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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Estado de SeÍgipe

Convênio n" 00412020

Termo de Convênio de Cooperação que entre si

celebram o Município de Itabaiana e o Associação

Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabaiana/SE.

o MUNICiPIO DE ITABAIANA, inscrito no CNpJ n. 13.104.74010001-10,

conr scdc na Praça F-austo Cardoso, n' 12, Centro de Itabaiana,/SE, CEP 49500-000,
rcprcsentado nesle ato por seu Prefeito Valmir dos Santos Costa, portador do CPF N"
-11113.192.985-20. brasileiro, rnaior e capaz, Prefeito Municipal, doravante designado
( onecdentc e a;

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TTABAIANA
(,\P.\E.), situado na Rua lVÍonsenhor Constantino no 520, neste Município, registrado no CNPJ
rr" 00.9(r1.97210001 -67. neste ato representado por sua presidente Ilenoi Costa Silva, residente
na l{ua Cloronel Sebrão, no 153, no Município de ltabaiana-SE, portadora do CPF. no
100.77.1.125-(r8. doravante designada Convenente.

ltesolvent celebrar o presente CONVÊNIO, que se regerá por toda legislação
irlrli(.i\cl à especie. especialnrente pela Lei Federal no 8.666, de 21 .06.93, Lei Orgânica de
.\ssisti'ncia Social. dispositivos da Lei Orgânica do Município n" 2.337 de 06 de Janeiro de
It)10. c.rrlirrrnc Instruçâo Normativa N" 03 coNGER/2013, e demais nornas que regulam a
csl.lccic. conl'orme as cláusulas e condições seguintes:

(.T,.\ I'St'I.A PRI MEIRA - DO OBJETO

( ) ptcsentc conr'ênio tem como objeto a subvenção que será concedida a Associação de pais e

Arnisos dos ljxcepcionais de ltabaiana conÍbrme Lei Municipal n" 2.337 de 06 de Janeiro de
J020. a qual consisrirá na manutenÇão material e financeira, bem como no custeio do aluguel
thr prr-ldio ondc se encontra instalada a APAE no município de Itabaiana.

t',\lt.Á(;ltAFO ÚNICO: O atendimento dar-se-á em regime gratuito, incluindo
aconrpanhamento psicológico e ortodôntico, realização de atividades artísticas, culturais,
lrnalisc do proccsso de avaliação e aprendizagem dos alunos, reuniões pedagógicas com os pais
c n)cstlcs.

( LAl-rstlLA SECUNDA - DO MODO DE EXECUCÃO

,\ erecuçào do objeto do presentc convênio se dará conforme o estabelecido no plano de
lrahalho relativo a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabaiana,/sE, cuja

c rcc ttçào caberá ao Convenente.

1'1-.41I§tILA TERCEIRA - DA FUNDAMENTACÃO

( ) prcsenre c onr'ênio renr |undamenração l.egal na Lei 8.666/93, l-ei orgânica deste Município
c a I ci rr' l.li7 de 06 de .laneiro de 2020. que autoriza o poder Executivo Municipal a
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lirrrrar e ntanter convênio
Itabaiana,/SE".

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Estado de Ser8ipe

com a "Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

CLÁUSULA oUARTA _ DAS OBRIGACÕrs no MuNrcÍpro
O MLrnicípio obriga-se a:

l. Auxiliar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabaiana./SE no
desenvolvimento de pro.ietos para melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
tlcllciôrrcia fisica e/ou ntentais. deste Município;
ll. r\conrpanhar c tlscalizar as atividades desenvolvidas na execução do projeto, mediante
r isitas para avaliação técnica. visando a consolidação dos objetos preconizados no presente
conr ônio;

lll. Flncaminhar à Associação pessoas que necessitem de atendimento, devidamente
rlocunrerrtados de acordo cont as exigências legais;

IV. Repassar à Associação os recursos do convênio conforme estabelecido;
V. .lulgar e aprovar os planos de trabalho e aplicação dos recursos;

CLATJSULA OUINTA. DAS OBRIGACÔES DA ASSOCIA Áo nB p,qJs E AMrcos
DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIAN A/SE
('o n st it Llcn'r obliuaçõcs:

l. ('ontlihLrir conr a mclhoria das relações sociais, familiares e qualidade de vida dos
Itnetlciários do Projeto;

ll. I:stintLrllr o trabalho colcrivo através de atividades grupais;
lll. c'ontribuir na recuperação dos beneficiários através de atendimento psicológico e
()íodôntico. realização de atividades artísticas, culturais, analise do processo de avaliação e
aprendizagem dos alunos, reuniões pedagógicas com os pais e mestres.
IV. Executar os programas! de acordo com o disposto no plano de Trabalho, o qual é parte
inlet:rante do presente convênio;
\'. olcrcccr instalaçôes adequadas, sempre passíveis de fiscalização pelo Município, Ministério
Púhlico e Poder Judiciário locais;
Vl. I)rcstar contas fina,ceiras dos recursos recebidos para a execução do projeto,
:enlcstralnrcntc. dcsdc r assinatura do convênio, sob pena de cancelamento do repasse,
Vll. Aprescntar plano de trabalho, semestralmente, sob pena de cancelamento do repasse;
\IIII l;ncrrlinhnr cópia do plano de trabalho e do relatório de aplicação dos recursos, no prazo
dc 05 lcinco) dias da entrega ao Municipio. à Câmara de Vereadores, sob pena de suspensão do
con r,ê n io.

CLAUSULA SEXTA - REPASSE DO MUNICÍP IO-VALOR
I)ara execuçâo do ob.ieto deste convênio, o Municipio repassará a importância total de R$
-16 000.00 (trinta e seis rnil reais). a qual será transferida através de 12 (doze) parcelas mensais
de I{$ 3.000.00 (três mil reais). Tal montante será na sua manutenção material e financeira.
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PREFEITURA MUNICIPAT DE ITABAIANA
Estado de sergipe

henr con'ro no cusreio do aluguel do prédio onde se encontra instalada a ApAE no município de
Itrbaiana, ambos demonstrado no Anexo I - cronograma de Execução e plano de Aplicação.

CLÁT]SULA SETIMA - vIGÊNCIA
O presente Convênio terá vigência a contar da data de sua assinatura até 3l de dezembro de
1020. podcndo. no entanto. a critério exclusivo da concedente, por solicitação escrita e

iustificada da Convenente ser estc prazo prorrogado.

CLAUSULA OITAVA - DA MODIFICACÃO
() plcscr)rc lelnro dc conr,ênio poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e

disposrçoes. exceto quanto ao seu objeto e contrário aos ditames legais, mediante Termo
Âditivo. de comum acordo entre os paÍícipes, desde que tal interesse seja manifestado em
tentpo hábil.

CLATJSI.JLA NONA. DA COMPROVACÁo nB nrGULARIDADE
A Associação dcverá. no ato de assinatura do Convênio, apresentar Certificado de Regularidade
rlt' Situação do F(il'S - cRF, emirido pela Caixa Econômica Federal e certidão Negativa de
l)eibitos l-ederal. Estadual, Trabalhista e Municipat.

CLÁUSULA DECIMA - DA DENUNCIA
( ) Prcscnre Convênio poderá ser denunciado pelo Município, a qualquer tempo e especialmente
tprantlo da constataçào das seguintes situações:
L tjtilizaçào dos recursos em desacordo com seu objeto e demais cláusulas estabelecidas neste
ir)stlur)lcnlo:

ll. l-alta de apresentação da Prestagão de Contas no prazo estabelecido;
III. Retardarnenro do inicio da execução do seu objeto por mais de 30 (trinta) dias, contados da
data clo recebimenlo dos recursos financeiros.

(.I,ÂLISt.] LA DECTMA PR IMEIRA - FONTE DE RECURSO
\s dcspesas decorrenres da execução deste convênio correrão por conta da seguinte dotação

orçanrenlária

02 04 - Secretaria de Adnrinistraçào e da Gestão Administrativa e das pessoas

04. | 22.0001 .2009 - Manutenção da secretaria cra Administração e da Gestão das
l'cssoas

1.15 0.4i.00 - Subvenções Sociais
i:150.43.03 - Subvenção Social a instituição privada de Assistência Social

[:onte I .001
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PREFEITURA MUNICIPAT DE ITABAIANA
Estado de Seryipe

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA _ DA PUBLICACAO
\ l'r'clcrtura \4unicipal de ltabaiana, após a assinatura deste, providenciará a sua publicação

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

liica eleito o Íirro local. para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Convênio

Iistando.iusto e conforme, firma as partes e o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual
teor'. à r'isttr das tcstcntunhas adiante nomeadas e infra-assinadas.

Itabaiana, 29 de Janeiro de 2020.

Sant Costa
Prefeito Muni ipal

(tc
Ilenói Co s

Presi en

lcstent S

lt-
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