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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021 

0 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO — DAERP 
— AUTARQUIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, criada pela Lei 2236 
de 07 de julho de 1969, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazendo sob n° 56.022.858/0001-02, comsede administrativa na cidade de  Ribeirao  Preto A. Rua 
Amador Bueno, 22, Centro, neste ato devidamente representado por seu Diretor Superintendente 
Afonso Reis Duarte, brasileiro, casado, portador do documento de identidade registro geral n° 
9.629.005-5 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 834.218.078-68 e a ASSOCIAÇÃO 
INSTITUTO TERROA, organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situada A 
Avenida Portugal, n° 2.905, sala 108 — Bairro Jardim São Luiz, cidade  Ribeirao  Preto, CEP: 
14.020-733, inscrita no CNPJ sob o número 23.971.280/0001-80, neste ato representada pelo seu 
Presidente, o Sr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Júnior, residente e 
domiciliado A Avenida  Herbert  José Faleiros, n° 600, Condomínio Aroeira — CEP: 14.098-780 —  
Ribeirao  Preto-SP, portador da Carteira de Identidade n° 27.000.008-2, Órgão Expedidor 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de  Sao  Paulo e CPF n° 230.424.548-00, têm entre si 
justo e avençado, e celebram o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, nos termos e condições 
a seguir especificados: 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Edital de Chamamento Público n° 01/2020 e demais legislações inerentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Este Termo de Colaboração, decorrente do Edital de Chamamento Público n° 01/2020, tem 
por objeto a Execução de Projeto de Trabalho Social Elaborado pelo DAERP, visando a 
consecução de finalidade de interesse público e reciproco, que envolve a transferência de recursos 
financeiros A Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no 
plano de trabalho, contemplando os eixos 3.1, 3.3 e 3.4 do Anexo II da Portaria n° 464, de 25 de 
julho de 2018, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que disponibilizou recursos do 
FGTS, através do Programa Saneamento para Todos, tendo sido firmado Contrato com a Caixa 
Econômica Federal de n° 410455-79 e o DAERP. 

1.2. As Metas Físicas de atendimento prevista para este pacto são: 

1.2.2. Frente 2: 

I - Projeto "Social" 

a. Fórum de inserção — reuniões de engajamento, sensibilização, entrosamento; 

b. Seleção — no mínimo criação de 2 (dois) grupos de trabalho; 

c. Mentoria — atividades de informação para os grupos formados; 

d. Desenvolvimento — elaboração de, no mínimo, 2 (dois) Planos de Ação; 

e. Avaliação — avaliação da atividade prática; 
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f.Revolução — reforço ou correções na execução dos Pianos de Ação; 

Reconhecimento — evento final. 

II - Apoio à Cooperativa "Mios Dadas" 

a. Diagnóstico — Laudo Técnico; 

b. Capacitação de Cooperados; 

c. Ações de Apoio; 

d. Ações junto à comunidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO DAERP 

2.1. São obrigações do DAERP: 

a. Estabelecer e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à 
implementação das atividades propostas no Projeto de Trabalho Social; 

b. Repassar os recursos financeiros expressos na Cláusula Quarta deste Termo, 
condicionados As transferências de recursos pela Caixa Econômica Federal no Contrato 
410.455-79 do Programa Saneamento para Todos; 

c. Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução desta parceria, conforme 
mencionado na Cláusula Primeira deste Termo; 

d. Monitorar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto pactuado mediante 
a Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

e. Examinar e deliberar, quando necessário, sobre reformulações no Plano de 
Trabalho; 

f.Fixar e dar ciência A. OSC acerca dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a 
execução do Projeto objeto do presente instrumento, inclusive acerca das modificações 
legais e técnicas que sobrevierem a. assinatura deste Termo; 

g• 	Proceder a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município, 
no prazo de 30 (trinta) duas a contar da data de assinatura; 

h. 	Examinar e aprovar os relatórios de execução, bem como as prestações de contas 
dos recursos repassados; 

1. Suspender o repasse do recurso quando a sua aplicação não estiver de acordo com o 
estabelecido no Plano de Trabalho; 

j.Prorrogar de oficio a vigência do Termo, quando houver atraso na liberação dos recursos 
limitada a prorrogação ao extao período do atraso verificado, nos termos do  art  55, 
Parágrafo Onico, da Lei 13.019/14; 

k. 	conservar a autoridade normativa e exercer controle e tiscalizacdo sobre a 
execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade por este, no caso de 
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer de modo a evitar a descontinuidade do 
serviço; 
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I. Liberar os recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante no Plano de 
Trabalho, desde que disponível o recurso pela Caixa Econômica Federal, Contrato n° 
410.455-79. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL 

3.1. Os critérios de atuação da Organização da Sociedade Civil devem contemplar: 

a. 	Agir de forma integrada com os CRAS e CREAS de referência. 

3.2. As obrigações financeiras e administrativas da OSC abrangem: 

a. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, conforme as 
leis que regem este instrumento, o Edital de Chamamento Público e a respectiva Proposta 
(Plano de Trabalho); 

b. Comprometer-se a utilizar os recursos repassados exclusivamente para atender as 
despesas correntes ou de custeio, inclusive de remuneração da equipe encarregada da 
execução do Projeto de Trabalho Social, sendo composta de pessoal próprio da OSC, 
durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, férias, décimo 
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 
trabalhistas; 

c. A responsabilidade exclusiva da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste 
Termo, não implicando responsabilidade solidaria ou subsidiária da Administração Pública 
a inadimplência da OSC em relação aos referidos pagamentos, os ônus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição a sua execução; 

d. Movimentar somente os recursos provenientes desta parceria em conta bancária 
especifica para tal fim; 

e. Apresentar relatórios de execução fisico-financeira e prestar contas dos recursos 
recebidos, na forma prevista na lei e no Chamamento Público; 

tRestituir eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira 
autorizada por Lei, ao DAERP, na data da conclusão dos trabalhos ou extinção deste 
Termo; 

g- 	Caso haja restituição ao DAERP, o valor transferido deverá estar atualizado 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da 
legislação aplicável aos débitos para com o DAERP, a ser feito nos seguintes casos: 

g.l. Quando não for executado o objeto da avença; 

g.2. Quando nao for apresentada, no prazo exigido, a prestacao de contas parcial ou 
final; 

g.3.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida na parceria; 
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h. Não impedir o acesso de servidores do DAERP, membros da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, e Gestor deste Termo, a qualquer tempo e lugar, a todos os 
atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com a presente parceria, quando em 
missão de fiscalização ou auditoria; 

i. A responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito As despesas de custeio, de investimento e 
de pessoal; 

j.Divulgar, na  Internet  e em locais visíveis de sua(s) sede(s) social(ais) e do(s) 
estabelecimento(s) em que exerça suas ações, os termos desta parceria, contendo, no 
mínimo, o especificado no  art.  11 da Lei 13.019/14; 

k. 	Manter durante o prazo de 10 (dez) anos, contando do dia  (Ail  subsequente ao da 
prestação de contas, em seu arquivo, os documentos originais que compõem a prestação de 
contas; 

I. Prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos nos prazos estabelecidos 
na Lei. 

m. Na atuação em rede, por duas ou mais organizações da OSC, será mantida a 
integral responsabilidade da OSC celebrante do presente Termo de Colaboração. 

n. Competirá a OSC a celebração de termo de atuação em rede para repasse de 

recursos A(s) não celebrante(s), ficando obrigada, no ato de celebração a: 

n.l. Verificar a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não 

celebrante do Termo de Colaboração, devendo comprovar tal verificação na 

prestação de contas e 

n.2. Comunicar à Administração Púbica em até sessenta dias a assinatura do termo 

de atuação em rede. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. Para a execução do Projeto previsto neste Termo de Colaboração, serão disponibilizados 
recursos no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 

4.2. Os recursos não poderão ser utilizados: 

a. Na realização de despesas a titulo de taxa de administração, gerência ou 

similar; 

b. No pagamento de despesas não contemplados no Plano de Aplicação 

previamente aprovado; 

c. No pagamento de tarifas bancárias, taxas cartoriais, juros, multas e correções 

monetárias; 
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d. No pagamento de gratificação, consultoria técnica ou qualquer espécie de 
remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de 
entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou Distrito 
Federal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes participes 
deste Instrumento; 

e. Na realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social e desde que relacionadas ao objeto deste 
Instrumento, e das quais não constem nomes, simbolos ou imagens qe 
caracterizem promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos ou de 
outras pessoas físicas; 

f. Transferência para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. A liberação do recurso financeiro se dará em seis parcelas em estrita conformidade com o 
Cronograma de Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a 
liberação condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no  art.  48 da Lei n° 
13.019, de 2014 e à apresentação das medições e relatórios de acompanhamento, conforme itens 
4.7, 5 e seus subitens do Termo de Referência do Chamamento Público n° 01/2020. 

5.1.1. As medições e relatórios de acompanhamento previstos no Chamamento Público 
deverão ser apresentadas ao DAERP e além da Comissão de Monitoramento e Avaliação, 
também serão aprovados pela Caixa Econômica Federal, para posterior liberação dos 
recursos, a serem repassados pelo DAERP à OSC. 

5.2. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ou 
irregularidades detectadas nos seguintes casos: 

a. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
anteriormente recebida; 

b. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração; 

c. Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 
saneadoras apontadas pela administração pública ou pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação. 

5.3. A verificação das hipóteses de retenção previstas no item 5.2. ocorrerá por meio de ações de 
monitoramento e avaliação, incluindo: 

a. A verificayao da existenc;ia de denúncias aceitas; 

b. A análise das prestações de contas mensais; 
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c. As medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de 
controle interno e externo; e 

d. A consulta aos cadastros e sistemas federais que permitam aferir a regularidade da parceria. 

5.4. Conforme disposto no inciso II do caput do  art.  48 da Lei n° 13.019, de 2014, o atraso 
injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento 
de obrigação estabelecida no Termo de Colaboração, nos termos do item 5.2, subitem b, desta 
Cláusula. 

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. Os recursos referentes ao presente Termo de Colaboração, desembolsados pelo DAERP serão 
mantidos na Conta Corrente especifica 11 do objeto do Termo de Colaboração na Agência 4710, 
Operação 003, Banco Caixa Econômica Federal, sob número 539-3. 

6.2. Os recursos depositados na conta bancária especifica do Termo de Colaboração serão 
aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação 
de mercado aberto lastreada em títulos da divida pública, enquanto não empregados na sua 
finalidade. 

6.3. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto deste 
instrumento desde que haja solicitação fundamentada da OSC e autorização da Administração 
Pública, estando sujeitos as mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos. 

6.4. A conta referida no item 6.1 desta Cláusula  sera  em instituição financeira pública determinada 
pela Administração Pública e isenta da cobrança de tarifas bancárias. 

6.5. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao Plano de Trabalho e não 
caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos 
seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

6.6. Toda a movimentação de recursos  sera  realizada mediante transferência eletrônica sujeita A. 
identificação do beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, salvo 
quando autorizado o pagamento em espécie, devidamente justificado no plano de trabalho. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

7.1. A prestação de contas dos recursos financeiros de parcela liberadas durante a vigência deste 
instrumento e dos rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro, serão efetuadas 
em conformidade com a Lei Nacional 13.019/14, RESOLUÇÕES E NORMATIVAS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  SAO  PAULO e demais legislações inerentes e 
aplicáveis a espécie. 
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7.2. A prestação de contas deverá ser efetivada, no máximo, até 30 (trinta) dias após o repasse da 
parcela, em observância ao Regime de Competência, devidamente instruída da seguinte 
documentação a ser protocolada na sede administrativa do DAERP: 
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a. Oficio de encaminhamento ao DAERP; 

b. Plano de aplicação, de acordo com proposta; 

c. Cópia da nota de empenho; 

d. Extrato bancário da conta corrente exclusiva e/ou conciliação bancária; 

e. Demonstrativo das receitas transferidas e despesas realizadas; 

ERelatório de execução financeira das receitas e despesas, com escrita contábil atualizada 
acerca dos atos e fatos relativos aos recursos recebidos mediante este Termo; 

g. Relação de pagamentos (assinada pelo responsável da OSC); 

h. Notas fiscais e recibos de pagamento de salário (original ou cópia autenticada); 

i.C6pias de cheques nominais ao fornecedor ou documento de transferência bancária; 

j.Guias de recolhimento do FGTS e INSS; 

k. 	Comprovante de recolhimento do ISS; 

1.Declaração dos membros do Conselho Fiscal da OSC atestando a regularidade da 
aplicação dos recursos; 

m. Relatório quantitativo e qualitativo das ações desenvolvidas no período de 
vigência do Termo de Colaboração; 

n. Balanço analítico na prestação de contas final; 

o. relatório de execução parciais e final do objeto, contendo atividades e o 
cumprimento do objeto, com comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados; 

Parágrafo Primeiro - a contratação de serviços de terceiros deverá observar o que se segue: 

I.Profissionais de nível superior e/ou técnico: anexar cópia do contrato, dos documentos 
pessoais, comprovante de endereço e do registro no respectivo conselho profissional, 
quando houver; 

Serviços Operacionais: anexar cópia do contrato, dos documentos pessoais e 
comprovante de endereço. 

Parágrafo Segundo - O DAERP poderá fazer novas exigências, caso julgar necessário, referente 
a tais documentações. 

7.3. Constitui obrigaçaes da ORC com relação à prestação de contas: 

a. 	Ressarcir ao DAERP os recursos repassados, com juros e acréscimos legais, no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, após decorrido tempo hábil, quando: 
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I. Não for executado o objeto da parceria, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito 
ou força maior, devidamente comprovados; 

II. A prestação de contas não for apresentada no prazo regular, exceto caso fortuito 
ou força maior, devidamente comprovadas;  

III. Os recursos forem utilizados em finalidades adversas daquelas estabelecidas no 
objeto desta parceria; 

IV. Ocorrer saldos financeiros remanescentes. 

7.4. A prestação de contas final da boa e regular aplicação dos recursos recebidos ocorrerá no 
prazo de até 60 (sessenta) dias do término da vigência deste Termo. 

7.5. 0 prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado; 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas deste Acordo correrão por conta da dotação orçamentária a seguir, ou outra que 
vier a lhe substituir: 

03.01.41 - Divisão de Sistema de Abastecimento de Água 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99 

Classificação Funcional: 17.512.02002.2.0137 
Vinculo: 07.100.108 

CLAOSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

9.1. 0 presente instrumento vigorará por 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura. 

9.2. 0 prazo de vigência poderá ser prorrogado, desde que acordado entre as partes em até 30 
(trinta) dias antes do seu vencimento, e com a devida prorrogação do plano de trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. 0 presente Termo poderá ser rescindido de pleno direito pelo DAERP, quando: 

a. Não forem cumpridas as obrigações constantes neste contrato; 

b. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial deste Acordo; 

c. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 

d. A lentidão no cumprimento do objeto deste Termo; 

e. O cumprimento irregular de clausulas conveniadas, especificações ou prazos; 

f.A paralisação do projeto, sem justa causa e prévia comunicação ao DAERP; 
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g• 	A cessão ou transferência, total ou parcial, ou o empréstimo dos bens adquiridos 
com recursos deste Termo para terceiros; 

h. 	O não atendimento das determinações deste Termo ou de autoridades designadas 

 

para acompanhar e gerenciar a execução do objeto do presente instrumento; 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIZAÇOES E DAS SANÇÕES 

//./. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 
n° 13.019, de 2014  (Art.  73), e da legislação especifica, a administração pública poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração 
pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;  

III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

Parágrafo Único - As sanções estabelecidas nos incisos II e  III  são de competência exclusiva do 
DAERP, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 

CLAOSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1. Para eficácia deste ato, o DAERP providenciará a publicação do seu extrato, nos termos da 
legislação pertinente. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão Preto para dirimir as dúvidas que não puderem 
ser resolvidas de comum acordo entre o DAERP e a OSC. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. 0 presente Termo poderá ser denunciado por qualquer das partes, rescindido por 
inadimplemento de qualquer de suas cláusulas, bem como ser comprovados atos de má fé que 
comprometam a honorabilidade do pacto. 

14.2. Integra este Contrato, o Plano de Trabalho aprovado pelo DAERP, bem como os relatórios 
de prestação de contas padrão. 

14.3. Sendo cumprido pelas partes e findado o prazo de vigência, este Termo por si só se encerra. 

Rua  Amador  Bueno, n°22 — CEP 14.010-070 — Tel: (16) 3607-2200 — Ribeirao Preto - SP 
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TESTEMUNHAS 

Nome: 	Monica iaculac,a eorges 
Cargo/RG:  Assistente Social-DADM 22 

DAERP-cRt:55 Its.619 

Daerp Departamento  de 
Aqua e  Esgotos  de 
Ribeirao Preto 

I Fol    DAERP 

Proc.: 04.4)19.003313-7 

   

DADM 32 — DAERP 

E por estarem as partes certas e acordai as quanto As cláusulas e condições deste Termo 
de Colaboração, firmam o presente termo em 0 (duas) vias de igual teor e para um  so  efeito na 
presença das testemunhas abaixo assinadas e qu ificadas. 

Ribeirão Preto, ....0.9. de. 	de 2021 

Afonso Reis Duarte 
Superitenclent-e 

DAERP 
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Departamento de  
Aqua  e Esgotos de 
Ribeirão Preto 

--F-,;174  6 	DAERP 

Proc.: 04.4119.003313-7 

Enc.: 
•)ccil 	

0 

Agente de Admmts 
DADM 32 - DAERP 

Daerp 

ANEXO  RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E 
DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 

óRGAO: DAERP -  DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INSTITUTO 
TERROÃ 

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2021 

OBJETO: Execução de Projeto de Trabalho Social Elaborado pelo DAERP, visando a 
consecução de finalidade de interesse público e reciproco 

VALOR DO AJUSTE: 210.000,00 

EXERCÍCIO: 2021 

ADVOGADO(S)/ N° OAB /  E-MAIL: 	  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, 

estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 

Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com 
o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo Orgao conccssor c entidade 

beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - 

CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme 

"Declaração(eies) de Atualização Cadastral" anexa (s); 

Rua  Amador  Buell°, n" 22 — CEP 14.010-070 — Tel: (16) 3607-2200 — Ribeirao Preto - SP 
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Daerp Departamento de 
Agua e Esgotos de 
Ribeirão Preto 

Fol  •  gr. 	DAERP 

Proc.: 04.2019.003313-7 

Enc. • ç(LI-7  
RibeirD 

Agente de Administra0o 
DADM 32 - DAERP 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Ribeirão Preto, 	09  	de  abril 	de 2021 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Afonso Reis Duarte 
Cargo: Superintendente 
CPF: 834.218.078-68 

AUTORIDADE  MAXIMA  DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 

Nome: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Júnior 
Cargo: Presidente 
CPF: 230.424.548-00 

Responsáveis  clue  assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:  

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

Nome: Afonso Reis Duarte 
Cargo: Superintendente 
CPF: 834.218.078-68 

Assinatura: 
Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:  

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 

Nome: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Júnior 
Cargo: Presidente 
CPF: 230.424.548-00 

	

	 Assinado de forma digital por  SOCRATES  BRASILEIRO  
SOCRATES  BRASILEIRO 

SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA 
SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA 

DE OLIVE:23042454800 Assinatura: 	 DE OLIVE:23042454800 

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas. 

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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