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                               Termo de Colaboração Nº 001/2017 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO 

ENTRE O MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL E 

A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 

EMBAIXADORES DO RITMO 

   

Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO 

SUL, neste ato representado pela Prefeita Municipal, senhora ZILASE ROSSIGNOLLO 

CUNHA, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado a Associação 

Recreativa Embaixadores do Ritmo, CNPJ nº 03.176.063/0001-91, representada pela 

Presidente senhora Dânia Dariza Pereira Candido, doravante designada simplesmente de 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESCOLA DE SAMBA EMBAIXADORES DO RITMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

, resolvem firmar o presente Termo, conforme as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a execução do Plano de 

Trabalho (Anexo I), elaborado na forma do artigo 22 da Lei Federal nº. 13.019/14, 

aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, 

independentemente de transcrição. 

 

Parágrafo único. A Associação Recreativa Embaixadores do Ritmo participará  do 

desfile  carnavalescos de Rosário do Sul de 2017, denominado “Rosário Samba Sul”, 

através  do referente acordo de Colaboração, conforme plano de trabalho apresentado ao 

Município e respeitando  a composição mínima de componentes, alas e carros alegóricos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

I – Publicar na imprensa oficial ou no jornal o extrato deste Termo de Colaboração e de 

seus eventuais aditivos nos prazos e nos moldes previstos no (parágrafo) 1º do artigo 32 

e no artigo 38, ambos da Lei 13.019/2014; 

II – Efetuar o repasse de recurso financeiro à Associação Recreativa Embaixadores do 

Ritmo para a execução do objeto desta Colaboração, no valor de R$ 15.000,00 ( quinze 

mil reais), repassado por meio de depósito bancário na conta corrente indicada no item 

1.3 do Plano de Trabalho (Anexo I),  para execução do presente Termo de Colaboração; 

III – Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços 

prestados pela Associação Recreativa Embaixadores do Ritmo, bem como apoiá-la 

tecnicamente em decorrência da execução das atividades objeto desta Colaboração; 

IV- Notificar para que a Associação Recreativa Embaixadores do Ritmo adote  as 

providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes desta 

Colaboração, sempre que verificada alguma irregularidade.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO  RECREATIVA 

EMBAIXADORES DO RITMO 

 

I – Executar os serviços a que se refere o objeto, conforme Plano de Trabalho 

apresentado ao Município, e participar do Ensaio Técnico dia 25 de fevereiro e do desfile 

de Carnaval Rosariense de 2017 nos dias 26 e 27 de fevereiro, conforme indicado no 

Plano de Trabalho (Anexo I); 

II – Zelar pela qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes 

operacionais definidas no Plano de Trabalho do MUNICÍPIO por intermédio da 

Secretaria Municipal de Desporto e Turismo; 

II - Observar as orientações do MUNICÍPIO decorrentes do trabalho de 

acompanhamento e supervisão das atividades ou projeto; 

IV – Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na 

prestação dos serviços objeto desta Colaboração, conforme estabelecido na cláusula 

primeira; 
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V – Apresentar, nos prazos exigidos pela Secretaria Municipal de Desporto e Turismo, 

por meio do relatório circunstanciado, as atividades desenvolvidas, comprovando que os 

recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho; 

VI – Prestar contas ao MUNICÍPIO, conforme cláusula quinta deste Termo de 

Colaboração; 

VII – Assegurar à Comissão de Monitoramento e Avaliação ao Gestor do Termo e as 

condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da 

execução e dos serviços prestados; 

VIII – Comunicar à Secretaria Municipal de Desporto e Turismo toda e qualquer 

alteração ocorrida em seus estatutos sociais, mudanças de diretoria ou substituição de 

membros; 

IX – Atender eventuais solicitações acerca de levantamento de dados formulados pela 

Secretaria Municipal de Desporto e Turismo; 

X – Promover a publicação integral de extrato do relatório de execução deste Termo de 

Colaboração nos Termos do artigo 11 da Lei 13.019/2014; 

XI – Manter e movimentar os recursos em conta bancária em banco público; 

XII – Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro 

dos recursos recebido, inclusive no que diz respeito ás despesas de custeio, de serviços e 

de pessoal; 

XIII – Se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao 

adimplemento do Termo de Colaboração; 

XV – Manter as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade 

solidária ou subsidiária a Administração Pública qualquer ônus decorrente do objeto da 

parceria ou restrição à sua execução; 

XVI – Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil 

subseqüente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a 

prestação de contas.  
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O valor total da presente Colaboração é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), onerando a 

seguinte rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Desporto e Turismo. 

Conta: 5810                           

Órgão Funcional: 288450013 

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00  

Recurso Livre: 1 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

 

A Associação Recreativa Embaixadores do Ritmo irá prestar contas ao MUNICÍPIO da 

seguinte forma: 

 

I – Conta anual/final: prestada de acordo com as instruções da Secretaria Municipal de 

Desporto e Turismo, constantes no Plano de Trabalho; 

II - Apresentada a prestação de contas anual/ final, ao Gestor do Termo emitirá um 

relatório técnico e submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação, que emitirá 

parecer:  

(a) Homologando os relatórios; 

(b) Técnico, quanto à execução fiscal e o alcance dos objetivos da Colaboração;  

(c) Financeiro, quanto à correta e regular aplicação dos recursos da Colaboração. 

 

Parágrafo 1º. As despesas relacionadas à execução da parceria devem ser executadas 

nos termos do artigo 42, XIX e XX, da Lei 13.019/2014. Sendo vedado: 

I – utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

II – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recurso vinculado à 

parceria.  

 

Parágrafo 2º. É responsabilidade exclusiva da Associação Recreativa Embaixadores do 

Ritmo o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no  
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que diz respeito às despesas de custeio, e especialmente as de pessoal, incluindo-se os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, NÃO se caracterizando responsabilidade 

solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer 

oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Em consonância ao disposto nas alíneas “g” e “h” do artigo 35 da Lei 13.019/2014, a 

Gestor do Termo e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designados pelas Portarias 

Municipais nº 219/201, respectivamente, realizarão o monitoramento e a avaliação da 

parceria, sem prejuízo do monitoramento  pelo Controle Interno Municipal. 

 

Parágrafo1º.  Fica assegurado o livre acesso dos servidores da Secretaria Municipal de 

Desporto e Turismo, do Controle Interno, da Comissão de Avaliação e Monitoramento e 

do Tribunal de Contas aos processos, documentos e informações referentes aos 

instrumentos de transferências regulamentados pelas Leis vigentes e à parceria, bem 

como aos locais de execução do objeto. 

 

Parágrafo 2º. Qualquer irregularidade concernente à Colaboração será comunicada à 

Secretaria Municipal de Desporto e Turismo, que deliberará quanto à aplicação das 

sanções previstas na cláusula décima primeira.  

 

Parágrafo 3º. Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GESTOR DA PARCERIA 

 

Em consonância com o disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei 13.019/2014, fica 

designada como Gestor da parceria o servidor da Secretaria Municipal de Desporto e 

Turismo, senhor Paulo Roberto Fagundes de Quadros, Portaria Nº 219/2017.                                                                                                                                                                                        
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

 

 Este instrumento terá a vigência de 90 (noventa) dias, a contar da publicação e seu 

Extrato em órgão de publicação do Município. 

 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação ou aditamento, em consonância com a 

legislação vigente, serão indicados em termos aditivos os créditos e dotações para a 

cobertura.  

                                                                                                                                                                                                                           

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES  

 

A prorrogação de oficio da vigência do instrumento deve ser feita pelo MUNICÍPIO 

antes do seu término.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O não cumprimento das cláusulas deste Termo de Colaboração, bem como a inexecução 

injustificada, total ou parcial, dos serviços, programas e atividades constituem 

irregularidades passíveis das seguintes penalidades, aplicadas cumulativamente e/ou 

progressivamente, obedecida a proporcionalidade. 

I – Advertência formal; 

II – Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar termos de parceria (colaboração ou fomento) e contratos com a administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

III– Declaração de inidoneidade para participar do chamamento público ou celebrar 

termo de colaboração ou fomento e contratos com órgãos de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida após a Associação Recreativa Embaixadores do  Ritmo ressarcir os cofres 
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públicos pelos prejuízos pelos resultantes, e após o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso II deste dispositivo; 

 

Parágrafo 1º. A sanção estabelecida no inciso II é de competência exclusiva da Secretaria 

Municipal de Desporto e Turismo, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

Parágrafo 2º. Constatada a ocorrência de irregularidades pela Secretaria Municipal de  

Desporto e Turismo, a Associação  Recreativa Embaixadores do Ritmo parceria deverá 

ser notificada por meio formal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Parágrafo 3º. A Associação Recreativa Embaixadores do Ritmo parceira deverá 

apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data do recebimento da 

notificação de irregularidades, justificativa e proposta de correção para apreciação e 

decisão pela Secretária Municipal do Desporto e Turismo. 

 

Parágrafo 4º. A cópia da notificação de ocorrências de irregularidades, devidamente 

assinada pelas partes, da justificativa e da proposta de correção integrarão o processo 

administrativo identificado no preâmbulo do presente Termo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO 

 

A Associação Recreativa Embaixadores do ritmo compromete-se a restituir no prazo de 

30 (trinta) dias os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro índice que o substitua, a partir da  data de 

seu recebimento, nas seguintes hipóteses: 

I – Inexecução do objeto desta colaboração; 

II – Não apresentação do relatório de execução físico-financeira e prestação de contas 

nos prazos exigidos; 
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III- Utilização dos recursos financeiros em finalidades diversas da estabelecida.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

 A eficácia desta Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no meio oficial de publicidade da Administração Pública.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ausência de Vínculo: Este Termo de Colaboração não implica na formação de vínculo 

de qualquer natureza entre o MUNICÍPIO e a Associação Recreativa Embaixadores do 

Ritmo, nem entre uma parte e os empregados, contratados e cooperados da outra parte, 

permanecendo cada qual exclusivamente responsável, pela remuneração e respectivos 

encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem com pelas reclamações e ações, de 

seus empregados e contratados, devendo manter a outra parte a salvo de tais 

reclamações e ações e  

indenizá-la de quaisquer quantias, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais 

devidas em decorrência de tais reclamações e ações, inclusive reivindicações relativas ao 

INSS, FGTS e direitos previdenciários. 

Casos Omissos: Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes 

por meio de Termo Aditivo que fará parte integrante deste instrumento.  

Independência das Disposições: Se qualquer termo ou outra disposição deste Termo 

de Colaboração for considerado inválido, ilegal ou inexequível diante de qualquer norma 

legal ou ordem pública, todos os demais termos e disposições deste instrumento 

permanecerão, independentemente, em plena vigor e efeito pelo tempo em que o 

substrato econômico e jurídico das operações contempladas neste instrumento não for 

prejudicado por qualquer das partes individualmente. Quando qualquer termo ou outra 

disposição for considerado inválido, ilegal ou inexequível, as partes negociarão em boa fé 

a alteração deste Termo de Colaboração de modo a fazer vigorar sua intenção original da 
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maneira mais aceitável possível, e a fim de que as transações aqui contempladas sejam 

realizadas na medida do possível.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO DOCUMENTO   COMPLEMENTAR 

 

Faz parte do presente Instrumento, em tudo aquilo que não contrarie de forma a 

complementarem-se um ao outro, o Plano de Trabalho apresentado aprovado pelo 

MUNICÍPIO (Anexo I).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

O Foro da Comarca de Rosário do Sul dirimirá dúvidas ou questões oriundas do presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO 

 

O presente Termo de Colaboração foi confeccionado de acordo com o constante no 

processo administrativo nº 0000201/2017 

 

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, e na 

presença de duas (02) testemunhas.  

 

 

 

Rosário do Sul, 14 de Fevereiro de 2017. 

 

 

Zilase Rossignollo Cunha                                   Dânia Dariza Pereira Candido                 

Prefeita Municipal                                     Associação Recreativa Embaixadores do Ritmo 

    Concedente                                                        Executor 


