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BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001 -05

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Acordo de Cooperação no 004/2018

Pelo presente Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação, celebrado entre o
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.214.419/0001-05, com sede a AV. Barreiras, 825, Centro,
CEP: 47.850-000 doravante designado CONCEDENTE, neste ato representado pelo seu
Excelentíssimo Senhor Prefeito OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, portador do da Carteira de
Identidade n° 11.673.945-26, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 502.801.809-00,
residente na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, a ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO E
SANTA CLARA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, entidade beneficente,
CNPJ/MPF sob o número 08.794.010/0001-58, situada à Estrada Bom Recreio, lote n°38, Bairro
Chácaras Bom Recreio, CEP: 47850-000 Zona Rural- Luís Eduardo Magalhães-BA, doravante
denominada PROPONENTE, representada neste ato por seu Presidente, LUIS ANTÔNIO
MONTECHIEZE, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade
n0 12.151.410-9, inscrito no CPF sob o n°031.255.088-00, resolvem celebrar o presente Termo
Aditivo, conforme condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Sexta do Referido Acordo de Cooperação
para prorrogar o prazo de vigência até o dia 29 de junho de 2020.
E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual
teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que depois de lido
o subscrevem.

Luís Eduardo Magalhães-BA, 28 de junho de 2019.

OZIEL E OLIVEIRA
efeito Municipal
;

LUIS ANTÔNIO MONCHIEZE
Presidente da Associação São Francisco e Santa Clara

NO DA SILVA MOTTA
do Município

?:

(77) 3628-9000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MACALHÃES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

SEGUNDO TERMO ADITIVO
Acordo de Cooperação no 004/2018

Pelo presente Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação, celebrado entre o
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.214.419/0001-05, com sede na Rua José Ramos de Anchieta,
187, Jd. Primavera, CEP: 47.850-000 doravante designado CONCEDENTE, neste ato
representado pelo seu Excelentíssimo Senhor Prefeito OZIEL ALVES DE OLIVEIRA,
portador da Carteira de Identidade n° 11.673.945-26, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF
sob o n° 502.801.809-00, residente na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, a
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO E SANTA CLARA DE LUIS EDUARDO
MAGALHÃES - BAHIA, entidade beneficente, CNPJ/MPF sob o número 08.794.010/0001 situada à Estrada Bom Recreio, lote n°38, Bairro Chácaras Bom Recreio, CEP: 47850-000
Zona Rural- Luís Eduardo Magalhães-BA, doravante denominada PROPONENTE,
representada neste ato por seu Presidente, LUIS ANTONIO MONTECHIEZE, brasileiro,
casad9, agricultor, portador da Cédula de Identidade n°12.151.410-9, inscrito no CPF sob o n°
031 .25.088-00, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, conforme condições a seguir
descritas:

58,

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Sexta do Referido Acordo de Cooperação
para prorrogar o prazo de vigência até o dia 31 de dezembro de 2020.
E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual
teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que depois de lido
o subscrevem.
Luís Eduardo Magalhães-BA. 19 de junho de 2020.

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefei o Municipal

LUIS ANTÔNIO MQTECHIEZE
Presidente da Associação o Francisco e Santa Clara

V-"TACIANA IZAB OMES NADAL
Procuradora Gerájdo Município
Testemunhas:
CPF:4.?. 31
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PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Associação são Francisco e Santa Clara - ASFESE

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.41910001-05

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS

1 DADOS CADASTRAIS

CN PJ:

Órgão/Entidade Proponente:
Associação S. Francisco e Santa Clara-ASFESC

08.794,010/0001-58

Endereço do proponente:
Estrada Bom Recreio - Lote -38 - Bairro: Chácaras Bom Recreio
Cidade:
Luís Eduardo
Magalhães

CEP:
47850.000

UF:
BA

DDD/Telefone:
(77) 3639 3270

Nome do Responsável: Luis Antônio Montechieze
Cargo:
Presidente

RG / Órgão Exp.:
12.151.41 0-9-SSP/SP

E-mail:
Asfesc_abrigo@yahoo.com.br

CPF: 031.255.088-00
Matrícula

Função:
Representante Legal

Endereço Residencial do Responsável legal:
Rua Goiás, 1280 Bairro Mimoso 1 - Luis Eduardo Magalhães/BA

CEP:
_J47850-000

2- DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto:
Parceria Cuidando da Vida com Qualidade

Início:
06/2018

Período de Execução
Término:
06/2019

3-IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação, tem por objeto estabelecer a mutua cooperação entre o Município e a
Associação São Francisco e santa Clara - ASFESC, através de Cessão de Servidores visando o desenvolvimento das
ações da ASFESC, através do Serviço de atendimento a pessoas adultas do sexo masculino em situação de risco
pessoal e social oferecendo acolhimento a indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de
garantir proteção integral.
Abrigo São Francisco e Santa Clara
Estrada Bom Recreio, Lt. 38— Bairro: Chácaras Bom Recreio - CEP: 47850-000 - L. E. M. / BA
CxP: 795 - Fone: (77) 3639 3270— CNPJ NQ 08.794.01010001-58

-

PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.41910001-05

Associação são Francisco a Santa Clara - ASFESE

Justificativa:

Em conformidade com RESOLUÇÃO n° 109, de 11 de Novembro de 2009. Proteção Social Especial Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional. O Abrigo São Francisco e Santa Clara da ASFESC
mantém, desde agosto de 2004, o serviço de atendimento para Pessoas Adultas do sexo masculino em situação de
risco pessoal e social oferecendo acolhimento destinado a indivíduos com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir proteção integral.
Ao solicitarmos convênio de cooperação com o poder público municipal pretendemos melhorar esse
atendimento buscando ampliar estendendo-o para mais pessoas.
O Serviço de Acolhimento Institucional prestado, é personalizado e em pequenos grupos favorecendo o
convívio comunitário, funciona nos moldes de moradia com características residenciais, em ambiente acolhedor e
estrutura física adequada, com boas condições de higienização, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.
O serviço está de acordo com as especificidades do público em atendimento.
Considerando o Município de Luís Eduardo Magalhães uma cidade de porte médio onde há um fluxo
muito grande de pessoas em trânsito, a procura de trabalho. A inserção nos serviços na área da saúde, habitação e
assistência social é eminente e grandemente necessária, pois essas pessoas ficam a mercê de intempéries e todo tipo
de contaminação. São oriundas dos mais diferentes municípios do estado, bem como de outros estados do país. E,
nos últimos anos, tem se verificado uma demanda muito grande buscando os serviços da instituição.
Observa-se ainda que este público, de modo geral, vem apresentando um quadro cada vez mais
acentuado, de dependência de substâncias psicoativas, especialmente álcool e tabaco o que compromete grandemente
o estado de saúde dos mesmos e dos que convivem com eles.
Em sua grande maioria são desprovidos de documentos, recursos financeiros, doentes, com vínculo
familiar fragilizado ou até mesmo rompido que necessitam de acolhimento, como alternativa para superar a situação
em que se encontram.
O Abrigo está atuante desde 2004, a instituição é mantida por doações da comunidade e empresas e visa
o atendimento integral na execução de Serviço de Acolhimento para pessoas adultas do sexo masculino em situação
de abandono. Os acolhidos são convidados a uma convivência familiar e fraterna.
Nosso objetivo é de resgatar os valores e a dignidade perdida.
Por fim, queremos expressar a importância para o Município em firmar esse convênio com a ASFESC,
pois conforme preconiza a RESOLUÇÃO N° 33, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 - Art. 17. São responsabilidades
dos Municípios, especialmente no item III, que diz: executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a
parceria com organizações da sociedade civil - OSCs, ONGs e OCIPs. E da Lei N° 13.019/2014.

3- OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
Abrigo São Francisco e Santa Clara
Estrada Bom Recreio, Lt. 38— Bairro: Chácaras Bom Recreio - CEP: 47850-000 - L. E. M. / BA
CxP: 795- Fone: (77) 3639 3270—CNPJ N 2 08.794.01010001-58

PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Associação são Francisco a Santa Clara - ASFESD

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.41910001-05

COMPETE A INSTITUIÇÃO:

• Elaborar diretrizes dos programas a serem desenvolvidos;
• Supervisionar a execução dos serviços prestados;
. Controlar a frequência dos servidores cedidos;
. Enviar a frequência dos servidores cedidos até o dia determinado de cada mês ao setor de convênio e
Recursos Humanos;
• Dar condições para que o trabalho seja executado com qualidade;
• Solicitar a substituição dos servidores quando julgar necessário;
• Disponibilizar ao Município, quando necessário, as salas de sua Instituição para o desenvolvimento de
atividades do mesmo gênero;
• Buscar atender ao maior número possível do público alvo, preservando sempre pela qualidade das
atividades desenvolvidas;
• Fazer constar a logomarca do Município em todas as divulgações referentes a este Termo de Fomento e
Cooperação;
o

Divulgar na internet em locais visíveis de sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações
todas as parcerias celebradas com a Administração pública

COMPETE AO MUNICÍPIO:

. Fornecer os Servidores e Técnicos para as funções especificadas no plano de trabalho;
• Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceira, na fiscalização da
execução do Termo de Fomento e Cooperação, recomendando ao Proponente, a qualquer tempo e se
necessário, as providencias que deverão ser tomadas para o perfeito cumprimento das cláusulas
ajustadas;
• Comunicar o responsável legal da Instituição com antecedência toda alteração que se fizer necessária no
quadro de colaboradores;
• Publicar no Diário Oficial o extrato deste Termo de parceria no prazo determinado pelo art. 61,
parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93.
4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta

Etapa!
Fase

Indicador Físico
Especificação

1

Unid Quant.

Abrigo São Francisco e Santa Clara
Estrada Bom Recreio, Lt. 38— Bairro: Chácaras Bom Recreio - CEP: 47850-000 - L. E. M./ BA
CxP: 795- Fone: (77) 3639 3270—CNPJ NQ 08.794.01010001-58

Duração
Início

/7Jr

Térm.

PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Associação são Francisco e Santa Clara - ASFES

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

01
Cuidando da Vida com
Qualidade, através do
Serviço de atendimento a
pessoas adultas do sexo
masculino em situação de
risco pessoal e social
oferecendo acolhimento a
indivíduos com vínculos
familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de
garantir proteção integral.

04

Serviços
Gerais

C.H.

01

Psicólogo (a)

Administraçã
o
e
Manutenção
na Cessão de
servidores da
Sec.
Municipal de
Saúde.

01

Fisioterapeuta

01

Técnico (a) de
Enf.

01

Assistente
Social;

06/2019

06/20 18

06/20 19

06/2018

06/2019

06/2018

06/2019

06/2019

06/2019

-

mês
01

06/2018
44H SEM.

04
Atendimentos
domiciliares.
mês
04
Atendimentos
domiciliares.
mês
04
Atendimentos
domiciliares.
mês
02
Atendimentos
domiciliares.

Obs.: Os técnicos serão cedidos em seus horários de trabalho nas unidades em que estiverem lotados. Sendo que
o atendimento será domiciliar. Ou seja, no Abrigo.

5- PLANO DE APLICAÇÃO - Não haverá repasse de valores.
Natureza da Despesa
Código

Especificação

Valores Participantes
Concedente
COORDENAÇÃO
E EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

Valor Total do Convênio

Convenente
CESSÃO
DE SERVIDORES

Total Geral

Cessão de 08 servidores
Cessão de 08 servidores

6— CRONOGRAMA DE DESENBOLSO
Meta

1° Mês

2° Mês

3° Mês

4° Mês

5° Mês

6° Mês

01

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

Meta

70 Mês

8° Mês

9° Mês

100 Mês

11° Mês

12° Mês

01

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

08
Servidores

Abrigo São Francisco e Santa Clara
Estrada Bom Recreio, Lt. 38— Bairro: Chácaras Bom Recreio - CEP: 47850-000 - L. E. M. / BA
CXP: 795- Fone: (77) 3639 3270— CNPJ NQ 08.794.01010001-58
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PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Associação são Francisco e Santa Clara

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

-

ASFES

7—DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Luís
Eduardo Magalhães BA, os efeitos e, sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta e Indireta, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de
Trabalho, sob as penas do artigo 299 do Código Penal.

de 2018.

Luis Eduardo Magalhães/BA, de

.......

....

......

~/

. ... .. ... ..... .

i;..

.........

Luis Antô o Montec ze
Representante legal da Instituição

8—DECLARAÇÃO DO CONCEDENTE

Aprovo na qualidade de ordenador de despesa da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães a transferência
de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho,
conforme o disposto nos artigos 16 e 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal

-

LC n°10112000, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual do presente exercício.

Luiz Eduardo Magalhães BA,

-

de

de 2018.

Oziel Alves de Oliveira
Prefeito de Luís Eduardo Magalhães

Abrigo S ã o Francisco e Santa Clara
Estrada Bom Recreio, Lt. 38— Bairro: Chácaras Bom Recreio - CEP: 47850-000 - L. E. M. / BA
CxP: 795- Fone: (77) 3639 3270 — CNPJ N 2 08.794.01010001-58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MACALHÂES
ESTADO DA BAHIA

CNP1 04.214.419/0001-05

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°18512018
ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 004/2018
ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA E A
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO E SANTA
CLARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BAHIA.
inscrito no
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA,
CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, com sede na Avenida Barreiras, 825, Bairro Centro, Luís
Eduardo Magalhães - Bahia, neste ato representado por seu Prefeito Municipal OZIEL
ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da RG n°11.673.945-26 SSP-BA, CPF
n°502.801.809-00, assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr.
TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, inscrito na
OAB/BA sob o n° 44.338, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado
MUNICÍPIO, E A ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO E SANTA CLARA DE LUÍS
EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, entidade beneficente, inscrita no CNPJIMPF sob o
número 08.794.010/0001-58, situada à Estrada Bom Recreio, lote n° 38, Bairro Chácaras Bom
Recreio, CEP: 47.850-000 Zona Rural - Luís Eduardo Magalhães - BA, neste ato representada
por seu Presidente Senhor LUIS ANTÔNIO MONTECHIEZE, brasileiro, casado, agricultor,
portador do RG n°12.151.410-9, inscrito no CPF sob o n° 031.255.088-00, conforme ata de
eleição da Diretoria Executiva datada de 07 de Fevereiro de 2007, devidamente registrada no
Cartório de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas, resolvem celebrar o presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, mediante as condições estipuladas das cláusulas
seguintes, conforme plano de trabalho do qual fica fazendo parte deste, independente de
transcrição e o processo administrativo n° 185/2018, de 25 de abril de 2018, que contem os
documentos e justificativas pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO OBJETO

jflt>
O presente Acordo de Cooperação Mútua fundamenta-se na Lei Federal n°8.666/93 e /
Lei n°13.019 de 07/2014.
O presente Acordo de Cooperação Mútua tem por objeto estabelecer a mútua
cooperação entre o MUNICÍPIO e a Associação São Francisco e Santa Clara, através de
Cessão de Servidores visando o serviços de atendimento a pessoas adultas do se asculino

c,íD(j,4
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BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

em situação de risco pessoal e social oferecendo acolhimento a indivíduos com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral, conforme o Plano de
trabalho do qual fica fazendo parte integrante.

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
1 - Compete a ASFESC:
• Elaborar diretrizes dos programas a serem desenvolvidos;
• Supervisionar a execução dos serviços prestados;
• Controlar a frequência dos servidores cedidos;
• Enviar a frequência dos servidores cedidos até o dia determinado de cada mês ao setor
de convênio e Recursos Humanos;
• Dar condições para que o trabalho seja executado com qualidade;
• Solicitar a substituição dos servidores quando julgar necessário;
• Disponibilizar ao Município, quando necessário, as salas de sua Instituição para o
desenvolvimento de atividades do mesmo gênero;
• Buscar atender ao maior número possível do público alvo, preservando sempre pela
qualidade das atividades desenvolvidas;
• Fazer constar a logomarca do Município em todas as divulgações referentes a este
Termo de Fomento e Cooperação;
• Divulgar na internet em locais visíveis de sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração pública
II— Compete ao MUNICÍPIO:
• Fornecer os Servidores e Técnicos para as funções especificadas no plano de trabalho;
• Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceira, na
fiscalização da execução do Termo de Fomento e Cooperação, recomendando ao
Proponente, a qualquer tempo e se necessário, as providencias que deverão ser tomadas
para o perfeito cumprimento das cláusulas ajustadas;
• Comunicar o responsável legal da Instituição com antecedência toda alteração que se
fizer necessária no quadro de colaboradores;
• Publicar no Diário Oficial o extrato deste Termo de parceria no prazo determinado pelo
art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA -DA EXECUÇÃO
As atividades decorrentes da presente Parceira serão executadas fielmente pelos
partícipes, de acordo com suas cláusulas, respondendo cada um pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial. j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÁES
ESTADO DA BAHIA
CNP1 04.214.419/0001-05

As ações relacionadas à execução das atividades objeto desta parceria dar-se-ão
conforme cronograma de execução, preliminarmente acordado entre os partícipes, e aprovado
pelo MUNICÍPIO e a ASFESC.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS
A despesa decorrente desta Parceria por parte do MUNICÍPIO, correrão à conta dos
seguintes recursos alocados ao orçamento do município:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2054 - Gestão das Ações dos Serviços de Saúde Recursos Próprios 15%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.9.0.11.00.00 -Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal
3.1.9.0.13.00.00000000 - Obrigações Patronais
FONTE DE RECURSO: 02— Saúde 15%

Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a
execução do presente Acordo de Cooperação Mútua. As despesas necessárias à plena
consecução do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os
órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta das dotações específicas
constantes nos orçamentos dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente termo serão
prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações
pelos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO O Município designa as
servidora Janaina Cardoso dos Santos- matrícula n°905 7 doravante denominadas Gestoras da
Parceria, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente.

Parágrafo único - Cabe as Gestoras da Parceria:

a)
b)
c)
d)

Anotar em registro próprio as ocorrências relativas à execução da parceria;
Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes;
Adotar, junto a terceiros, as providencias para a regularidade daço da parceria;
Esclarecer as dúvidas do Proponente, solicitando ao setor competente, se necessário,

® (77) 3628-9000

-
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e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira da parceria
f) Acompanhar a relação entre os resultados buscados e atingidos e;
g) Outras ações de fiscalização.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação terá início em 29 de junho de
2018 e término em 29 de junho de 2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e
disposições, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as
partes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito.
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

A denúncia ou rescisão deste Acordo de Cooperação poderá ocorrer a qualquer tempo,
por iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento
de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação
vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente
inexequível, imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Acordo de Cooperação será providenciada pelo MUNICÍPIO,
no Diário Oficial próprio, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61,
da lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas final deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do término da vigência.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISPOSIÇÃO GERAL
O servidor que vier a ser colocado à disposição, em função deste Acordo de Cooperação
Mútua, não terá qualquer vínculo funcional permanente ou empregatício com o convenente
cessionário, mantendo, na sua inteireza, o seu vinculo funcional estatutário com o convenente
cedente.
A solicitação de disposição, devolução ou permuta do servidor, nos termos do presente
termo, processar-se-á, mediante oficio entre as partes convenentes.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Luís Eduardo Magalhães, BA, para dirimir qualquer
dúvida ou litígio que porventura possa surgir da execução deste acordo, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em
juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para
que produza os devidos e legais efeitos.
Luís Eduardo Magalhães- Bahia, 29 de junho de 2018.
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