
 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

Secretaria Municipal de Fazenda 

 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO PMD N° 170/2018/SEMDES 

 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO PMD N.º 170/2018-

SEMDES  QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 

LADO O MUNICÍPIO DE DOURADOS, COM 

INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO - SEMDES E  DE OUTRO LADO A 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL 

DE DOURADOS - ACED. 
 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ nº 03.155.926/0001-44, com sede à rua Coronel Ponciano, 1.700, nesta cidade 

de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência  da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  - SEMDES, neste ato 

representada por sua secretária. Rose Ane Vieira, brasileira, portadora do CPF nº 

365.768.161-20 residente e domiciliada na Ipiranga 1.450, BNH 3º Plano, nesta cidade 

de Dourados-MS, doravante denominado MUNICÍPIO ou ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  

 

e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS - ACED 

com endereço Av: Joaquim Teixeira Alves, 1480- Dourados – M.S  Centro , inscrito no 

CNPJ  nº 03859295/0001-44, neste ato representado por sua Presidente Elizabeth Rocha 

Salomão, brasileira, empresária   portadora do CPF nº  104.226.841-04 residente e 

domiciliado sito a Rua Ciro Melo 2015 - Jardim Central,  nesta cidade de Dourados-

MS, doravante denominado ENTIDADE, celebram o presente instrumento mediante 

cláusulas e condições estipuladas a seguir: 

 

01.00 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

01.01. O presente Termo de Colaboração elaborado de acordo com as disposições 

contidas na Lei Federal nº 13.019/14, e no Decreto Municipal Nº 2.710 de 24 de 

Novembro de 2016. 

 

02.00 - CLÁUSULA SEGUNDA: DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 

 

02.01. A assistência financeira, de que trata este Termo de Colaboração, correrá por 

conta de dotação orçamentária consignada anualmente, e ficará limitada aos 

valores autorizados na ação específica, observando-se limites de movimentação, 

empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual, e 

condicionada aos regramentos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual (LOA), na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA) e à 

viabilidade operacional. 

javascript:LinkTexto%20%20('LEI','00012595','000','2012','NI','','','')
javascript:LinkTexto%20%20('LEI','00012465','000','2011','NI','','','')


 

 

03.00 - CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO 

 

03.01. Este Termo de Colaboração tem como objeto o repasse de recursos financeiros 

para atender despesas para realização do Natal para Todos – Dourados 2018. 

 

03.02. O Plano de Trabalho, em anexo, é parte integrante e indissociável deste termo de 

colaboração, devendo conter todas as despesas que serão empregadas no evento. 

 

04.00 - CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR 

 

04.01. O valor total desta parceria é de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), que será 

repassado em uma única parcela.  

 

05.00 - CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

05.01. Este Termo de Colaboração correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

10.00 – SECRETARIA MUN. DESENV. ECONÔMICO  

10.01 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  

23.122.011  – Programa de Gestão Administrativa 

2.151 – Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria  

33.50.41-01 – Contribuições – Convênios 

Fonte – 100.000 (Recursos Próprios)  

 

06.00 - CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES 

 

06.01. A vigência do presente Termo de Colaboração será de 04 meses, com início em 11 

de dezembro de 2018 e término em 11 de abril de 2019. 

 

06.02. O Presente Termo de Colaboração poderá sofrer alterações ou ter seus prazos 

prorrogados, por meio de aditivo, desde que solicitado por quaisquer das partes 

com antecedência mínima de 30 dias. 

 

06.03. A prorrogação unilateral, por meio de apostila, somente ocorrerá em caso de atraso 

no repasse dos valores pela administração pública. 

 

07.00 - CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES E DA APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS 

 

07.01. DO MUNICÍPIO: 

 

I-  Transferir os recursos financeiros em favor da entidade, conforme, 

cronograma de desembolso, previsto no plano de trabalho, mediante 

transferência eletrônica, liberando os recursos financeiros em conta bancária 

específica vinculada a este instrumento; 

II- Prestar orientação técnica, quando necessário; 

III- Acompanhar e controlar a execução do objeto desta parceria; 

IV- Exercer sua autoridade normativa, controladora e fiscalizadora quanto a 

execução da parceria; 

V- Indicar o gestor do Termo de Cooperação; 

VI- Assumir ou transferir a execução do objeto Termo de Colaboração em caso 

de paralisação provocada pela entidade. 



 

 

07.02. DA ENTIDADE: 

 

I- Apresentar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Plano 

de Aplicação; 

II- Manter e movimentar os recursos recebidos em conta bancária especifica 

para a finalidade da parceria, devendo aplicar os recursos da parceria em 

caderneta de poupança vinculada ou fundo de aplicação financeira de curto 

prazo, enquanto não utilizados na execução do objeto; 

III- Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 

aplicados no objeto da parceria, estão sujeitos às mesmas condições de 

prestação de contas exigidos para os recursos principais transferidos; 

IV- Utilizar os recursos estritamente nos procedimentos aplicáveis ao 

cumprimento do objeto desta parceria; 

V- Quando for o caso, a entidade deverá observar na realização dos gastos 

para execução do objeto da parceria a proporcionalidade entre os recursos  

transferidos e os recursos próprios a serem aplicados a título de 

contrapartida; 

VI- É de responsabilidade exclusiva da entidade o gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive quanto as 

despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

VII- As despesas para fins de comprovação de gastos somente serão aceitas se 

estiverem datadas dentro dos respectivos períodos, com documentos fiscais 

originais e sem rasuras ou emendas; 

VIII- Não serão aceitos recibos em nenhuma hipótese; 

IX- Prestar contas à interveniente, das despesas realizadas dentro do prazo 

estabelecido neste Termo de Colaboração; 

X- É de responsabilidade exclusiva da entidade todos os encargos decorrentes 

da execução da presente parceria e dos serviços dele oriundos, 

especialmente as de natureza trabalhista, previdência, fiscal e comerciais 

ligadas à execução do objeto da parceria, com exclusão de qualquer 

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública quanto 

aos referidos pagamentos, bem como aos ônus incidentes sobre o objeto da 

parceria ou danos decorrentes de restrição à sua execução; 

XI- Garantir o livre acesso á administração pública e aos seus órgãos de 

controle interno, bem como ao Tribunal de Contas, aos processos, 

documentos, informações e locais de execução do objeto da parceria. 

 

08.00 - CLÁUSULA OITAVA: DAS PROIBIÇÕES E DA RESTITUIÇÃO DOS      

RECURSOS 

 

08.01. Fica expressamente proibida a utilização dos valores repassados para os 

seguintes pagamentos: 

 

I- Pagamento de despesas a título de taxas de administração, taxas bancárias, 

multas, juros e correção monetária; 

II- Pagamentos, a qualquer título, de servidor ou empregado público, por 

serviço de consultoria ou assistência técnica, salvo nas exceções legais; 

III- Pagamento de despesas realizadas em data anterior a vigência do Termo de 

Colaboração; 

IV- Pagamento de despesas com data posterior a vigência da parceria, salvo as 

despesas geradas durante a vigência da parceria; 



 

 

V- Pagamento de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, desde que elas estejam no Plano de 

Trabalho apresentado pela entidade ao município. 

 

08.02. É dever da entidade restituir o valor atualizado monetariamente, desde a data da 

transferência, acrescido de juros legais, desde a data da decisão de devolução, nos 

seguintes casos: 

 

I- Quando não for executado o objeto pactuado; 

II- Quando não for apresentada, no prazo exigido, a comprovação do 

atendimento ou a prestação de contas, quando couber; 

III- Quando os recursos forem utilizados em finalidades diversas do 

estabelecido; 

IV- Quando o serviço não for executado na conformidade com as normas que 

regem o programa apresentado ou pelo descumprimento de qualquer 

cláusula ou condição pactuada, com a rescisão do Termo de Colaboração se 

a administração pública entender devido; 

V- Quando for efetuado pagamento de multas e juros, inclusive, o referente aos 

recolhimentos fora do prazo; 

VI- Quando for efetuado o pagamento de despesas realizadas em data anterior a 

vigência da parceria ou posterior a seu término; 

VII- Quando da aquisição de mercadorias ou serviços abrangidos pela 

competência tributária da União, Estado e Município for realizado por 

documento fiscal emitido após o prazo de validade; 

VIII- Quando o pagamento de despesas bancárias e quaisquer outras, não sejam 

aquelas estabelecidas na parceria; 

IX- Quando houver glosa ou irregularidade não sanada; 

X- Outros casos previstos em lei. 

 

09.00 - CLÁUSULA NONA: DAS FORMAS E PRAZOS DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 

09.01.  A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 

conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 

concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 

pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas 

e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a 

exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos: 

           

I- Extrato da conta bancária específica; 

 

II- Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, 

valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento 

do Termo de Colaboração; 

 

III- Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, 

quando houver; 

 

IV- Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou 

outros suportes; 

 

V- Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;  



 

 

 

VI- Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

 

§ 1º. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

 

§ 2º. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação 

dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da 

vigência do Termo de Colaboração ou no final de cada exercício, se a duração da 

parceria exceder um ano. 

 

09.02.  A prestação de contas relativa á execução do termo de colaboração ou de fomento 

dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem 

como dos seguintes relatórios: 

 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade 

civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 

objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

 

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou termo de 

fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 

vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e 

resultados estabelecidos no plano de trabalho. 

 

09.03.  A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes  

relatórios elaborados internamente, quando houver: 

 

               I- relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 

 

II- relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão 

de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento 

do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração 

ou de fomento. 

 

09.04.  Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art.67 

da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das 

ações quanto: 

 

I- os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II- os impactos econômicos ou sociais; 

III- o grau de satisfação do público-alvo; 

IV- a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 

pactuado. 

 

09.05.  A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 

observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 

tomada de contas especial. 



 

 

 

09.06.  Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido 

prazo para a organização de a sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a 

obrigação. 

 

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45(quarenta e cinco) dias por 

notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a 

administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e 

comprovação de resultados. 

 

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não 

havendo o saneamento, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade 

solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da 

legislação vigente. 

 

09.07.   A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no 

prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou de 

cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por 

igual período. 

 

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as 

contas tenham sido apresentadas: 

 

I- não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a 

que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que 

possam ter sido causados aos cofres públicos; 

 

II- nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil 

ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência 

de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final 

do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela 

administração pública. 

 

09.08.   As prestações de contas serão avaliadas: 

 

I- regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

 

II- regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer 

outra falta de natureza formal que não resulte em dano erário; 

 

III- irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

 

a) omissão no dever de prestar contas; 

 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 

 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 



 

 

 

09.09. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 

contas ou por omissão em relação á análise de seu conteúdo, levando em 

consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 

permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 

subdelegação. 

 

09.10.  Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 

recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 

autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 

compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 

trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a 

área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será a partir do 

plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja 

o caso de restituição integral dos recursos. 

 

09.11.   Obrigatoriamente a entidade deverá manter os registros contábeis por até 05 

(cinco) anos, contados da aprovação das contas pela administração pública ou 

órgão de controle. 

 

09.12.   Os comprovantes de envio das prestações de contas e os documentos originais 

ficarão mantidos, em arquivo, á disposição dos órgãos de controle interno e 

externo e do Ministério Público, pelo prazo mínimo de 10 anos. 

 

10.00 - CLÁUSULA DÉCIMA: DA INABILITAÇÃO 

 

10.01.  A liberação das parcelas referente ao objeto desta parceria fica condicionada à 

apresentação da prestação de contas de forma regular, trimestralmente; 

 

10.02.  A inadimplência inabilita a entidade para receber as parcelas subsequentes, 

estando sujeitas a bloqueio de repasses e a medidas em desfavor dos gestores 

faltosos para ressarcimento do Erário. 

 

 Parágrafo único. Na hipótese da não regularização das pendências de prestação 

de contas do Termo de Colaboração, ou da não devolução dos valores 

impugnados, serão adotadas providências em desfavor dos gestores responsáveis 

e co-responsáveis, quando for o caso, pela irregularidade cometida. 

 

11.00 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO ACOMPANHAMENTO DA 

FISCALIZAÇÃO E DO GESTOR 

 

11.01.  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDES 

promoverá o acompanhamento e a fiscalização, além da avaliação da execução 

e dos resultados alcançados; 

 

11.02.  O acompanhamento e fiscalização da aquisição dos serviços dar-se-á sob a 

supervisão técnica da SEMDES, mediante acompanhamento administrativo e 

financeiro, conforme cronograma de atendimento; 

 

Parágrafo único. É da competência e responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico – SEMDES, acompanhar e fiscalizar in loco 

se as atividades estão sendo desenvolvidas de conformidade com o Plano de 



 

 

Trabalho, bem como se os recursos repassados estão sendo utilizados 

exclusivamente na consecução do objeto pactuado. 

 

11.03.  Fica indicado o Sr. Edevaldo Sétimo Carollo, matricula 114762346-2, portador do 

CPF 436.707.251-72 como gestor do presente Termo de Colaboração. 

 

12.00 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 

 

12.01.  O extrato do presente Termo de Colaboração será publicado no Diário Oficial do 

Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul e correrá por conta do 

Município. 

 

13.00 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 

 

13.01. O presente termo de colaboração/ fomento poderá ser rescindido: 

 

I -  Amigavelmente, a qualquer tempo, ficando as partes responsáveis somente 

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram 

voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de 

antecedência para a publicidade dessa intenção; 

 

II-  Unilateralmente, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

 

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer 

documento apresentado; e 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração 

de Tomada de Contas Especial. 

 

14.00 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.01. Os bens remanescentes, considerados aqueles de natureza permanente, 

adquiridos com recursos financeiros advindos da parceria, necessários à 

consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam, serão de propriedade da 

Entidade parceira, porém, gravados de cláusula de inalienabilidade, devendo ser 

formalizado, todavia, promessa de transferência de propriedade para a 

administração pública, na hipótese de sua extinção. 

 

14.02. Para fins deste termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e 

equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou 

construídos com recursos aplicados em razão deste termo de 

colaboração/fomento. 

 

14.03. Caberá Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  – SEMDES, a 

incumbência de praticar todos os atos necessários ao bom desempenho da 

execução de seus projetos e programas de trabalho. 

 

14.04. A inobservância do disposto em normas regulamentares constitui omissão de 

dever funcional, e será punida na forma prevista em legislação. 

 



 

 

14.05. O gestor, responsável pela prestação de contas, que permitir inserir ou fizer 

inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, 

com o fim de alterar a verdade sobre os fatos, será responsabilizado civil, penal e 

administrativamente. 

 

15.00 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS 

 

15.01. Quaisquer dúvidas ou interpretações surgidas no decorrer da vigência deste termo 

de Colaboração, serão solucionadas pelas partes. 

 

16.00 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 

 

16.01.  Fica eleito o Foro da Comarca de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, para 

dirimir questões oriundas da presente parceria, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

16.02. As partes ficam obrigadas á tentativa prévia de solução administrativa das 

controvérsias, podendo haver em cada etapa do processo a participação da 

assessoria jurídica. 

  

E, estando justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que também 

assinam em lugar próprio, para que produza entre si e seus sucessores os efeitos legais. 

 

Dourados, 11 de dezembro de 2018. 

 

 

 

    ROSE ANE VIEIRA ELIZABETH ROCHA SALOMÃO 
 Secretária Municipal de Desenvolvimento 

                         Econômico  

               Município de Dourados 

Presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Dourados - ACED 

  

  

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Claudemir Martins Romero  Nome: Lidiane Palácios Zanata Correa  

RG nº:891626 SSP/MS RG nº:1196293 SSP/MS 

CPF nº653.088.161-15 CPF nº:007.402.931-25 

Assinatura:................................................ Assinatura:............................................. 
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