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TERMO DE COLABORAÇÃO nº 40/2019-FSS 

Termo de Colaboração que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, por intermédio de seu Fundo 

Social de Solidariedade, e a Organização da Sociedade Civil LAR 

ESCOLA JESUÊ FRANTZ, com objetivo de fornecer subvenção 

social para uso na aquisição de veículo automotor, 

documentado e emplacado. 

Por este instrumento, as partes, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 

46.523.239/0001-47, representado por CÁTIA MARIA DE FARIA ALMEIDA, Secretária e Ordenadora 

Principal do Fundo Social de Solidariedade, na forma da Lei Municipal nº 6.536, de 16 de março de 

2017, alterada pela Lei Municipal nº 6.558, de 14 de junho de 2017, do Decreto Municipal nº 

19.974, de 24 de abril de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 20.689, de 28 de fevereiro de 

2019, além da Portaria nº 9.656, de 5 de abril de 2018, doravante denominado apenas MUNICÍPIO, 

e, de outro, a Organização da Sociedade Civil LAR ESCOLA JESUÊ FRANTZ, com sede situada no 

endereço: Rua Camargo, 184 - Paulicéia - São Bernardo do Campo - CEP 09682-100, e com local 

de atendimento na própria sede, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNP J - do 

Ministério da Fazenda sob o nº SS.062.111/0001-14, sem fins lucrativos, neste ato representada 

por Sandra Lia Mendes Sávio, portador(a) do  RG                   e do  CPF                 doravante 

designada simplesmente OSC, têm, entre si, justo e acordado, a presente parceria, consoante as 

cláusulas e condições seguintes, sujeitando-se o MUNICÍPIO e a OSC, no que couber, aos termos 

das disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo, 

da Lei Federal nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 2015, da Lei Municipal 

específica nº 6.774 de 3 de abril de 2019 e do Decreto Municipal nº 20.113, de 2017, bem como 

demais dispositivos legais pertinentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.0 - A presente parceria tem por objetivo repassar numerário a título de auxílio e subvenção social 

para entidades assistenciais sem fins lucrativos atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade e 

cadastradas em pelo menos um dos Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS, da Criança 

e do Adolescente - CM DCA e da Pessoa Idosa - CMDPI, para uso na aquisição de veículo automotor 

a ser utilizado exclusivamente no apoio, fomento e desenvolvimento de suas atividades 

estatutárias, nos termos detalhados no Plano de Trabalho aprovado, que passa a fazer parte deste 

Instrumento, independentemente de sua transcrição. 
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ressarcir a administração pública os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso li desta cláusula; 

13.1 - As sanções estabelecidas nos incisos li e Ili são de competência exclusiva da Unidade

Gestora, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 

13.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas,

a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 

13.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da

infração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DO FORO 

14.0 - Para qualquer dúvida ou ação que possam decorrer da execução desta parceria, esgotando

se a tentativa de solução administrativa com a participação de órgão encarregado de 

assessoramento jurídico integrante deste MUNICÍPIO, fica eleito o Foro desta Comarca, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

14.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelas partes.

E, por estarem assim ajustados, e para que produza efeitos legais, firmam o presente instrumento 

em 2 (duas) vias, juntamente com 3 (três) testemunhas. 

São Bernardo do Campo, 16 de outubro de 2019. 

Testemunhas: 

CATIA MARIA DE FARIA ALMEIDA 
FUNDO SÓCIAL DE SOLIDARIEDADE 

GESTORA DA PARCERIA 

: . tJ.3,��:��
LAR ESCOLA JESUÊ FRANTZ 

l.
_____,,

�
�- �

�
-2. __ 3. __ 

Cfr v4t.tV'I -1t:.,B..d8 
� .•J:.'1f.'t 98c-l. 

9 




