 
creches e escolas pars o atendimento pré-escolar, quandó for a caso; 

X. realizar despesas corn publicidade, salvo a de caréter educativo, informativo ou de orientação social, da qual nao 
constem nornes, simbolos ou imagens qua caractejizes promoçao pessoal a desde quo previstas no piano de 
trabalbo; 

A. 	pager, a qualquer titulo, a empresas privadas quo tenham am seu quadro societário servidor püblico cia alive ou 
empregado de empress pUblica, ou de sociedade do economia mists, do órgao celebrants, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assisténcia tecnica ou assemelhados; 

XII 	aproveitar rendimentos pars ampliaçào ou acrescimo do metes so piano de trabalho pactuado 
XIII 	computer receitas onundas dos rendimentos do aplicaçOes no mercado flnanceiro como contrapartida 

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS C 
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CAIXA 
Contrato de Repasse - Transferencia Voluntana 

20 - Os documentos instruténos ou camprobatonos relativos a execuçao do Contrato de Repasse deveraa ser 
apresentados em original ou em copia autenticada. 

20.1 - As comunicaçôes de fatos ou ocorrenciàs relatives ao Cdntrato seráo consideradas coma regularmente feitas so 
entregues por carte protocolada, telegrams, fax ou correspondéncla eletrOnica, corn comprovante do recebirnento, nos 
endereços descritos no item VIII des CONDIQOES GERAIS. 

CLAUSUI.A VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORD 

21 - Fica eleito 0 foro da Justiça Federal, descrito no item VII des C(DNDIcOES GERAlS pare dirimir os conflitos 
decorrentes deste Instrumento corn renuncia expressa do qualquer outro par mais pnvilegiado qua seja 

E, pores tos e pactuados firmam estö Instrumento, quo sera assinado pelas partes 0 poles testemunhas 

aba 	para quo surta so 	feitos juridicos e legais em juizo e fore dole sendo extraidas as respectivas copies quo 
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