
GovERNOoo 
EsrAnoooCEARA 
Secret aria do Tr11b11//111 e 
Vrse111·0/vi111e11to Social 

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
EST ADO DO CEARJ\, ATRA VES DA SECRET ARIA DO 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, E 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, PARA O 
FIM NELE INDJCADO. 

TERMO DE CONVENIO N.0 0116 /2014-STDS 
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O ESTAOO DO CEARA, atraves da SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 
STDS, inscrito no CNPJ sob on° 08.675.169/0001-53, com sede nesta Capital, na Rua Soriano Albuquerque, 230, 
Joaquim Tavera, neste ato representada por seu Secretario, Josbcrtini Virginio Clementine, portador do RG n° 
97006034 775 SSP-CE, e inscrito no CPF sob o n° 775.684.513- 72, atraves da execucao orcamentaria e financeira do 
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS, inscrito no CNPJ sob on° 14.411.173/0001-07, 
doravante denominado CONCEDENTE, ea PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, inscrita no CNPJ 
sob o n.? 07.733.793/0001-05, com sede na Av. Construtor Goncalo Vidal, sin, Centro, Mucambo/CE, denominada 
simplesmente CONVENENTE, neste ato representada por seu Prefeito, Wilebaldo Melo Aguiar, portador do RG n° 
2005009257626 - SSP/CE, e inscrito no CPF sob on° 258.622.513-91, atraves da execucao orcamentaria e financeira 
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, inscrito no CNPJ sob on° 14.786.494/0001-96, 
resolvcrn firmar o presente Convenio, nos termos da Lei Complementar n° 119/2012, alterada pela Lei Complernentar 
n° 122/2013 e pela Lei Complementar n° 127/2013, da Lei n." 15.406/2013 (Lei de Diretrizes Orcarnentaria/Zu l-t), do 
Oecreto n.? 31.406/2014, do Oecreto n.? 31.468/2014 da Portaria n." 31/2014/CGE, da lnstrucao Nonnativa 
SECON/SEF AZ/SEP LAN n° 01 /2005, da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e no Processo n." 1802375/2014, 
mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

CLAUSULA PRIM El RA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente Convenio a execucao do Projeto Estacao Familia, credenciado e executado conforme o 
Plano de Trabalho devidamente aprovado e assinado, que passa a fazer parte integrante deste instrumento 
independendo de transcricao, 

CLAUSULA SECUNDA- DAS MET AS DE ATENDIMENTO 
O(A) CONVENENTE se obriga a cumprir as metas de atendimento indicadas no Cronograma de Execucao constante 
do Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento independente de transcricao, 

CLA.USULA TERCEIRA - DOV ALOR E DA DOTA<;AO OR<;AMENTA.RIA 
A Concedente, por forca deste Convenio, transferira a Convenente recursos financeiros no valor total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), conforme estabelecido no Cronograma de Oesembolso constante do Plano de Trabalho, 
que correrao por conta da(s) seguinte(s) dotayao(cles) orcamentariats): 

47200002.08.244.050. I 4328.03.334041. l 0.0 

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA 
O presente Convenio ten'! vigencia iniciada em abril de 2014, expirando sua validade em dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogado arraves de Termo Aditivo, por expressa manifestacao e anuencia das partes, devendo tal 
interesse ser apresentado com antecedencia minima de 30 (trinta) dias antes do termino do presente instrurnento, 

PARAGRAFO UNICO - A vigencia podera ser prorrogada "de oficio" caso venha ocorrer atraso na liberacao dos 
recursos por culpa (mica da concedente, limitada a prorrogacao ao exato periodo de atraso verificado, arraves do 
competente registro por meio de termo aditivo. 

CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGA<;OES 
5. I. A CONCEDENTE obrigar-se-a: 
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5.1.1. garantir os recursos financeiros para a execucao deste Convenio, de acordo com o Cronograma de Desernbolso 
estabelecido no Plano de Trabalho, observando a disponibilidade financeira e as norrnas legais pertinentes; 
5.1.2 .exigir, por ocasiao de cada repasse financeiro a Convenente, apresentacao de Certidao Negativa de Debito - 
CND expedida pelo INSS, de Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, de Certidao Conjunta Negativa de Debitos 
relativos a Tributes Federais ea Divida Ativa da Uniao emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PFN, 
de Certidao Negativa de Debitos Estaduais, Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas e Certidao Negativa de 
Debitos Municipais, todas devidamente atualizadas; 
5.1.3. acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as metas a serem executadas pelo CONVENENTE, zelando 
pelo cumprirnento de todas as suas Clausulas, atraves de procedimentos que visem o Desenvolvimento Tecnico 
Pedagogico, designados pela Secretaria; 
5.1.4. fixar e dar ciencia ao CONVENENTE dos procedimentos tecnicos e operacionais que regem a execucao do 
objeto deste Convenio, apoiando a execucao dos mesmos e prestando a necessaria assistencia a Entidadc 
CONVENENTE; 
5.1.5. transferir ou assumir a responsabilidade pelo Convenio, no caso de parallsacao ou fato relevante que venha a 
ocorrer, com o fim de evitar a descontinuidade dos services; 
5.1.6. examinar e aprovar as prestacoes de contas dos recursos a serem alocados, assim como as excepcionais 
propostas de reformulacoes no Plano de Trabalho; 
5.1.7. fazer avaliacao das metas do projeto a cada 03 (tres) meses, emitindo relatorios; 
5.1.8. certificar-se de que a Entidade CONVENENTE esta adimplente em relacao a prestacao de contas de recursos 
recebidos junro a outros orgaos ou entidades da Adminisrracao Publica Estadual; 
5.1.9. exigir, no maximo trimestralmente, relat6rio de execucao fisico financeira das atividades realizadas, 
comprovando-as; 
5.1.10. exigir, por ocasiao da assinatura do presente Convenio, toda a documentacao prevista na legislacao pertincnte; 

5.2. 0 CONVENENTE, por scu turno, obrigar-se-a: 
5.2.1. sob a orientacao da CONCEDENTE, gerenciar e coordenar, com a participacao da comunidade, as acoes 
concernentes ao objeto do presente lnstrumento; 
5.2.2. comprovar a aplicacao dos recursos financeiros de conformidade com o Plano de Trabalho; 
5.2.3. apresentar Certidao Negativa de Debito - CND expedida pelo INSS, de Certificado de Rcgularidade do FGTS 
CRF, de Certidao Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais ea Divida Ativa da Uniao emitida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PFN, de Certidao Negativa de Debitos Estaduais, Certidao Negative de 
Debitos Trabalhistas e Certidao Negativa de Debitos Municipais, todas devidamente atualizadas, por ocasiao do 
recebimento de cada parcela; 
5.2.4. responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execueao deste Convenio, inclusive os 
trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais, dentre outros; 
5.2.5. oferecer ao publico beneflciario/assistido condicoes de aproveitamento de aprendizagem durante sua 
pcrmanencia na instituicao; 
5.2.6. aplicar os recursos transferidos pela CONCEOENTE, exclusivamente, na execucao das acoes pactuadas 
constantes do Plano de Trabalho; 
5.2.7. apresentar, trimestralmcnte, relat6rio de execucao fisico financeira das atividades realizadas; 
5.2.8. manter arquivo individualizado de toda documentacao comprobat6ria das despesas realizadas em virtude deste 
Convenio, durante 5 (cinco) anos; 
5.2.9. propiciar aos tecnicos credenciados pela CONCEDENTE todos os meios e condicoes necessaries ao 
acornpanhamento, a supervisao, ao controle ea fiscalizacao da execucao deste Convenio; 
5.2. l 0. promover a9oes para evitar evasao dos beneficiaries atendidos pelo Convenio; 
5.2.11. manter atualizada a escrituracao contabil especifica dos atos e fatos relativos a execueao deste Convenio, para 
fins de acornpanhamento e avaliacao dos resultados obtidos; 
5.2.12. manter os recursos repassados em conta especffica para este Convenio, aberta em Banco Oficial de onde 
somente serao sacados para pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ou 
ordem bancaria, ou para aplicacao no mercado financeiro; 
5.2.13. adotar todas as medidas necessarias ao born desernpenho da execucao deste Convenio, zelando pelo 
funcionamento e rnanutencao do material permanente e das instalacoes fisicas, nllo permitindo o uso indevido dos 
equipamentos por pessoas estranhas ao Programa e responsabilizando-se pela permanencia dos mesmos no local; 
5.2.14. faculdade de denunciar ou rescindir o Convenio a qualquer tempo quando imputado a responsabilidade das 
obrigacoes ao CONCEDENTE; 

� J 
Rua Soriano Albuquerque, 230 - Joaquim Tavora CEP: 60. 130-160 

� 
(X: (OXXB5) 3101-2121 FONE: 3101-4597 E-MAIL: stds@stds.ce.qov.br 

G:\Ad11ogados\Cesar Rocha\20/4\//802375 2014} Termo de Convenio - f:.:5/afOo Familia 2014 - Mucambo.doc 

Dani \ sa de Oliveira 
As=ta:ca-STDS 



imi� 

U, GoVERNOoo · 
; EsTADO DO CEAR / 

Sccretaria tlo Trab11//10R� 
Des envolvuuent o .SociJ1� 

5.2.15. obrigacao de devolver ao CONCEDENTE os bens remanescentes, na data da conclusao ou extincao do 
convenio, desde que tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos em razao deste, quando 
tratar-se de contribuicao corrente; 
5.2.16. restituir a CONCEDENTE o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, 
acrescido dos juros legais, nos seguintes casos: 
a) o objeto nao seja executado; 
b) nao seja apresentada a prestacao de contas parcial ou final no prazo estipulado; 
c) os recursos sejam destinados a finalidade diversa da estabelecida no presente Convenio; 
d) observar as determinacoes da lnstrucao Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN n. 01/2005, parte 
integrante deste instrumento independente de transcricao, 

CLAUSULA SEXTA - DA LJBERA<;:AO E APLICA<;::AO DOS RECURSOS 
6.1. Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes deste Convenio, serao liberados ao(a) CONVENENTE, de 
acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e obedecera a programacao financeira 
do Govemo Estadual; 
6.2. Os recursos serao mantidos na conta bancarla especifica indicada no Plano de Trabalho, de onde somente 
serao sacados para o pagamcnto de despesas previstas no Plano de Trabalho ou para apucacso no mercado 
financciro; 
6.3. Enquanto nao empregados na consecucao do objeto do Convenio, os recursos transferidos serao obrigatoriamente 
aplicados: 
a) em cademeta de poupanca de instituicao financeira oficial, se a previsao do seu uso for igual ou superior a um mes; 
b) em fundo de aplicacao financeira de curto prazo, quando a utilizacao estiver prevista para prazo inferior a um mes; 
6.4. Os rendimentos das aplicacoes no mercado financeiro serao obrigatoriamente aplicados no objeto do Convenio, 
estando sujeitos as mesmas condicoes de prestacao de contas exigidos para os recursos transferidos; se isto nao 
ocorrer, tais rendimentos deverao ser devolvidos ao CONCEDENTE; 

CLAUSULA SETIMA- DA PRESTA<;:AO DE CONT AS 
7.1. As despesas serao comprovadas mediante documentos fiscais originais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais 
e quaisquer outros documentos comprobat6rios serem emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente 
identificados com o numero do Convenio; 
7.2. A prestacao de contas parcial, nos termos do art. 26 e seguintes, da Instrucao Normativa 
SECON/SEFAZ/SEPLAN n." 01/2005 devera ser apresentada a CONCEDENTE no prazo de ate 60 (sessenta) dias 
ap6s cada liberacao de recursos, acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Demonstrativo da Execucao da Receita e Despesas, evidenciando os recursos recebidos em transferencia, a 
contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicacao dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os 
saldos; 
b) Relacao dos pagamentos efetuados; 
c) Relacao dos bens adquiridos, produzidos ou construidos com os recursos do convenio e da contrapartida; 
d) Extrato da conta bancaria especifica, cobrindo desde o periodo de recebimento da primeira parcela ate a data do 
ultimo pagamento; 
e) c6pia do despacho adjudicat6rio e da homologacao das licitacoes realizadas ou justificativa para sua dispensa ou 
inexigibilidade, quando o convenente pertencer a Administracao Publics. 
7.3. A prestacao de contas final, nos termos do art. 22 e seguintes, da Instrucao Normativa SECON/SEFAZ/SEPLAN 
n.001/2005 devera ser apresentada a CONCEDENTE, ate 60 (sessenta) dias ap6s encerrado o prazo de vigencia do 
Convenio acompanhada dos seguintes documentos: 
a) relat6rio de cumprimento do objeto; 
b) piano de trabalho executado; 
c) c6pia do termo de Convenio, com indicacao da data de sua publicacao; 
d) relat6rio de execucao fisico-financeira, confonne item 6.1.9, da clausula sexta deste documento; 
e) o demonstrativo da Execucao da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferencia, a 
contrapartida, os rendimentos auferidos nas aplicacoes efetuadas no mercado financeiro, quando for o caso, e os 
saldos; 
t) relacao dos pagamentos efetuados; 
g) relacao dos bens adquiridos, produzidos ou construfdos com recursos do convenio; 
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h) extrato de conta bancaria especifica, cobrindo desde o periodo de recebimento da primeira parcela ate a data do 
ultimo pagamento; 
i) comprovante de recolhimento do saldo de recursos a conta da CONCEDENTE. 
7.4. Fica a CONCEOENTE autorizada a solicitar a qualquer momento a prestacao de contas dos recursos liberados 
para as entidades sem fins lucrativos CONVENENTES, a tltulo de subvencao social, contribuicao corrente e auxilio. 
7.5. Deve haver restituicao a Secretaria do valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, 
acrescido dos juros legais, na fonna da legislacao aplicavel aos debitos para com a Fazenda Estadual, nos seguintes 
casos: 
a) quando nilo for executado o objeto da avenca; 
b) quando nao forem apresentadas as prestacoes de contas parciais ou final no prazo estabelecido; 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade divcrsa da estabelecida no Convenio; 
d) quando houver contrapartida, e nao for comprovada a sua aplicacao na consecucao do objeto do Convenio. 
7.6. Em nilo sendo apresentada a prestacao de contas parcial ou final, ou sendo constatada irregularidade nas 
mcsmas o ordenador de despesas da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social suspenders 
imediatamente a liberacao de recursos, e sob pena de responsabilidade, fara registrar o fato no SIAP e adotara 
as providencias com vistas a instauracao de Tomada de Contas Especial, na forma prevista no Capitulo IX da 
Instrucao Normativa SECON/SEFAZ/SEPLAN n." 01/2005. 

CLAUSULA OITAVA- DO CONTROLE E FISCALIZA<;AO 
Fica assegurada a CONCEDENTE a prerrogativa de conservar a autoridade nonnativa e o exercicio do controle de 
fiscalizacao sobre a execucao deste Convenio, diretamente pela Coordenadora da Protecao Social Basica e 
Scguranea Alimentar, Sra. Mary Anne Liborio de Patricio Ribeiro, Matricula n° 401759-1-1, ou arraves de 
terceiros devidamente credenciados, bem como de assumir ou transferir a execucao, no caso de paralisacao ou de fato 
relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ayao. 

PARAGRAFO UNICO. Os servidores do Orgao de Controle lntemo do Poder Executivo Estadual terao, a qualquer 
tempo e lugar, livre acesso a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, 
quando em missao de fiscalizacao ou auditoria, podendo emitir relat6rios, gerar pianos de providencia, solicitar 
advertencias juridicas, dentre outras atribuicoes. 

CLAUSULA NONA-DA DENUNCIA E RESCISA.0 
Fica assegurado a cada uma das partes o direito de denunciar e rescindir o presente Convenio, unilateralmente por 
inadimplemento de pelo menos uma das Clausulas que o tome material ou formalmente inexequivel, ou por acordo 
dos parucipes, neste caso mediante notificacao escrita, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, imputando-lhes 
as responsabilidades das obrigacoes decorrentes do prazo em que tenha vigido o Convenio. 

PARAGRAFO UNICO. Constituem, particularmcnte, motives de rescisao, a constatacao de descumprimento de 
quaisquer das exigencies fixadas nas normas e diretrizes que regulam este Convenio, especialmente quanto aos 
padroes de qualidade do atendimento e especialmente: 
a) utilizacao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) aplicaeao dos recursos no mercado financeiro cm desacordo com o item 6.3 da Clausula Setima deste 
lnstrumento; 
c) falta de apresentacao das prestacoes de contas parciais e final, nos prazos estabelecidos 

CLAUSULA DECIMA- DAS ALTERAC::OES 
Quando necessario, mediante justificativa previa e anuencia da CONCEDENTE, poderao as clausulas deste 
Convenio, a excecao da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Tenno Aditivo 
celebrado entre as partes, passando os mesmos a fazerem parte integrante deste lnstrumento, como um todo unico e 
indivisivel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PUBLICA<;AO 
Este Convenio sera publicado em extrato, no Diario Oficial do Estado, como condicao de sua eficacia, providencia 
esta a ser adotada pela CONCEDENTE, ap6s a assinatura do presente instrumento. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
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Sob pcna de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, e vedado no presente convenio: 
a) realizacao de despesas a titulo de taxa de administracao, de gerencia ou similar; 
b) pagamento de gratificacao ou rernuneracao adicional por services de consultoria, assistencia tecnica ou services 
assemelhados a servidor que pertenca aos quadros de orgaos ou entidades da Administracao Publics Federal, Estadual 
ou Municipal; 
c) aditamento com alteracao da clausula que trata do objeto ou das metas do presente Convenio; 
d) utilizacao dos recursos em finalidade diversa daquela estabelecida no respectivo Jnstrumento, ainda que em carater 
de emergencia; 
e) realizacao de despesas em data fora do periodo de vigencia; 
I) realizacao de despesas com taxas bancarias, multas, juros ou correcao monetaria, referentes a pagamentos ou 
recolhimentos efetuados fora dos prazos; 
g) realizacao com despesas de publicidade, salvo as de carater educativo, informativo ou de orientacao social, das 
quais nao constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocao pessoal de autoridades ou servidores 
publicos; 
h) atribuicao de vigencia ou de efeitos financeiros retroativos. 
i) transfcrencia de recursos para clubes, associacoes de servidores e quaisquer entidades congeneres, excetuadas as 
creches e escolas para o atendimento pre-escolar. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- 00 FORO 
Para dirimir quaisquer questces decorrentes deste Convenio, que nao possam ser resolvidas pela mediacao 
administrativa, as partes elegem o Fora de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara. 

E, por cstarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual tear e forma, na 
presenca das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus juridicos e legais efeitos. 

Fortaleza, 26 de abdl �O' l, f{ ( () ylc �rt;,J;,g;";o � <; 
Secretaria o Trabalho e Desenvolvimento Social 

CONCEDENTE 

I. 

CPF n° 

i.; Je�f62Jkf�ild� 
Prefeitura Municill de Mucambo 

CONVENENTE 
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