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cada licitante corn o seu respectivo CNPJ, a termo de homologaçao e adjudicaçao, o 
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da 
fiscalizaçâo de obras, e os boletins de mediçoes; 

XXII. manter urn canal do comunicaçao efetivo, ao qual se dara ampla pubilcidade, para a 
recebimento pela Uniao de manifestaçoes dos cidadaos relacionados ao convênio, 
possibilitando o registro do sugestOes, elogios, solicitaçöes, reclamaçöes 0 

denUncias; 
XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento 

so referir a execuçào do obras do engenharia, inforniaçao sobre canal para o registro 
do denUncias, reclamaçOes e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca 
do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicaçao Social da Presidéncia da 
Repüblica; 

XXIV. ao tornar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos Orgaos do 
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou do improbidade administrativa, 
cientificar as Ministerios Püblico Federal e Estadual e a Advocacia Gera[ da União. 

XXV. adotar a disposto nas Lois n° 10.048, do 08 de novembro do 2000, e 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 do dezembro do 2004, relativamente 
A prornoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia fisica ou corn 
rnobilidade reduzida; 

XXVI. cornpatibilizar o objeto do Contrato do Repasse cam normas e procedirnentos de 
preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 

XXVII. prever no edital de Iicitacao as composiçoes de custos unitários e o detalbamento de 
encargos socials e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou 
serviço, ern curnprimento ao art. 7 0, §20 , inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a SQmula n° 258 
do Tribunal do Contas da Uniäo; 

XXVIII. nos casos do transferencias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o 
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril do 2013, e suas alteraçOes, nas 
licitaçOes quo realizar, no caso de contratação do obras ou serviços de engenharia, 
bern corno apresentar a CONTRATANTE declaraçào firmada pelo representante legal 
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto 
no referido Decreto; 

XXIX. utilizar, para aquisiçâo de bens e serviQos cornuns, a modalidade pregao, nos termos 
da Lei n° 10.520, do 17 de julho do 2002, e do regulamento previsto no Decreto n° 
5.450, de 31 do maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser 
justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de 
sua utilização; 

XXX. apresentar declaraçâo expressa ou fomecer declaraçâo ernitida pela empresa 
vencedora da Iicitaçâo, atestando que esta näo possul ern seu quadro societãrio 
servidor püblico da ativa, ou empregado do empresa pUblica ou de sociedade do 
economia mista, sendo do sua inteira responsabilidade a flscalizaçao dessa 
obrigaçâo; 

XXXI. registrar no SICONV as atas e as inforrnaçOes sabre as participantes e respectivas 
propostas das IicitaçOes, bern coma as informaçoes referentes as dispensas e 

inexigibilidades; 
XXXII. inserir, quando da celebraçao de contratos corn terceiros para execuçäo do objeto do 

Contrato do Repasse, cláusula quo obrigue o terceiro a permitir o Iivre acesso dos 
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servidores dos órgäos ou entidades pUblicas contratantes, bern como dos Orgáos de 
controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis; 

XXXIII. atestar, par melo do Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e Suspensas (CEIS), 
a regularidade das empresas a/au profissionais participantes do processo de Iicitaçao, 
em especial ao impedimento daquelas em contratar corn o Poder PUblico, em 
atendirnento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de marco de 2010; 

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unilicado de Fornecedores - SICAF a 
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de Iicitaçao, 
em especial ao impedimento daquelas em contratar corn o Poder Püblico, sendo 
vedada a participaçao na licitaçao ou contrataçAo de ernpresa qua consta como 
impedida ou suspensa; 

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de CondenaçOes Civis a regularidade das empresas 
e/ou profissionais participantes do processo de Iicitaçao, no que tange a registro de 
ato de improbidade administrative e inelegibilidade supervisionado pelo Conseiho 
Nacional de Justiça; 

XXXVI. apresentar a CONTRATANTE relatOrio de execuçâo do empreendimento contendo 
inforrnaçOes sobre a execuçao fisico-financeira do Contrato de Repasse, bern como 
da integralizaçao da contrapartida, em periodicidade cornpativel com o cronograma 
de desembolso estabelecido; 

XXXVII, responsabilizar-se pela conciusao do empreendirnento quando 0 objeto do Contrato 
de Repasse prever apenas sua execuçäo parcial e for etapa de empreendimento 
malor, a tim de assegurarsua funcionalidade; 

XXXVIII. divulger, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do 
Contrato do Repasse, o name do Programa, a origern do recurso, o valor do repasse 
e o norne do CONTRATANTE e do Gestor do Prograrna, como entes participantes, 
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a cornunicar 
expressarnente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, corn 
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da 
liberaçao dos recursos financeiros, observadas as IirnitaçOes irnpostas pete Eteitoral 
n° 9.504, de 30 de setembro de 1997; 

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da 
marca do Govemo Federal nas publicaçoes decorrentes do Contrato de Repasse, 
observadas as Iimitaçôes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 
1997; 

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execuçáo do objeto 
contratual por consórcios pUblicos; 

XLI. aplicar, no SICONV, as recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de 
Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sue utilizaçao for igual 
ou superior a urn més, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de 
Repasse tambérn por intermódio do SICONV, observadas as disposiçoes contidas na 
Cláusula Setima deste Instwmento; 

XLII. autorizar o CONTRATANTE ou sua mandataria pare que solicitem junto a instituição 
financeira albergante da conta vinculada, a transferéncia dos recursos financeiros por 
ele repassados, bern coma os seus rendimentos, para a conta (mica da União, caso 
as recursos não sejam utilizados no objeto da transferencia pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias; 

8 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamacoes, sugestoes e 

Pam pessoas corn deficiencia auditiva ou de fala: 0800 	2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 	 C 

caLta.gov.br  
27.941 vOW micro 



CAIXA Contrato de Repasse - Transferência VolunLtiria 

XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitar, a instituiçao financeira albergante da conta 
vinculada, a resgate dos saldos rernanescentes, nos casos em que não houver a 
devoluçäo dos recursos no prazo previsto; 

XLIV. estar ciente sobre a nâo sujeiçäo ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos 
órgaos de controle, por se tratar de recurso pUblico; 

XLV. dar ciência da celebraçao do Contrato de Repasse ao conseiho local ou instância de 
controle social cia area vincuiada ao programa de govemo que originou a 
transferéncia, quando houver; 

XLVI. divuigar em sitlo eIetronico institucional as informaçäes referentes a valores 
devolvidos, bern corno a causa da devoIuço, nos casos do nao execuçao total do 
objeto pactuado, extinçao ou rescisão do instrumento; 

XLVII. disponibilizar, em sitio oficial na Internet, ou, na sua faita, em sua sede, em local de 
fáciI visibiIidade, consuita ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, 
contendo, pelo menos, o objeto, a finatidade, Cs valores e as datas de Iiberaçao e o 
detaihamento da aplicaçao dos recursosl, bern corno as contrataçôes realizadas para 
a execuçäo do objeto pactuado, podendo ser suprida a pubiicaçao na Internet peIa 
inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios. 

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabiiizaçao a guarda dos bens remanescentes e 
manifestar comprornisso de utiIizaçao dos bens para assegurar a continuidade de 
prograrna governamental, estando claras as regras e diretrizes de utiiizaçâo; 

XLIX, responder, na figura do seus titulares, na medida de seus atos, cornpetencias a 
atribuiçoes a CONTRATADO e solidariarnente, quando for o caso, a UNIDADE 
EXECUTORA, por desvio ou rnalversaçao de recursos pUblicos, irregularidade na 
execução do contrato ou gestäo financeira do instrumento; 

L. tornar outras providências necessárias a boa execução do objeto do Contrato de 
Repasse; 

LI. instalar placa de inauguraçao quando da concIusäo da obra, conforme padrão 
fornecido pela CONTRATANTE. 

CLAIJSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3— A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ate o 
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIçOES GERAIS e 
de acordo corn o cronograma de desemboiso constante do Piano de Trabalho. 

3.1 - 0 CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item 
V das coNDIçOEs GERAIS de acordo corn os percentuais e as condicoes estabelecidas 
na Iegisiacão vigente e de acordo corn o cronograma do desembolso constante do Piano 
de Trabalho a conta de recursos alocados em seu orçamento. 

3.2 - Os recursos transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO destinados ao 
presente Contrato do Repasse, flgurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo 
ao desdobramento pot fontes de recursos e elementos de despesa. 
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3.3 - Recursos adicionais necessários a consecução do objeto do presente Contrato de 
Repasse terAo o seu aporte sob responsabilidade exciusiva do CONTRATADO. 

3.4 - lode a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, tie conta 
vinculada a este Contrato tie Repasse, em agenda da CAIXA, isenta de cobrança de 
tarifas bancárias. 

CLAUSIJLA QUARTA - DA AUTORIZAcAO PARA 1NICIO DO OBJETO 

4 - 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por melo deste Instrumento, 
manifesta sua expressa concordancia em aguardar a autorização escrita da 
CONTRATANTE para o inicio da execuçào do objeto deste Contrato de Repasse. 

4.1 - A autorização ocorrerá após a finalizaçäo do processo de analise pos-contratual e o 
credito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria 
Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa. 

4.2 - Eventual execuçao do objeto realizada antes da autorizaçâo da CONTRATANTE 
não será objeto de medição para iiberação de recursos ate a emissâo da autorizaçâo 
acima disposta. 

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no periodo pré-eleitoral, 0 CONTRATADO e/ou 
UNMADE EXECUTORA deciara estar ciente de que a autorização de inicio de objeto e a 
iiberaçao dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizer 
no mês do outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em 
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea "a" da Lei n° 9.504/97. 

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAçA0 E DESBLOQUEIO DE 
RECURSOS 

5. A execuçâo do objeto será acompanhada e fiscalizada do forma a garantir a 
regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa cu 
dolo na execuçao do instrumento, não cabendo a responsabilizaçâo do CONTRATANTE 
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, salvo nos casos em quo as faihas decorrerem de omissão de 
responsabilidade atribuIda so CONTRATANTE. 

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serao verificados: 

I - a comprovaçâo da boa e regular aplicaçâo dos recursos, na forma da iegislaçâo 
aplicável; 
II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o quo foi estabelecido no piano de 
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 
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III - a regularidade des informaçOes registradas pelo CONTRATADO no SICONV; 
IV - o cumprimento des metes do piano de trabaltio nas condiçOes estabelecidas. 
V - a conformidade financeira 

5.2 0 CONTRATANTE cornunicarâ 80 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos cii outras pendencias de 
ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbioqueio 
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dies pare saneamento 
ou apresentação de informaçOes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual 
periodo. 

5.3 0 CONTRATANTE reportara decisao quanto a aceitação ou não des justificativas 
apresentadas e, se for o caso, reaUzará procedirnento de apuração de dano ao erârio, 
ensejando registro de inadimplencia no SICONV a imediata instauraçao de Tomada de 
Contas Especial. 

5.4 - A liberaçao dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de 
acordo corn as metes e fases ou etapas de execuçao do objeto e será realizada sob 
bloqueio, apOs eficacia contratual, respeitando a disponibilidade tinanceira do Gestor do 
Prograrna a atendidas as exigencies cadastrais vigentes. 

5.4.1 -A liberaçao de recursos deveré ocorrer da seguinte forma: 

- exceto nos casos de instrumento corn parcela Unica, o valor do desembolso a ser 
realizado pelo Gestor do Programa ou pela mandatária referente a primeira pamela, não 
poderã exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento; 

Ii - a iiberaçao da primeira parcela ou pamela ünica ficara condicionada ao: 

a) envio pela mandatária e homologaçao pelo Gestor do Programa da Sintese do Projeto 
Aprovado - SPA quando o objeto do instrurnento envolver a execuçao de obras a serviços 
o engenharia enquadrados nos incisos II e Ill do art. 30  da Portaria lnterministeriai 
MPDG/MF/CGU no 424/2016; 

b) conclusâo da análise tecnica e acaite do processo licitatório pelo Gestor do Programa 
ou mandatéria: e, 

Ill - a liberação des dernais parcelas, está condicionada a execuçâo de no minimo 70% 
(setenta por cento) des parcelas liberadas anteriormente, 

5.5 - 0 cronograma de desembolso previsto no piano de trabaiho deveré ester em 
consonância corn as metes e fases ou etapas de execuçäo do objeto do instrurnento. 

5.6 - ApOs a comprovacâo da homoiogaçäo do processo licitatório palo CONTRATADO, o 
cronograma do desembolso deverá ser ajustado em observaçäo ao grau de execuçâo 
estabelecido no referido processo iicitatôrio. 
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5.7 - E permitido o adiantamento de parcelas no regime de execução direta na forma do 
cronograma de clesembolso aprovado, sendo vedado nos casos de execuçâo de obras e 
serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 3 0  da Portaria MPDG/MF/CGU no 
424/2016, ficando a Iiberaçäo das parcelas subsequentes condicionada a aprovação, pela 
CONTRATANTE, de relatorio de execução corn comprovaçao da aplicaçäo dos recursos 
da Ultima parcela liberada. 

5.8 - Na hipôtese do inexistència de execuçäo financeira apOs 180 (cerito e oltenta) dias 
da Iiberaçào da prirneira parcela o instrumento devera ser rescindido, sendo vedado, 
também, o inicio de execuçâo do novos instrumentos e a Iiberaçao de recursos para este 
CONTRATADO. 

5.9 - A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá 
condicionada a: 

- a ernissão da autorizaçao para inicio do objeto; 
II - a apresentaçäo do relatOrio de execuçao compatIvel corn 0 cronograma de 
desembolso aprovado, devidarnente atestado poPs fiscalizaçao do CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA; 
III - o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interrninisteriai 
MPDG/MF/CGU n o  424/2016; 
IV - a comprovaçäo do aporte da contraparticla pactuada para a etapa correspondente; 
V - a cornprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA. 

5.9.1 - 0 servidor indicado pelo CONTRATADO responsével pelo 
acompanhamento e I9scalizaç5o da obra devera assinar e carregar no S!CONV o 
reiatOrio do fiscalizaçao referente a cads rnedição 

5.9.2 - 0 CONTRATADO devera verificar se os materials aplicados e Os serviços 
realizados atendem aos requisitos do qualidade estabelecidos pelas 
especificaçOes tecnicas dos projetos de engenharia aceitos 

5.9.3 - A execução fisica sore atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da 
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU no 424/2016. 

5.9.4 A aferiçao da execuçao do objeto, suas rnetas e fases ou etapas será realizada 
por meio da verificaçao da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado 
no Piano de Trabaiho. 

CLAUSLJLA SEXTA - DA CLASSIFICAQAO ORçAMENTARIA E FINANCEIRA 
DOS RECLJRSOS 
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6 - As despesas corn a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrâo a 
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes. 

6.1 A emissão do empenho piurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo corn 
deterrninaçâo especifica do Gestor do Programa, corn incorporaçao ao presente Contrato 
de Repasse mediante Apostilamento. 

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada a validade dos empenhos, que é 
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberaçao dos recursos, o 
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto. 

6.2.1 - No case de perda da vabdade dos empenhos per motive de cancelamento de 
Restos a Pager, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido ate a etapa do objeto 
contratado que apresente funcionalidade. 

CLAuSUI...A SETIMA - DA ExEcu(;Ao FINANCEIRA 

7 - Os recursos somente poderao ser utilizados para pagamento de despesas constantes 
do Piano de Trabaiho ou para aplicaçao no mercado financeiro, nas hipoteses previstas 
em tel ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016, 
vedada sua utiiizaçâo em finalidade diverse da pactuada neste Instrumento. 

7.1 - A programa(;âo e a execuçâo financeira deverão ser realizadas em separado, de 
acordo corn a natureza e a fonte de recursos, se for o caso. 

7.2 - Antes da realização de cada pagamento, a CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA incluirá no SICONV, no minimo, as seguintes inforrnaçOes: 

I - a destinação do recurso; 
ii - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 
III - o contrato a que se refere o pagamento reatizado; 
IV - a meta, etapa ou fase do Piano de Trabalho relativa ao pagamento; 
V - informaçOes des notas fiscais ou documentos contábeis. 

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante credito na conta bancária de 
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste 
procedirnento nos cases citados abaixo, em que o crédito poderé ser reatizado em conta 
bancária de titularidade do prOprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa: 

a) por ate da autoridade maxima do Gestor do Programa; 
b) na execuçâo do objeto pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por regime 
direto; 

13 
SAC CA1XA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçOes, sugestOes e elogios) 

Para pessoas corn deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 7262492: 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

caixa.gov.br 
27.941 vOl0 micro 

CIRO MARt0P' 

a,teito Municpa 



CAM____ 	Contrato de Repasse - Transferéncia Voluntaria 

c) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos 
realizados as próprias custas decorrentes de atrasos na Iiberaçao de recursos pelo Gestor 
do Programs e em valores stem da contrapartida pactuada. 

7.3.1 - Excepcionatmente, poderá ser realizado, uma Unica vez no decorrer da vigéncia 
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que não possus conta 
bancCria, desde que permitida a identificaçao do beneflciario pela CONTRATANTE, e 
observado o lirnite de R$ 1.200,00 (urn mil e duzentos reals) por fornecedor ou prestador 
do serviços. 

7.4 - Os recursos transferidos pets CONTRATANTE nao poderao ser utilizados para 
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigOncia do presente Contrato de 
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que 
cornprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIcOES GERAIS. 

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, seräo aplicados em cademeta de 
poupança se o prazo previsto para sua utilizaçao for igual ou superior a urn mês, ou em 
fundo de aplicaçao financeira de curto prazo ou operaçäo de rnercado aberto lastreada 
em titulos da divida pUblica federal, quando a sua utilizaçAo estiver prevista pare prazo 
menor que urn rnês. 

7.5.1 - A aplicaçäo dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, 
em fundo de curto prazo seré automatica, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesäo ao fundo no ato de 
regutarizaçao da conta, ficabdo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
responsavel pela aplicação em caderneta de poupança por interrnedio do SICONV, se o 
prazo previsto pars utilizaçäo dos recursos transferidos for igual ou superior a um més. 

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da apticaçao dos recursos das contas 
vinculadas devern ser devolvidos a conta (mica do Tesouro ao final da execução do objeto 
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico qua integrará a prestação de 
contas, vedada a sua utilizaçao. 

7.5.3 - Na ocorrència de perdas financeiras decorrentes da aplicaçao dos recursos, que 
comprometam a execuçao do objeto contratual, fica a CONTRATADO obrigado ao aporte 
adicionat de contrapartida. 

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, deriuncia, rescisâo 
ou extinçao do Contrato do Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em 
aplicaçoes financeiras, deverao ser restituldos a UNIAO FEDERAL, no prazo 
improrrogável do 30 (trinta) dias do evento, na forms indicada pets CONTRATANTE na 
época da restituiçao, sob pens da imediata instauraçao de Tomada de Contas Especial do 
responsável. 

7.6.1 - A devoluçao prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos 
recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em quo foram 
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aportados, devendo, nos casos am qua incida exclusivamente sobre o repasse ou a 
contrapartida, ser devolvido apenas ao onto titular do valor remunerado. 

7.6.2 - Nos casos do descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE 
soticitara a instituição financeira albergante do conta vinculada a devoluçao imediata dos 
saldos remanescentes a conta (mica do Tesouro Nacional. 

7.7 - Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros 
legais é atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da 
legislaçao aplicável, nos seguintes casos: 

a) quando nao houver qualquer execuçao fisica referente ao objeto pactuado neste 
Instrumento nem utilizaçao de recursos; 
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento; 
c) quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestaçao de contas 
parcial ou final; 
d) quando os recursos forern utilizados am desconformidade corn o pactuado neste 
instrumento; 
e) quando houver utilizaçao dos valores resuttantes do apiicaçOes financeiras am 
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2; 
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas am desacordo corn as 
disposiçoes do contrato celebrado. 

7.7.1 - Na hipOtese prevista no item 7.7, alinea "a", os recursos qua permaneceram na 
conta vinculada, sem terem sido desbloqucados am favor do CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado do aplicaçao 
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de ate 30 (trinta) dies do vencirnento do 
vigéncia do Contrato de Repasse. 

7.7.2 - Na hipOtese prevista no item 7.7, alinea "b", am qua a parte executada apresente 
funcionalidade, a devoiuçäo dos recursos já creditados am conta e näo aplicados no 
objeto do Piano de Trabalho, acrescidos do resultado do aplicaçäo financeira nos termos 
do item 7.5, ocorrerã no prazo de ate 30 (trinta) dias do vencirnento da vigencia 
contratual. 

7.7.3 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea "b", am qua a parte executada nâo 
apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos 
devidamente atualizados, conforme exigtdo para a quitaçâo de débitos pare com a 
Fazenda Nacional, cam base na variaçao da Taxa Referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custodia - SELIC, acumulada mensalmente, ate o Ciltimo dia do mês 
anterior ao da devoluçâo de recursos, acrescido a esse montante do 1% (urn por cento) 
no més de efetivaçäo da devoluçao de recursos a conta ünica do Tesouro. 

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 1.7,3, a funcionalidade da parte executada serã 
verificada pale CONTRATANTE. 
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7.7.5 - Vencidos os prazos de devoluçâo descritos nos itens 7.7.2 e 71.3, os valores 
devem ser devolvidos devidarnente atualizados, conforms exigido para a quitaçâo de 
débitos para corn a Fazenda Nacional, corn base na variaçâo da Taxa Referenda! do 
Sisterna Especial de Liquidação e de CustOdia - SELIC, acumulada mensalmente, ate o 
Ultimo dia do més anterior ao da devoiuçao de recursos, acrescido a esse montante de 
1% (urn por cento) no mês de efetivaçao da devoIuço de recursos a conta Unica do 
Tesouro. 

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alInea "c", os recursos devern ser devolvidos 
incIundo as rendimentos da aplicaçao no mercado financeiro, atualizados pela Taxa 
Referencial do Sistema Especial de Liquidaçâo e de CustOdia - SELIC. 

7.7.7 - Na hipótese prevista no item 7.7, ailneas "d", serâ instaurada Tomada de Contas 
Especial, alérn da devoluçao dos recursos liberados devidarnente atualizados, conforme 
exigido para a quitaçâo do débitos para corn a Fazenda Nacional, corn base na variaçâo 
da Taxa Referencial do Sistema Especial do Liquidaçao e do CustOdia - SELIC, 
acumulada rnensalmente, ate o Ultimo dia do més anterior ao da devoluçao dos recursos, 
acrescido esse rnontante de 1% (urn por cento) no més de efetivaçao da devolução dos 
recursos a Conta Unica do Tesouro Nacional. 

7.8 - Para fins de efetivaçao da devoluçao dos recursos a Uniao, a parcela de atualizaçäo 
referents a variaçäo da SELIC será calculada proporcionalmente a quantidade de dias 
cornpreendida entre a data da liberaçao da parcela para o CONTRATADO e a data de 
efetivo crédito do montante devido na conta Unica do Tesouro. 

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA 
CONTRATUAL 

8 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade 
do CONTFtATADQ e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinçao, desde que 
vinculados a finalidade a que se destinam. 

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS 

9 - 0 Gestor do Programa é a autoridade cornpetente para coordenar e definir as 
diretrizes do Prograrna, cabendo a CONTRATANTE a acornpanharnento e avaliaçao das 
açoes constantes no Piano do Trabaiho. 

9.1 - Sernpre que juigar conveniente, o Gestor do Prograrna poderâ promover visitas in 
loco corn o propOsito do acornpanharnento e avaiiação dos resultados das atividades 
desenvoividas em razão do Contrato do Repasse, observadas as normas legais e 
reguiarnentares pertinentes ao assunto. 
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9.2 - E prerrogativa da Uniâo, por intermedio do Gestor do Programa e do 
CONTRATANTE, promover a fiscalizaçao fIsico-financeira das atividades referentes ao 
Contrato de Repasse, bern como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de 
assurnir ou transferir a responsabilidade da execuçao do objeto, no caso de sua 
paralisação ou de fato relevante qua venha a ocorrer. 

9.3 - As informaçOes relativas a celebraçao, execuçao, acompanhamento, fiscalizaçäo e 
de prestação de contas, inclusive âquelas referentes a movimentação financeira dos 
instrumentos, seräo pUblicas, exceto nas hipoteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas 
situaçOes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico. 

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAçAO 

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, ern sua 
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os 
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no 
passivo financeiro, corn subcontas identificando a Contrato de Repasse e a especificaçao 
da despesa. 

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios 
de despesas serâo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devidamente identificados corn o name do Programa e 0 nUmero do Contrato de Repasse, 
e mantidos ern arquivo, ern ordem cronolOgica, no proprio local ern que forem 
contabilizados, a disposiçao dos Orgãos de controle interno a externo, pelo prazo fixado 
no Contrato de Repasse. 

10.1.1 - 0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cOpias dos 
cornprovantes de despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sernpre qua 
solicitado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA PRESTAçAO DE CONTAS 

11 - A Prestaçao de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a 
CONTRATANTE no prazo descilto no item VI das CONDIcOES GERAIS. 

11.1 - Quando a prestaçâo de contas näo for encarninhada no prazo fixado, a 
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua 
apresentacão, ou recolhirnento dos recursos, incluidos os rendirnentos da aplicaçao no 
mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC. 

11.2 - Caso a CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao apresente a prestaçâo 
de contas nem devolva as recursos nos termos do item anterior, ao tOrmino do prazo 
estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimpléncia no SICONV por ornissão do 
dever de prestar contas e comunicaré o fato ao orgâo de contabilidade analitica, para fins 
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do instauração do Tornada do Contas Especial sob aquele argumento e adoçào do outras 
medidas para reparação do dano ao erérlo, sob pena de responsabilizaçao soiidaria. 

11.3 - Cabe ao prefeito e ao govemador sucessores prestar contas dos recursos 
provenientes dos Contratos de Repasse firmado polo seu antecessor. 

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a 
CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento corn justificativas quo demonstrem 0 

impedimento e as rnedidas adotadas para a resguardo do patrirnônio pUblico. 

11 .3.2 - Quando a irnpossibiiidade de prestar contas decorrer do açao ou omissâo do 
antecessor, o novo administrador solicitará a instauração do Tomada de Contas Especial. 

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força rnaior quo impeçam o CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA do prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarâo 
a juntada do docurnentos e justificativas, a serem entregues a CONTRATANTE, para 
anaiise e manifestaçao do Gestor do Programa. 

CLAUSULA DECIMA SEGLJNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS 
EXTRAORDINARIAS 

12 - 0 CONTRATADO e/ou UNMADE EXECUTORA e responsãvel pelas despesas 
extraordinárias incorridas no ambito desse instrumento, quando solicitar: 

a) reanálise de enquadramento do Piano do irabalho e do projotos do engenharia e de 
trabaiho social, quando houver; 
b) vistoria de otapas de obras näo previstas originalmente; 
c) publicaçao do oxtrato no Diario Oficial da Uniao docorronte do altoraçao contratual de 

responsabilidade do CONTRATADO o/ou UNIDADE EXECUTORA. 

CLAUSLJLA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA 

13 - Os sorviços do auditoria serão realizados pelos ôrgãos do controlo intemo e extorno 
da Uniâo, sern elidir a cornpetôncia dos ôrgãos do controle interno e oxterno do 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidado corn o Capitulo VI do 
Decreto no 93.872, de 23 do dezembro de 1986. 

13.1 - E livre o acesso, a qualquor tempo, do servidores do Sistoma do Controlo lntorno 
20 qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal do Contas da Uniao a todos 
os abs o fatos relacionados direta cu indirotamente corn o lnstrumonto pactuado, born 
como aos locals de execuçao das obras, quando em missão do fiscalizaçao ou auditoria. 

13.2. Em sendo evidonciados pelos Orgaos do Controlo ou Ministerio PUblico vIcios 
insanéveis quo impliquem nulidade cia iicitaçao realizada, o CONTRATADO deverá adotar 
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as medidas administrativas necessarias a recomposição do erário no montante atualizado 
da parcela ja apilcada, o que pode incluir a reversäo da aprovaçao da prestaçao de 
coritas e a instauraçao do Tornada do Contas Especial, independenternente da 
cornunicaçäo do fato ao Tribunal de Contas da Uniao e ao Ministério PUblico. 

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

14 - E obrigatoria a identificaçao do empreendirnento corn placa segundo modelo 
fomecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duraçáo da obra, devendo ser 
afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da autorizaçao da 
CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensào da liberaçao dos 
recursos financeiros, observadas as lirnitaçOes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de 
seternbro de 1997. 

14.1 - Em qualquer açäo promocional relacionada corn o objeto do Contrato de Repasse 
será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do 
Programa, bern corno o objeto de aplicaçao dos recursos, observado o disposto no § 10 

do art. 37 da Constituiçâo Federal, sob pena de suspensäo da Iiberaçao dos recursos 
financeiros, observadas as limitaçOes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro 
de 1997. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA 

15 - A vigéncia deste Instrumento iniciar-se-à na data de sua assinatura e encerrar-se-á 
no prazo descrito no item VI das CONDI9OES GERAIS, possibilitada a sua prorrogaçAo 
mediante Termo Aditivo e aprovaçâo da CONTRATANTE, quando da ocorrOncia de fato 
superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA 

16 - 0 Contrato de Repasse poderé ser denunciado por qualquer das partes e rescindido 
a qualquer tempo, ficando os participes responsãveis pelas obrigaçOes assumidas na sua 
vigencia, creditando-se-lhes, igualmente, Os benefIcios adquiridos no mesmo periodo, 
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MFICGU n° 424, de 30 de 
dezembro do 2016 e dernais normas pertinentes a rnatéria. 

16.1 - Constitul motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprirnento de 
qualquer das Clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela 
CONTRATANTE: 

- a utilização dos recursos ern desacordo corn a Piano de Trabaiho; 
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II - a inexistencia do execuçao financeira apôs 180 (cento e oltenta) dias da liberaçáo da 
primeira pamela, a exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8; 
III - a falsidade ou incorreção do infomiaçäo de documento apresentado; 
IV - a verificaçao do qualquer circunstância que enseje a instauraçäo de Tomada de 
Contas Especial. 

16.1.1 - A rescisâo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem quo tenham 
sido os valores restituidos a União Federal devidamente corrigidos, ensejarã a 
instauração de Tomada do Contas Especial. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOPROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 

17 - A existéncia de restriçao do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nâo foi 
considerada óbice a celebração do presente instrumento, em razâo da decisao liminar 
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a 
celebraçao deste instrumento, condicionada a decisão final. 

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de 
Repasse, a desisténcia da açäo ou a decisao judicial desfavorável ao CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicaré a desconstituiçao dos efeitos da respectiva 
timinar, corn a rescisão do presente contrato e a devoluçâo do todos os recursos que 
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislaçao em vigor. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAçAO 

18 - A alteraçao deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua 
programaçäo de execuçâo fisica e financeira, inclusive a alteraçao do prazo de vigéncia 
fixado no Contrato de Repasse, serâ feita por melo de Termo Aditivo e será provocada 
pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECIJIORA, mediante apresentaçäo das 
respectivas justificativas, no prazo minimo do 30 (trinta) dias quo antecedem o término da 
sua vigéncia, sendo necessâria, para sua implementaçao, a aprovação da 
CONTRATANTE. 

18.1 - A alteraçao do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorrência de 
atraso na liberaçao dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será 
promovida "de oficio" pela CONTRATANTE, limitada ao perlodo do atraso verificado, 
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. 

18.2 - A alteraçao contratual referente ao valor do Contrato de Repasse serã feita por 
melo de Termo Aditivo, ficando a majoraçao dos recursos do repasse sob decisao 
unilateral exclusiva do Gestor do Programa. 

18.3— E vedada a alteraçao do objeto do Contrato de Repasse. 
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GLAUSULA DECIMA NONA— DAS vEDAcOES 

19— Ac CONTRATADO O vedado; 

I. 	reformular Os projetos de engenharia das obras e services ja aceitos pelo 
CONTRATANTE: 

ii. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do 
Artigo 30  da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424/2016; 

III. realizar despesas a tItulo de taxa de administraçao ou similar; 
IV, pagar, a qualquer titulo, servidor Cu empregado páblico, integrante de quadro de 

pessoal do orgão cu entidade püblica da Administraçao Direta ou Indireta, salvo nas 
hipoteses previstas am leis federals especIficàs e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

V. utilizar, ainda que em caréter emergencial, Os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no instrumento; 

VI. realizar despesa am data anterior a vigência do instrumento; 
Vii. efetuar pagamento am data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato 

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigencia do instrumento pactuado; 
VIII. realizer despesas corn texas bancarias, multas, juros ou correçâo monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recoihimentos fora dos prazos, exceto no que 
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferencia de recursos 
pelo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais 
sejam as mesmos aplicados no mercado. 

IX. transferir recursos para ciubes, associaçoes de servidores ou quaisquer entidades 
congeneres, exceto para creches e escoIas para o atendimento pré-escolar, quando 
for o caso; 

X. realizer despesas corn publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de 
orientaçâo social, da qual nâo constem nomes, simbolos ou imagens que 
caracterizes promoçäo pessoal e desde que previstas no piano de trabalho; 

XI. pager, a qualquer titulo, a empresas privadas qua tenham em seu quadro societário 
servidor pUblico da ativa ou empregado de empresa páblica, ou de sociedade de 
economia mista, do Orgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, 
assisténcia tecnica ou assemeihados; 

Xii. aproveitar rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao piano de trabaiho 
pactuado; 

XIII. computar receitas oriundas dos rendirnentos de aplicacOes no mercado financeiro 
como contrapartida. 

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS 
coMuNicAcOEs 

20 - Os documentos instrutórios ou comprobatOrios relativos a execuçâo do Contrato de 
Repasse deverão ser apresentados em original ou em côpia autenticada. 
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20.1 - As cornunicaçoes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serâo consideradas 
como regularmente feitas se entregues par carta protocolada, telegrama, fax ou 
correspondéncia eletronica, cam comprovants de recebimerito, nos endereços descritos 
no item VIII das CONDIçOES GERAtS. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORD 

21 - Fica eteito a foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIçOES GERAIS 
para dirimir Os conflitos decorrentes deste Instnimento, corn renUncia expressa de 
qualquer outro, par mais privilegiado que seja. 

E, par estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado 
petas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos juriclicos e legais, 
em juizo e fora dele, sendo extraldas as respectivas cópias, que terâo o mesmo valor do 
original 

3rnDro--- 	—de 2017 

9OTTRATADO 
IRO MARCONI 

Ribeiräo Preto 	 ,29 
Local/Data 

Assin4 £NkTANTE 
Name: CELlO PERIRA SILVA 
CPF: 627.011.856-53 

Testemunhas 

CPF: 

Nome: SDASILVA SARTORI 
CPF: 444.229.896-34 

	
CPF 2456892 

-4'  

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçOes, reclamaçOes, sugestOes e elogios) 
Para pessoas comdeficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvldoria: 0800 725 7474 
caixa.gov.br  

27.941 "010 micro 

22 

-2-tM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
ESTADO DE sAo PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, no . 150— Centro - Jardinopofls/SP - CEP 14,660-000 

Fone 16 3690-2914 / 3690-2911 

TERRA DA MANCA 	
ww.jardinopoIis,sp.gov.br  - orcaniento©jardinopolis,sp.gov.br  

ANEXO II- PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - PPA 

ALTERAcA0 	 x 
JARDINOPOLIS 
PROGRAMA: 	 Parques Recreativos e Desportivos 
CODIGO DO PROGRAMA 	 N00016 
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 	 Secretaria Municipal do Esportes e Lazer 
CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 N008.01 

Levar a pratica do esporte e lazer a popuiação, proporcionando uma vida saudávei, 

OBJETIVO: 	 utilizando como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da popuiação 
local. 

A iniciativa do esporte, propicia uma vida saudávei e traz incentivo a uma qualidade de 
JUSTIEICATIVA: vida meihor. 

Reforma de quadras poliesportiva 	 unidade 0 5 
Eventos esportivos realizados Unidade 4 20 
Projeto Futsal Alunos no projeto 60 240 
Projeto Handebol Alunos no projeto 60 240 
Projeto Voleibol Alunos no projeto 60 160 
Projeto Pains de Futebol 	. Alunos no projeto 0 600 
Projeto Vida Ativa Alunos no projeto 30 120 

Alterado do acordo corn o Projeto do Lei n o. 026-2019 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

t 
 ESTADO DE SAO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n o. 150— Centro - Jardinopolis/SP - CEP 14.680-000 

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 

TERRA DANANGA 	 rw.iardinopoIis.sp.gov.br  - orcamentojardinopoHs.sp.gov.br  

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARI0 - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL 

tRAeAO1 x I 

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
CODIGO DA UNIDADE No 08.01 
FUNçA0 DESPORTO E LAZER 
CODIGO DA FUNcAO No 27 
SUBFUNçAO DESPORTO COMUNITARIO 
CODIGO DA SUBFUNQAO No 812 
PROGRAMA PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 
CODIGO DO PROGRAMA No 0016 

PROJ ETO 
	

E REFORMA DE 
	

DE 
CODIGO DO PROJETO 
	

No 	1.004 

252 
	

METRO 

0 
	

84 
	

252 

1.000,00 	I 	440.510,77 	I 	84.000,00 	 88.000,00 
JIJSTIFICATIVAS DAS MODIFICAçOES: 
Alterado de acordo corn o Projeto de Lei n °. 026-2019 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n o. 150— Centro - JardinOpoHs/SP - CEP 14.680-000 

Fone: 163690-291413690-2511 

TERRA DkM&NCA 	 .jardinopolis.sp.gov.br - orcamento©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO III - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

ALTERAçAO I x  I 

RD MUNICI D PIO E JARDINOPOLIS 

UNIDADE EXECUTORA 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

CODIGO BA UNIDABE 	 No 	08.01 

FuNçAo 	 DESPORTO E LAZER 

CODIGO BA FuNçA0 	 No 	27 

suBFuNcAo 	 DESPORTO COMUNITARIO 

CODIGO BA suBFUNcA0 	 No 	812 

PROGRAMA 	. 	 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 

CODIGO DO PROGRAMA 	 No 	0016 

AçôEs 

ATIVIDADE 	 SERVIQOS DE DESPORTOS 

CODIGO DAATIVIDABE 	 No 	2.025 

Produto Prnetos realizados 

20,00 	 Unidade 

2018 Mal 019 mmatt 2020 	 2021 	 META PA 

5.00 	 500 	 5,00 	 5,00 	 20,00 

NAN 	 R 	0 

2019 	 020 2Ina 
864.00000 	 1.004.000,00 	 1.045000,00 	 1.087.00000 

JUSTIFICATIVAS DAS M0D;FIcAçOEs 

Alterado de acordo corn o Projeto de Lei n o. 056-2018 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

fa 	ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n ° . 150- Centro ---Jardinopohs/SP-CEP 14.680-000 

Fone: 16 3690-2914/3690-2911 

TERRA DA MAN" 	 .jardinopoIis.sp.gov.br - orcamento©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORAIVIENTARIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

€1 

UNIDADE EXECUTORA 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZIER 

CODIGO DA UNIDADE 	 No 	08.01 

DESPORTO E LAZIER 

DESPORTO COMUNITARIO 

PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 
No 	001 

TI VI DADE 
	

DA FROTA DA SECRETARIA 
	

ES P0 RT ES 

•ODIGO DA ATIVI DADE 
	

No 	2.123 

100 
	

PERCENTUAL 

I 	1001 	 1001 	 1001 	 1001 	 4001 

0,00 	 1 	31 .000,00 	 32.000,00 

JUSTIFICATIVAS DAS M0DIFIcAcOES: 

Alterado de acordo corn 0 Projeto de Lei no. 056-2018 



gliguEr 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 

I
ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Lns, n o. 150- Centro- JardinopolislSP - CEP 14.650-000 

Fone: 163690-2914/3690-2911 

URRA DA MANCA 	
v.jarthnopdis.sp.gov.br  - orcamento©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO II- PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - PPA 

ALTERAcAO 	 x 
JARDINOPOLJS 
PROGRAMA: 	 Desenvolvimento Urbano 
CODIGO DO PROGRAMA 
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 
CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 

N°0042 
Secretaria Municipal de Obras a Serv. Püblicos 
N°14.04 

Manutençãa das praças, parques e jardins e sistema viário, promovendo a população 
OBJETIVO: local do qualidade de vida e melhorando o aspecto do cidade. 

A manutenção de praças, parques, jardins e sistema viário melhora o trânsito a 
JUSTIFICATIVA: frequència de pessoas, proporcionando meihores condiçöes de segurança. 

NIS INDICADORES 	 Unidade  	Indice 	 indice 
Futuro 

Aumentar 	a 	lntegração 	dos 	pessoas, 
Percentual 	 80,00 90,00 

conservando os Logradouros do Municipio 

Reforma e ou construçâo de praças Unidade 	 0,00 4 1 00 
- 	 Jg(AF aYLs 

INDlCAPda

"11 

.k2O18 19 	 2020 2021 

Aumentar a Integraço das 
pessoas, 	conservando 	as 81,00 85,00 88,00 90,00 

Logradouros do Municipio  

Reforma e cu construção de 
1,00 1,00 1,00 1,00 

pragas 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAQOES 
Alteraçao de acordo corn 0 Projeto de Lei no. 026-2019 



IIKKAIW 	 N PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 	 N. 
E

la

STADODESAOpAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n o. 150— Centro - Jardinapolis/SP - CEP 14.660-000  
Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 

TERTIA DATIANGA 	 www.jardmopoHs.sp.gov.br -  orcamento@jardinopolis.sp.govbr 

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTAR,o - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

fJNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERvIcoS PUBLICOS 
CODIGO DA UNIDADE 
FUNçAO 

No 	14.04 
URBANISMO 

CODIGODAFUNQAO N° 	15 
SUBFUNçAO SERVIQOS IJRBANOS 
CODIGO DA SUBFUNQAO No 	452 
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO 

0042 

PROJETO 	 CONSTRIJcAOE REFORMA DE 
CODIGO DO PROJETO 	 No 	1.012 
Produto: Reforma e ou construcão de oracas 

Unidade 

1,00 	1 	1,00 

34.000,00 	I 	447.317,13 
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAçOES: 
Alteraçao de acordo corn 0 Projeto de Lei no. 026-2019 



a 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO la 	Praça Dr. Mario ins, n ° . 150— Centro - JardinOpolis/SP - CEP 14.680-000 

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 

TIaRA DAMANGA 	 .jardinopoIis.sp.gov.br - orcamento@jardinopoIis.sp.gov.br  

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

X 

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 

CODIGO DA UNIDADE No 14.04 

FuwçAo URBANISNIO 
CODIGO DA FuNcAo No 15 

suBFuNçAo SERVIOS URBANOS 
CODIGO DA SUBFUNcAO No 452 
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO 
CODIGO DO PROGRAMA No 0042 

3.337.000,00 	I 	3.364.500,00 	I 	3389000,00 	I 	3.517.000,00 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIcAcOEs: 
Alteraçäo de acordo corn o Projeto de Lei n°. 010-2019 



PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, no. 150— Centro - Jardinopolis/SP - CEP 14.680-000 

Fore: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 

TERRA DA IANGA 	 .jardinopoHs.sp.gov.br - contabiIjardinopoIis.sp.gov.br  

ANEXO V - PLAN EJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO 
DEscRlçAo DOS PROGRAMS GOVERNAMENTAIS/METAS/ 
CUSTOS PARA 0 EXERCICIO 
ALTERAcAO 	 x 
JARDINÔPOLIS 
EXERCICIO: 	 2019 

PROGRAM: 	Parques Recreativos e Desportivos 

CODIGO DO PROGRAMA 	 N00016 

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER 

CÔJDIGO DA UNMADE RESPONSAVEL 	 N008.01 

Levar a pratica do esporte e lazer a população, proporcionando uma vida 
saudàvel, utilizando corno estrategia de intervenção para elevar a qualidade 

OBJETIVO: 	de vida da populaçao local. 

A iniciativa do esporte, propicia uma vida saudével e traz incentivo a uma 
JUSTIFICATIVA: 	qualidade de vida melhor. 

i'd: 

871, 	
Unidade 

de Medida 
Reforma de quadras poliesportiva 	Unidade 

Iridice 	 Indite 
Recente 	 Futuro 

2 	 1 

Eventos esportivos realizados Unidade 5 5 

Projeto Futsal 	 . Alunos no projeto 60 60 

Projeto Handebol Alunos no projeto 60 60 
Projeto Voleibol Alunos no projeto 40 40 

Projeto Polos de Futebol Alunos no projeto 150 150 
Projeto Vida Ativa Alunos no projeto 30 30 
Projeto NBJ (Novo Basquete Jardinopolis) Alunos no projeto 25 25 
Projeto Futsal Bebe (5 a 7 anos) lAlunos no projeto I 20 20 
Evento Passeio ciclistico Unidade 150 150 

Projeto Multiesportes no Distrito Alunos no projeto 80 80 

Projeto Polo de Atletismo Alunos no projeto 401 40 

Zb !4t8mw 

JUSTIFICATIVAS DAS MoDlFlcAçoEs 
Alterado de acordo corn 0 Projeto de Lei no. 026-2019 



a 	PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÔPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO la 	Praça Dr. Mario Uns, n°, 150— Centro - Jardinópolis/SP - CEP 14.680-000 

Fore: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 

TERRA DA HANCA 	 www.jardinopolis.sp.gov.br  - contabil@jarthnopolis.sp.gov.br  

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

EXERCICIO: 
UNIDADE EXECUTORA 
CODIGO DA UNIDADE 
FUNçAO 
CODIGO DA FUNQAO 
SUBFUNQAO 
CODIGO DA suBFuNçAo 
PROGRAMA 
CODIGO DO PROGRAMA 

2019 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZIER 

No 	08.01 

DESPORTO E LAZIER 
No 	27 

DESPORTO COMUNITARIO 
No 	812 

PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 
No 	0016 

PROJETO 
	

E REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTES E LAZER 
CODIGO DO PROJETO 

	
No 1.004 

MA 0PMDADE 	Mgp* 	- ti  
80 METRO QUADRADO 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES 
Alterado de acordo corn o Projeto de Lei no. 026-2019 



2019 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

DESPORTO E LAZER 

DESPORTO COMUNITARIO 

No 	08.01 

No 	27 

No 
	

812 
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 

No 
	

0016 

No 
	

2.025 

PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÔPOLIS 

lw 	ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, no. 150 Centro - Jardinópolis/SP - CEP 14.680-000 

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 

TLRI%A #. MANCA 	 www.jardinopolls.sp.gov.br  - contabil@jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO VI - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

EXERCICIO: 
UNIDADE EXECUTORA 
CODIGO DA UNIDADE 
FUNQAO 
CODIGO DA FuNçA0 
suBFuwçAo 
CODIGO DA sUBFUNcA0 
PROGRAMA 
CODIGO DO PROGRAMA 

ATIVIDADE 
CODIGO DA ATIVIDADE 
Produto: Proietos realizados 

5,00 Unidade 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES 
Alterado de acordo corn 0 Projeto de Lei n°. 057-2018 



PRE FEITURA MUNCIPAL DE JARDINóPOLIS 
ESTADO DE sÃo PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n°. ThU - Centre - JardinópolisfsP CEP 14.680-000 

Fore: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 
TERRA DA P4ANCA 	

www.jardinopolis.sp.gov.br  - conthbil@jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO VI- PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AQOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

1 	 POOR III 	;t 

EXERCICIO: 
UNIDADE EXECUTORA 
CODIGO DA UNIDADE 
FUNQAO 
CODIGO DA FuwcAo 
suBFUNçA0 
CODIGO DA suBFuNçAo 
PROGRAMA 
CODIGO DO PROGRAMA 

ATIVIDADE 	MANUTI 
CODIGO DA ATIVIDADE 

2019 
0 

No 	08.01 
DESPORTO E LAZIER 

No 	27 
DESPORTO COMUNITARIO 

No 	812 
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 

No 	0016 

DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
No 	2.123 

Produto: Manutenço dos veiculos 

100,00 PERCENTUAL 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAQOES 
Inclusäo de acordo corn 0 Projeto de Lei n°. 057-2018 



e 	PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINOPOLIS 
ESTADO DE sÃo PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, no. 150— Centro - JardinOpolisfSP - CEP 14.680-000 

Fone: 16 3690-2900 Fax 16 3690-2932 
TERRA PA 1ANGA 

.jardinopoIis.sp.gov.br— contabil©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO V - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO 
DEscRIcAo DOS PROGRAMS GOVERNAMENTAIS/METAS! 
CUSTOS PARA 0 EXERC1CIO 
ALTERAcA0 	 x 
JARDINÔPOLIS 
EXERCICIO: 	 2019 
PROGRAMA: 	Desenvolvimento Urbano 
CODIGO DO PROGRAM 

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 

CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 

N°0042 
Secretaria Municipal de Obras e Sew. PUblicos 

N°1 4.04 

OBJETIVO: 	Manutençao das praças, parques e jardins, propiciando a populaçao locals de 
qualidade de vida, melhorando o aspecto da cidada 

JUSTIFICATIVA: 	0 melhoramento de praças, parques e jardins methora o transito e frequencia 
de pessoas, proporcionando methores condiçOes de seguranca. 

Aumentar a Integracao das pessoas, 
conservando os Logradouros do MunicIplo 	Percentual 	 80,00 	 85,00 

Reforma e ou construcão de pracas 	I 	Unidade 	1 	 0,001 	 1,001  

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES 
Alteraçâo de acordo corn o Projeto de Lei n°. 026-2019 



jflfl 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 
ESTADO DE sÃo PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, n°. 150 - Centro - JardinôpolisfSP - CEP 14.680-000 

Fore: 163690-2900 Fax: 16 3690-2932 
TERRA DA MANGA 

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

ANEXO VI- PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL 

EXERCICIO: 
UNIDADE EXECUTORA 
CODIGO DA UNIDADE 
FUNQAO 
CODIGO DA FUNçA0 
suBFuwcAo 
C5DIGO DA susFuNçAo 
PROGRAMA 
CODIGO DO PROGRAMA 

2019 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 

No 	14.04 
URBANISMO 

No 	15 
SERVIOS URBANOS 

No 	452 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

No 	0042 

E REFORMA DE PRAAS 
CODIGO DO PROJETO 
	

No 1.012 

Alteracao de acordo corn o Projeto de Lei no. 026-2019 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
I 	 ESTADO DE SAC PAULO  

Prep Dr. Mario Lins, n°. 150— Centro - Jardinópolis/SP - CEP 14.680-000 

TERRA DA 	
Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 

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

ANEXO VI- PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AQOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL 

W1E**QA 	x I 

MUNICIP10-01,0144  

EXERC1CIO: 2019 
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 

CODIGO DA UNIDADE No 14.04 

FUNçAO URBANISM 

CODIGO DA FUNçA0 No 15 

suBFuNcAo SERVIOS URBANOS 
CODIGO DA susFuNçAo No 452 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO 

CODIGO DO PROGRAMA No 0042 

ATIVIDADE 	 SERV. DE CONS. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 

CODIGO DA ATIVIDADE 	 No 	2.040 
Drntl..In. A.,mantr Intanrrn rIe nAcnc nnncnrvandn ns Lnnradouros do Municinio 

MISJcPNFAR*P  
85,00 PERCENTUAL 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES 
Alteração de acordo corn 0 Projeto de Lei no. 010-2019 


