Ministério da Saúde
Fundacão Nacional de Saúde
.:>

TERMO DE COMPROMISSO N° 0310/2014

O(A) MUNiCípIO DE MERCEDES, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
CNPJ/MF sob o n.o 95.719.373/0001-23, sediado(a) no(a) RUA DR OSWALDO CRUZ, 555 •
MERCEDES/PR, representado(a) por seu(sua) Prefeito(a)(a), CLECI MARIA RAMBO LOFFI,
portador(a) da Carteira de Identidade n.o 51078357, expedida pelo(a) SSP/PR e do CPF/MF n.o
886.335.359-04,

residente e domiciliado(a) no(a) Rua

Dr.

Osvaldo

Cruz,

331

- Centro,

doravante denominado COMPROMITENTE, neste ato vem comprometer-se a executar as
ações inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC , consoante o Processo n.o
25100.007256/2014-54, nas condições estabelecidas na Lei nO 11.578, de 26/11/07; Decreto n°
7.983, de 08/04/13; Decreto nO 8.206, de 13/03/14; Decreto nO 6.450, de 08/05/08; Decreto nO
6.326, de 27/12/07; Decreto nO 6.276, de 28/11/07; Decreto nO 6.025, de 22/01/07; Lei nO 11.445,
de 05/01/07; Lei nO 8.080, de 19/09/90; Lei nO 8.666, de 21/06/93 e suas alterações; Lei n°
9.452, de 20/03/97; Lei n° 1 0.180, de 06/02/01; Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nO 12.919,
de 24/12/2013; Lei nO 12.745, de 19/12/2012; Decreto nO 7.889, de 15/01/2013; Lei nO 12.693, de

24/07/2012;

Portaria Interministerial nO 507, de 24/11/11

(Capítulo I do Título I); Portaria

Funasa nO 902, de 02/07/13; e Portaria/FUNASA nO 154, de 11/02/09, de acordo com as
especificações constantes do Plano de Trabalho anexo ao presente Termo de Compromisso, e
mediante as disposições expressas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a execução da ação de saneamento

básico em MERCEDES/PR, na modalidade SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

conforme as especificações constantes do Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo, o
qual deverá ser executado em estrita observância às normas pertinentes e de acordo com as
cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROJETO
A celebração efetuada mediante apresentação do projeto, nos termos da seleção efetuada pelo
Comitê Gestor do PAC, será reputada sem efeito caso as pendências eventualmente apontadas

pela área técnica não sejam sanadas no prazo de 09 (nove) meses, prorrogável uma única vez

por igual periodo, mediante solicitação da COMPROMITENTE, devidamente formalizada e
justificada.

Parágrafo Único - O não atendimento das recomendações técnicas para regularização do
projeto, no prazo estipulado, ensejará a extinção do Termo de Compromisso e o cancelamento
da transferência dos-recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
São obrigações dos Partícipes na execução deste Termo de Compromisso:

Ministerio da Saude
Funda60 Nacional de Saude
a) A FUNASA compete:
1) a divulga980 de atos normativos e orienta90es ao(a) Compromitente;
11) 0 monitoramento, acompanhamento e fiscaliza980 do Termo de Compromisso, ahm da
avalia980 da execu980 e dos resultados;

111) a descentraliza980 dos creditos or9amentarios e financeiros a favor do (a) Compromitente;
IV) verifica980 de realiza980 do procedimento licitat6rio pelo(a) Compromitente, atendo-se a
documenta980 no que tange:

a contemporaneidade do certame;

aos pre90s do licitante

vencedor e sua compatibilidade com os pre90s de referencia; ao respectivo enquadramento do
objeto compromissado com 0 efetivamente Iicitado; e, ao fornecimento pelo(a) Compromitente
de declara980 expressa firmada por representante legal do 6rg80 ou entidade atestando 0
atendimento as disposi90es legais aplicaveis;
V)

a

execu980

or9amentaria

e

financeira

necessaria

aos

Termos

de

Compromisso,

providenciando os devidos registros nos sistemas da Uni80, ahm de comunicar as c8maras
municipais e assembleias legislativas da assinatura do termo e da libera980 de recursos
financeiros que tenham efetuado, a qualquer Utulo, para os municipios, no prazo de dois dias
uteis, contado da data da libera980, em conformidade com a Lei nO 9.452/1997;
VI) acompanhamento e ateste da execu980 do objeto compromissado, assim como verifica980

da regular aplica980 das parcelas de recursos, condicionando sua Iibera980 ao cumprimento de
metas previamente estabelecidas, conforme previsto na Portaria/FUNASA nO 902/2013;
VII) analise e aprova980 da presta980 de contas dos recursos aplicados;
VIII) a notifica980 do(a) Compromitente, quando n80 apresentada a presta980 de contas dos
recursos aplicados ou

constatada a

ma

aplica980 dos

recursos

publicos transferidos,

e

instaura980, se for 0 caso, da competente Tomada de Contas Especial;
IX) a prorroga98o "de oficio" da vigencia deste instrumento antes do seu termino, se der causa
ao atraso na

Iibera980 dos recursos,

limitada a prorroga98o ao exato periodo do atraso

verificado.

Paragrafo unico - A FUNASA podera assumir ou transferir a responsabilidade pela execu980
do objeto deste Termo de Compromisso, de modo a evitar a descontinuidade das a90es

pactuadas, na hip6tese da paralisa980 ou da ocorrencia de fato relevante.

b) Ao(A) COMPROMITENTE compete:
I - encaminhar a FUNASA suas propostas, na forma e prazos estabelecidos;

11 - definir por etapa/fase a forma de execu980, direta ou indireta, do objeto conveniado;
111 - elaborar os projetos tecnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documenta980
juridica e institucional, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar

documentos de titularidade dominial da area de interven980, licen9as e aprova90es de projetos
emitidos pelo 6rg80 ambiental competente, 6rg80 ou entidade da esfera municipal, estadual, do
Distrito Federal ou federal, e concessionaria de servi90s publicos, conforme 0 caso, e nos
termos da legisla980 aplicavel;
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IV - realizar, sob sua inteira responsabilidade, 0 processo Iicitat6rio nos termos da Lei n°
8.666/1993, Decreto n° 7.983/2013, e demais normas pertinentes à matèria, assegurando a
correc;ao dos procedimentos legais, a suficiência do projeto basico, da planilha orc;amentaria
discriminativa do percentual de Bonificac;ao e Despesas Indiretas - BDI utilizado e 0 respectivo
detalhamento de sua composic;:ao, por item de orc;:amento ou conjunto deles, e a disponibilidade
de contrapartida, quando for 0 caso, sempre que optar pela execuc;:ao indireta de obras e
servic;os;

V -

estabelecer,

nas Iicitac;:öes, 0 critèrio de aceitabilidade do

prec;o maximo, Iimitado ao

valor total deste Termo;

VI - assegurar, na sua integralidade, a qualidade tècnica dos projetos e da execuc;:ao dos
produtos e servic;:os conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos
dos programas, ac;:öes e atividades, determinando a correc;:ao de vicios que possam
comprometer a fruic;:ao do beneficio pela populac;:ao beneficiaria, quando detectados pela
FUNASA ou pelos 6rgaos de controle;

VII - executar e fiscalizar os trabalhos necessarios à consecuc;ao do objeto pactuado no Termo
de Compromisso, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da
intervenc;:ao com a respectiva Anotac;:ao de Responsabilidade Tècnica - ART;
VIII - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizac;:ao sobre 0 contrato administrativo de
execuc;ao ou fornecimento - CTEF;
IX - estimular a participac;ao dos beneficiarios finais na implementac;:ao do objeto do Ajuste, bem
como na manutenc;ao do patrim6nio gerado por estes investimentos;

X - notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais
com sede no municipio ou Distrito Federal quando ocorrer a liberac;:ao de recursos financeiros
pela FUNASA, como forma de incrementar 0 controle social, em conformidade com a Lei n°
9.452/1997, facultada a notificac;:ao por meio eletr6nico;
XI

-

operar,

manter

e

conservar

adequadamente

0

patrim6nio

publico

gerado

pelos

investimentos decorrentes do compromisso;

XII - garantir que os investimentos realizados com recursos federais integrarao 0 patrim6nio do
municipio e, em nenhuma hip6tese, poderao integrar 0 patrimönio de Concessionaria ou gerar
qualquer direito à indenizac;:ao;

XIII - observar a vedac;:ao de delegar do servic;:o a concessionario privado durante a execuc;ao do
objeto do presente Instrumento, sendo que a desobediência a essa previsao ensejara a
extinc;ao do ajuste e a obrigatoriedade de devoluc;:ao dos recursos transferidos;
XIV - comunicar a forma da prestac;:ao do servic;:o publico de saneamento, se diretamente ou por

delegac;ao a concessionario privado de servic;o publico (empresa

publica ou sociedade de

economia mista).
XV - assumir a responsabilidade pelas informac;öes consignadas no Relat6rio de Andamento,

inclusive no que diz respeito à documentac;ao anexada, nos termos do art. 8° da Portaria
Funasa n° 902/2013;
XVI - prestar contas dos recursos transferidos pela FUNASA destinados à consecuc;ao do
objeto do Termo de Compromisso;
XVII - fornecer à FUNASA, a qualquer tempo, informac;:öes sobre as ac;:öes desenvolvidas para
viabilizar 0 acompanhamento e avalia9ao do processo;
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XVIII - prever no edital de licitayao e no contrato de execuyao ou fornecimento - CTEF que a
responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviyos executados/fornecidos e da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoyao de readequayoes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecuyao do objeto pactuado;
XIX - apresentar deelarayao expressa. firmada por representante legal do 6rgao ou entidade
compromitente, atestando o atendimento as disposiyoes legais aplicaveis ao procedimento
Iicitat6rio;

xx - instaurar processo administrativo apurat6rio, inelusive processo administrativo disciplinar.
quando constatado o desvio ou malversayao de recursos publicos. irregularidade na execuyao
do contrato ou gestao financeira do Termo de Compromisso, comunicando tai fato a FUNASA;
XXI - apresentar a FUNASA o extrato do edital de Iicitayao, o preyo estimado pela
Administrayao para a execuyao do serviyo e a proposta de preyo total ofertada por cada licitante
com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologayao e adjudicayao. o extrato do CTEF e seus
respectivos aditivos.

a

Anotayao

de

Responsabilidade Tecnica

- ART dos

projetos.

dos

executores e da fiscalizayao de obras, e os boletins de mediyoes;
XXII - implementar de forma eficaz programa de reduyao de perdas de aguas no sistema de
abastecimento de agua. sem prejuizo do acesso aos serviyos pela populayao de baixa renda,
quando os recursos forem dirigidos a sistema de captayao de agua;

XXIII - caso a prestayao dos serviyos esteja sendo feita no âmbito da gestao associada de
serviyos publicos. celebrar o contrato de programa ate 31 de dezembro de 2016, nos termos do
art. 7°-A

da

Lei n° 11.578, de 26 novembro de 2007;

XXIV - garantir, quando couber, a compensayao dos investimentos realizados com recursos
federais do Programa de Acelerayao do Crescimento (PAC 2), pela Concessionaria, quando
ficar constatada a identidade entre o objeto do Termo de Compromisso com o objeto da
concessao;

XXV - permitir o Iivre acesso dos servidores da FUNASA. bem como dos 6rgaos de controle
interno e externo, aos documentos e registros contabeis das empresas contratadas, na forma
do art. 56 da Portaria 507/2011.

XXVI - Submeter a aprovayao previa da FUNASA, quando for o caso, a indicayao de 6rgao ou
entidade da administrayao publica. que pertenya ou esteja vinculada a estrutura organizacional
do COMPROMITENTE, para compor o presente instrumento como participe, sobre o qual pode
recair a responsabilidade pela execuyao dos objetos na qualidade de Unidade Executora.
conforme o que preconiza o inciso XXVII, artigo 1°. 92°. da Portaria Interministerial n° 507/2011
com a redayao conferida pela Portaria Interministerial n° 495, de 6 de dezembro de 2013.

Paragrafo Primeiro - Caso a execuyao do objeto do presente Termo de Compromisso fique a
cargo de concessionario privado de serviyo publico, assume a obrigayao de celebrar termo
aditivo para inelul-Io como interveniente e. nao estando previsto no respectivo contrato de
concessao, obriga-se a , no prazo de 30 (trinta) dias, celebrar termo aditivo ao referido contrato.
estabelecendo:
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a) que os investimentos realizados com recursos federais pelo concessionario integrarao 0
patrim6nio do municipio e, em nenhuma hip6tese, 0 do concessionario, e nao gerarao direito a
indenizac;ao pelo ente federativo;

b) que nao serao considerados, na composic;ao das tarifas do concessionario, custo de
depreciac;ao, de amortizac;ao ou de qualquer natureza e

c) que serao registrados por ambos, em item patrimonial especifico.
Paragrafo Segundo - A nao comprovac;ao, no prazo de 30 dias, ap6s 0 termino do prazo
previsto no paragrafo anterior, ensejara a extinc;ao do ajuste e a obrigatoriedade de devoluc;ao
dos recursos transferidos.

CLAuSULA QUARTA DOS RECURSOS
O(A) Compromitente

devera

manter os recursos recebidos em conta corrente em instituic;ao

financeira oficial, vinculada ao presente Termo de Compromisso, e efetuar saques somente
para pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho aprovado, devendo a instituic;ao

financeira

disponibilizar

relat6rios

com

informac;i5es

dos

saques

efetuados,

sempre

que

solicitado.

Paragrafo Unico - A liberac;ao dos recursos necessarios a execuc;ao do objeto do presente
Termo

de

Compromisso

fica

condicionada

ao

atendimento

dos

requisitos

definidos

na

Portaria/FUNASA nO 902/2013.

CLAuSULA QUINTA - 00 PRAZO PARA 0 INiclO DA EXECUCAO FislCA
Ap6s a liberac;ao do recurso pela FUNASA, compromete-se 0 Compromitente a InIClar a

execuc;ao fisica do objeto no prazo maximo de 6 (seis) meses, prorrogavel ap6s solicitac;ao
devidamente justificada,

a

ser analisada

pela

area

tecnica

da

FUNASA,

sob

pena

de

cancelamento oficial da transferelncia.

CLAuSULA SEXTA - DA RESPONSABILlDADE PELA EXECUCAO FislCA
A execuc;ao do objeto deste instrumento, sendo 0 Compromitente ente pDblico, podera recair
sobre unidade executora especifica, desde que:

1) haja previsao no Plano de Trabalho aprovado;
11) exista clausula nesse sentido;

III)

a

unidade

executora

pertenc;a

ou

esteja

vinculada

a

estrutura

organizacional

do

Compromitente.

Paragrafo Primeiro. Independente da transferelncia da responsabilidade pela execuc;ao fisica,
continua 0 Compromitente responsavel pela execuc;ao do convenio, respondendo a unidade
executora solidariamente na relac;ao estabelecida.
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Paragrafo Segundo. Quando constatado о desvio ou malversar;ao de recursos pubIicos,
irregularidade па execur;ao do contrato ou gestao financeira do convenio, responderao
solidariamente os titulares do Compromitente е da unidade executora, па medida de seus
atos, competencias е atribuir;6es.

Paragrafo Terceiгo. О acompanhamento, fiscalizar;ao е а prestar;ao de contas do convenio
саЬегао ао Compromitente.

CLAUSULA SETIMA - DA OPERACIONALIZA<;AO
О(А) Compromitente devera manter ет орегауао е dar manutenr;ao, quando for о caso, os
sistemas pubIicos resultantes de obras е de seгvir;os de engenharia.

Paragrafo Unico - О(А) Compromitente garantira о pleno funcionamento do sistema
implantado е devera apresentar relat6rio anual а FUNASA, detalhando as condir;6es atuais de
funcionamento do sistema implantado ate о 50 апо do recebimento do objeto, sob репа de
responsabilizar;ao do Gestor.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZA<;AO
О(А) Compromitente franqueara livre acesso а FUNASA е aos seгvidores do sistema de
contгole interno е externo ou а autoridade delegada, quando ет missao de fiscalizar;ao ou
auditoria, а qualquer tempo е lugar, а todos os atos е fatos praticados, relacionados direta ou
indiretamente сот о objeto deste Тегто de Compгomisso.

Paragrafo Primeiro - А FUNASA verificara е atestara а aquisir;ao de bens е а execur;ao dos
seгvir;os realizados по ambito do Тегто de Compгomisso а cada medir;ao, рог meio da
verificar;ao da compatibilidade dos
quantitativos efetivamente executados.
Paragrafo

Segundo

-

А

FUNASA

quantitativ05

exigira

е

apresentados

verificara

а

nas

existencia

medir;6es

das

сот

05

Anotar;6es

de

Re5ponsabilidade Tecnica - ARTs, quando 5е tratar de obras е seгvir;os de engenharia.

Paragrafo Terceiro - О descumprimento de quaisquer das obrigar;6es dispostas neste Тегто
de Compromisso acarretara ао Compromitente а prestar;ao de esclarecimentos perante а
FUNASA;

prestados

os

esclarecimentos

de

que

trata

о

trecho

anterior,

а

FUNASA,

aceitando-os, fara constar nos autos do processo а justificativa prestada е dara ciencia а
Controladoria-Geral da Uniao - CGU.
Paragrafo Quarto - А FUNASA ou о(а) Compromitente, ао tomar conhecimento de qualquer

irregularidade ou ilegalidade, dela dara ciencia aos 6rgaos de controle е, havendo fundada

suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificara о Ministerio PubIico.

6

Ministerio da Saude

Fundaao Nacional de Saude
Paragrafo Quinto - A fiscalizar;ao peia (a) Compromitente consiste na atividade administrativa
realizada de modo sistematico, prevista na Lei nO 8.666/93, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposir;ōes contratuais, tecnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

Paragrafo Sexto - O(A) Compromitente devera manter profissional ou equipe de fiscalizar;ao
constituida de profissionais habilitados e com experiencia necessaria ao acompanhamento e
controle das obras e servir;os.

Pan1grafo Setimo - O(A) Compromitente devera apresentar iI FUNASA a Anotar;ao de
Responsabilidade Tecnica - ART da prestar;ao de servir;os de fiscalizar;ao a serem realizados,
quando se tratar de obras e servir;os de engenharia.
Paragrafo Oitavo - O(A) Compromitente devera verificar se os materiais aplicados e os
servir;os realizados atendem os requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificar;ōes
tecnicas dos projetos de engenharia aprovados.
Paragrafo

Nono

-

O(A)

Compromitente

irregularidades e inadimplencia,

esta

ciente

de

que,

caso

sejam

constatadas

a FUNASA suspendera a Iiberar;ao de valores da conta

vinculada ate a regularizar;ao das pendencias, hip6tese em que, recebida notificar;ao para
apresentar;ao de justificativas, compromete-se a apresenta-Ias no prazo maximo de 30 (trinta)
dias. Caso as justificativas nao sejam aceitas peia FUNASA, sera concedido novo prazo de 30
(trinta) dias para devolur;ao dos recursos, findo o qual encaminhara denuncia ao Tribunal de
Contas da Uniao.
Paragrafo Oecimo - Os recursos a serem restituidos, nos casos do paragrafo anterior, serao

atualizados monetariamente de acordo com as determinar;ōes do Tribunal de Contas da Uniao 
TCU e legislar;ao correlata.

CLAuSULA NONA - OAS ALTERACōES
Este Termo de Compromisso podera ser alterado, com excer;ao do objeto, mediante proposta

devidamente justificada, a ser apresentada pelo Compromitente com antecedencia minima de
30 (trinta) dias do termino de sua vigencia.

Paragrafo Primeiro - A alterar;ao do presente Termo de Compromisso, no caso de prorrogar;ao
de vigencia, quando solicitada pelo(a) Compromitente, podera ser efetuada por Termo Aditivo

Simplificado padrao da FUNASA, assinado apenas pei o Presidente da FUNASA ou a quem
for delegado.

Paragrafo Segundo: O Termo Aditivo Simplificado

devera ser previamente analisado pelo

6rgāo juridico, considerando-se a solicita9ao do(a) Compromitente, realizada mediante oficio
emitido no prazo previsto no caput desta Clausula, bastante para respaldar e assegurar a sua
manifesta concordancia, para todos os efeitos legais.
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Paragrafo Terceiro - A alteragao que trata o Paragrafo Primeiro desta Clausula somente
podera ser realizada caso haja manifestagao expressamente favoravel da area tecnica da
FUNASA tanta
solicitado.

sobre

a justificativa

apresentada

quanto

sobre

o

prazo

de

prorrogagao

Paragrafo Quarto - Nos casos de ampliagao da execugao do objeto pactuado ou para redugao
ou exclusao de meta, as modificagoes deverao ser detalhadas no Piano de Trabalho e, ap6s
analise e aprovagao tecnica, sera integrado ao presente instrumento mediante Termo Aditivo.

Paragrafo Quinto - E vedada a delegagao do servigo à concessionario privado em relagao ao
objeto do presente instrumento,

sende que a desobediencia a essa previsao ensejara a

extingao do ajuste e a obrigatoriedade de devolugao do recursos transferidos.
Paragrafo Sexto - Eventuais reformulagoes de projetos Msicos, verificada a necessidade de
modificagao dos projetos de engenharia e das especificagoes dos servigos, serao analisadas e

poderao ser aprovadas pela

FUNASA, desde que fundamentadas e justificadas em relat6rios

tecnicos de engenharia elaborados pelo(a) Compromitente, preferencialmente aprovadas pelo
responsavel tecnico pela elaboragao dos projetos de engenharia e, observadas todas as
exigencias estabelecidas pela Lei n° 8.666/1993, para alteragao de contratos administrativos.

CLAuSULA DECIMA.

DA REVERSÀO DE VALORES CREDITADOS

Fica a instituigao financeira desde ja autorizada a devolver à FUNASA, a qualquer tempo, por

ordem e determinagao expressa desta, devidamente motivada, os valores que eventualmente
forem repassados, desde que haja saldo suficiente na conta corrente beneficiaria e receptora
do credito.

Paragrafo UniCO -

Os valores referidos no item anterior deverao ser creditados na Conta

Unica do Tesouro Nacional, via GRU, com o c6digo identificador a ser informado pela FUNASA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA PRESTA<;ÀO DE CONTAS
As prestagoes de contas parciais e final constituem obrigagao do(a) Compromitente acima
identificado, e serao apresentadas conforme estabelece a Lei n° 11.578/2007, e demais
legislagoes correlatas.

Paragrafo Primeiro - O (A) Compromitente tem ciencia de que a Iiberagao das parcelas
previstas no Piano de Trabalho ocorrera conforme estipulado na Portaria Funasa n° 902/2013,
ou seja, a segunda parcela sera liberada depois de recebido do(a) Compromitente o Relat6rio
de Andamento (RA) e de sua aceitagao pei a area tecnica de
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engenharia, mediante preenchimento do Relatório de Avaliac;ao de Andamento (RAA) ou do

Relatório de Visita Tècnica (RVT) pelas Divis6es/Servi90S de Engenharia da FUNASA, nos
quais deverá ser informada a compatibilidade da execu9ao flsica da obra com a parcela
liberada, com a apresentac;ao dos seguintes documentos:
a)

Relatórios de medic;ao;

b)
c)
d)

Anotac;ao de Responsabilidade Tècnica (ART) de execuc;ao da obra;
Anotac;ao de Responsabilidade Tècnica (ART) de fiscalizac;ao da obra;
Fotos datadas de todas as fases do empreendimento;

e) Comprovac;ao de depósito da contrapartida proporcional, quando necessária, na conta
especifica do instrumento de repasse, a cada Iiberac;ao de parcela;
Parágrafo Segundo - Ouando, por previsao no Cronograma de Desembolso, a Iiberac;ao dos
recursos ocorrer em 03 (tres) parcelas, o(a) Compromitente declara-se ciente de que a
Iiberac;ao da terceira parcela exigirá, alèm da compatibilidade da execuc;ao fisica com as
parcelas liberadas, a apresentac;ao dos seguintes documentos, correspondentes à aplicac;ao da
2a parcela, quando couber:
a)

Relatórios de medic;ao;

b)
c)

Relac;ao de pagamentos, no caso de execuc;ao direta pelo convenente/compromitente;
Fotos datadas demonstrando a evoluc;ao do empreendimento em relac;ao à ùltima parcela

Iiberada;

d)

Comprovac;ao de depósito da contrapartida proporcional, quando necessária, na conta

especlfica do instrumento de repasse, a cada liberac;ao de parcela;

Parágrafo Terceiro - Ouando, por previsao no Cronograma de Desembolso, a Iiberac;ao dos

recursos ocorrer em 04 (quatro) parcelas, o(a) Compromitente declara-se ciente de que a
Iiberac;ao da quarta parcela exigirá, alèm dos documentos relacionados no parágrafo anterior,
referentes à aplicac;ao da 3a parcela, a compatibilidade da execuc;ao fisica da obra com as

parcelas Iiberadas, atestada obrigatoriamente por meio do Relatório de Visita Tècnica, bem
coma a comprovac;ao de depósito da contrapartida proporcional, quando necessária, na conta
especlfica do instrumento de transferencia, a cada Iiberac;ao de parcela.

Parágrafo Quarto - No caso de ser verificada pela área tècnica a necessidade de comprovac;ao
de Iicenciamento ambiental para a execuc;ao do objeto deste Termo de Compromisso, a
liberac;ao da primeira parcela ficará condicionada à apresentac;ao da Licenc;a de Instalac;ao.
Parágrafo Quinto - A qualquer tempo, quando detectada qualquer irregularidade na execuc;ao
do Termo de Compromisso, os tècnicos da FUNASA, mediante a emissao de relatório
circunstanciado e aprovado pelo chefe da respectiva área tècnica, poderao solicitar a
suspensao do repasse de recursos e/ou o bloqueio dos recursos repassados,
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Minisferio da Saude
Fuпdабо Nacional de Saude
somente serao liberadas se sanadas as реПdёпсiаs, conforme preceitua о aгt. 11 da Poгtaгja
Funasa по 902/2013.

Paragrafo Sexto - О(А) Compromitente fica ciente de que а utilizщ:ао de recuгsos ет
desconformidade сот о presente Тегто de Compromisso е сот Plano de Trabalho ensejara а

dеvоlщ:ао dos valores repassados devidamente atualizados, conforme estabelecido nos ЭЭ 10 е
20 do aгt. 60 da Lei по 11.578/2007. Ocorrendo esta hip6tese, а FUNASA suspendera а
liЬегщ:ао das parcelas previstas, Ьет сото determinara а instituic;ao financeira oficial о
bIoqueio dos saques dos valores da conta vinculada do(a) Compromitente, ate а regularizac;ao
da репdёпсiа.
Paragrafo Setimo - О(А) Compromitente encontra-se ciente da obrigac;ao de restituic;ao а
conta ипјса do Tesouro Nacional de eventual saldo de recuгsos, inclusive os provenientes das
receitas obtidas ет aplicac;oes financeiras, па data da conclusao ou da extinc;ao deste Тегто

de Compromisso.
Paragrafo Oitavo - О gestor do(a) Compromitente encontra-se ciente da sua responsabilidade
quanto а арliсас;ао dos recursos, devendo zelar pela execuc;ao adequada do objeto do presente

Тегто de Compromisso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS Е CESSAO ОЕ BENS
Os bens materiais е equipamentos, construidos, produzidos ou adquiridos сот os recuгsos
transferidos рага а execuc;ao do objeto ога pactuado, serao de propriedade da FUNASA, е,
poderao ser doados ap6s а verificac;ao da regularidade па prestac;c3o de contas, а conclusao do

objeto

е

mediante

ceгtificac;ao

de

que

о

Ьет

е

imprescindivel

рага

а

continuidade

е

manutenc;ao do pгograma governamental, па conformidade сот о disposto по inciso IV, do aгt.
15, do Decreto по 99.658, de 30/10/1990, е demais normas regulamentares.
Paragrafo СЈпјсо - А doac;c3o prevista по caput, caso acontec;a, sera realizada mediante
encargo, па qual о donatario ficara obrigado а utilizar о Ьет сот vinculac;ao direta е exclusiva
ао atendimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VЕDАБЕS
А CONCESSIONARIA INTERVENIENTE, quando houver, devera obseгvar, estritamente, а
seguinte vedac;ao па execuc;ao do Тегто de Compromisso: de integrar ао seu раtгimбпiо e/ou
transferir, ainda que а Шulо de integrac;ao de capital, о sistema objeto do Тегто de
Compromisso, implantado сот recuгsos pubIicos da FUNASA.

CLAUSULA DECIMA QUARTА - ОА VIGENCIA
О presente Тегто de Compromisso tera vigёпсiа de 24 (Vinte е Quatro) meses, а paгtjг da sua
assinatura.
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CLAuSULA OECIMA QUINTA - DO FORO
Duvidas e omiss6es serao resolvidas na esfera administrativa dos participes. ficando. na esfera
judicial, eleito o foro da Justic;a Federal - Sec;ao Judiciaria do Distrito Federal. com renuncia
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

Brasilia-DF, __ de

de 2014.

CLECI MARIA RAMBO LOFFI
Prefeito(a)(a)
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TERMO DA APROVACÀO FORMAL 00 TERMO DE COMPROMISSO

A FUNDACÀO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, criada pela Lei n° 8.029, de 12/04/1990,
com Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.335, de 19/10/2010, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob 0 n° 26.989.350/0001-16, sediada no Setor de Autarquias Sul 
SAS, Quadra 4, Bloco "N", 5° andar, na cidade de Brasília/DF, neste ato representada por seu
Presidente, ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES, nomeado pela Portaria n° 300, de
17 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da Uniao n.o 75, de 22 de abril de 2014, portador

da Carteira de Identidade n.o 2951610 - SSP/PI e CPF n.o 767.810.894-04, APROVA, nos termo
do  1° do artigo 3° da Lei n° 11.578, de 26/11/07; artigo 2° do Decreto n° 8.206, de 13/03/14,0

Termo de Compromisso n° 0310/2014, apresentado pelo(a) MUNICíplO DE MERCEDES,

visando à execuc;ao da ac;ao de SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

A FUNASA, por forc;a deste Termo de Compromisso, transferirá ao(à) MUNICíplO DE
MERCEDES/PR, recursos no valor total de R$ 1.538.695,73, sendo que, sobre R$ 307.739,15
correndo

a

despesa

à

conta

de

dotac;ao

orc;amentária

consignada

no

Programa

de

Trabalho:10512206810GD0001 , UG 255000, Gestao 36.211, conforme discriminac;ao abaixo:

Fonte: 151 ED: 444042 R$ 76.934,79 NE n° 2014NE400036 de 02/09/2014.
Parágrafo Primeiro - A FUNASA transferirá os recursos previstos nesta Cláusula em favor

do(a) MUNICíplO DE MERCEDES/PR, mediante depósito em conta vinculada mantida em

instituic;ao financeira oficial, conforme 0 Cronograma de Desembolso, somente sendo permitidos
saques para 0 pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.
Parágrafo Segundo - A Iiberac;:ao da parcela única ou da primeira parcela dos recursos previstos no
Plano de Trabalho aprovado fica condicionada à aprovac;:ao do projeto básico, e as condic;:óes
estabelecidas na Portaria Funasa n° 902/2013, devendo ser observada, quando couber, a Portaria Funasa
n° 154/2009 e a comprovac;:ao da Iicenc;:a ambiental de instalac;:ao.
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Ministério da Saúde
Fundaao Nacional de Saúde
Parágrafo Terceiro - A FUNASA poderá repassar recursos em percentuais inferiores aos
previstos no Cronograma de Desembolso, em virtude de indisponibilidade orc;amentária elou
financeira para o repasse integral da parcela, devendo complementar os recursos da parcela
desembolsada parcialmente na forma do disposto na Porta ria Funasa nO 902/2013.
Parágrafo

Quarto. As despesas decorrentes da execuc;äo do presente Compromisso em

exercício(s) subsequente(s),

no que corresponde a

FUNASA,

correräo a conta de suas

dotac;6es orc;amentárias dos respectivos exercícios financeiros, sendo objeto de apostíla a
indicac;äo do respectivo crédito e empenho, bem como, se houver, da contrapartida de recursos
do COMPROMITENTE.

CLÁUSULA SEGUNOA - DA PUBLlCA<;ÄO
A FUNASA encaminhará o extrato do Termo de Compromisso e deste Termo de Aprovac;äo

Formal para publicac;äo no Diário Oficial da Uníäo, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data
de assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
Dúvidas e omiss6es seräo resolvidas na esfera administrativa dos partícipes, ficando, na esfera
judicial, eleito o foro da Justic;a Federal - Sec;äo Judiciária do Distrito Federal, com renúncia
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

Brasília-DF, __ de

de 2014.

Antonio Henrique de Carvalho Pires
Presidente
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