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ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipel de Camet l
Gabinete do Prefeito
CNPJ 05 r05 283/0001-50

TERMO DE PATROCiNIO N". OOI/2023.

'r'r,RMo DE PÂ',r'R(XriNrO N". mrn023 QUU

f,NTR-E SI CELEBRÂM O MI]NI(IPTO DE

CÁMf,TÁ ATRAVÉS DA SECRf,TARIA

MUNTCIPÀL Df, CT]LTI]RA. TT'RISMO E

DESPORTO f, O CAMETÁ SFORT CLUA _ CSC.

O [fUNfCiPlO Df, CÂMf,lÁn pessoa juridica de di.eilo público, insüitâ no CNPJ/M[' sob o n.

05.105.283/0001-50, com sede à Praça DeodoÍo dâ Fonsecr,01, CentÍo, Cametá, Estado do Pará

neste ato repEsentado na pessoa de seu SecÍ€iírio Municifêl de Cultura, Turismo e Despoío, Sr.

PÂULO FERRf,If,A IX)S SAÀiTO§ brasileiÍo, casado, poítador do RC no 4ó69390 e iÍscrito no

CPFÀ,ÍF sob o ú'. 05. 105.28310001-50, Íesidente e domiciliado nestâ cidrde e Comüca de Cametá.

Estado do PaÍá, à Tv. D. Romua,do de Seixas, Vn e CAMETÁ SPORTE CLUB, sociedad€ ciül

sem fins luc.alivos de direito privado, inscrita no CNPJMF sob o n.o 09.582. 190/0001-77, com sedc

à Rua Mons€nhoÍ Miguel lnácio ín, na pe$oa de seu Presidçnte e ÍspÍes€ntrnte legâ|, §r.

JAII§ON DINIZ FARIAS, brêsilciÍo, casado, comerciaÍte, portador do RG n' 321 1266 - PCPA

e inscrito no CPFMF sob o n'. 707.516.502{0, Íesidente e domiçiliado nesla çidadc de CamcLL

Estado do Pará. na Av lúcio Moura, n' I104, Baino da Aldeia, CEP 68.400400 Bsolvem celehrar

o pÍesênte TeÍmo dê Patroçinio mediants as ssgüintes çláusulss c condiçôcsi

CL{USULA PRII,íEINA. IlO OÀIETO

I . I - Consitui objcto dcstc Tcrmo dc PatÍocínio o apoio frmrreiro para a pôÍticipôção do CAMETÁ

SPTORT CLIIB - CSC no campeoralo pantem€ 2023 Serie A, teÍdo como contrapanida a

dirlrlgasâo do Muaicipio de Caneti em sêu uriforme e corn dirEito de exitição dc

publicida{kr'meÍchatdising nas localidades do everlo nas paÍtides a serem Í€âlizadas por estr equpe

d€ íiícbol, confonrrc PlaÍo de Trabolho quc consitui porre intÊgrante do prEsente inslrumenro.

1.2 - PaÍa alcsnce do objeto f.luedo, os porticipes obÍigam-se a cunrpíiÍ o Plano de Tl'sbslho

constante do Anexo l, deüdsmenre agorEdo pelo Municipio de Camerá- ê
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EsrÁDo rr) PÀRÁ
Prefeitura Municipal de Cametá
Gabinete do PÍefeito
CÀPJ: 05 l0t.2Ell0001-50

cráúsur,A SEGUNDA - ol cr,msrrrclçÃo onÇrurxrlm,l
As despesas decorrentes do presente TêÍmo de Patroçinio coÍÍerâo poÍ sonta da dotaçtro oÍçame áris

vigente do exercicio de 2023.

Classificaçâo InstitucionÀl: l0 - FTJNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ClassiÍicâção Funcionol: 1l 392 0159 2018 0000 - APOIO E INCENT. ATMDADES E

SEGMENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS NO I'II-INICiPIO,

Classificaçâo Econômicar 2.2.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recursos: 5000000 - RECURSoS oRolÁnlos NÂo vtNcuLADos DE tMPosTos

FICHAi l65i ló6

cLÁust[,,] t unctlR{ - DAs oBRIGAÇôss

t - o uttxlcÍplo nE cAMETÁ obriga-se a

a) Transferir os recursos finançeims paÍa a execução deste Termo, na forma do cronograma de

desembolso aprovado, constentf no Anexo I - Plano de Trabalho, úsewada a disponibilidade

financ.eira do Municipio e Es norm&s lçgsis pertinentesi

b) Aprovar os procedimentos tecnicos e operacionais necesúrios. conforme o Plano de Trabalho

anexo que passa a fazer parte insgrante deste instrumento, ind€pend€ntementc de trans€Íiçõesi

c) Acomparhar, monitordr, sup€Ívisionar, coordenar, Íiscalizrr e avaliar a execução deste Termo

diretsmentE ou êtravés de sua gcstâo;

d) Dar ciência à Prefeitura Municipal de Csmetá;

e) Analisar os Relatórios de Exccuçâo Fisico-Financeira € as hestsçõ€s de Contas objeto do

pres€nte Termo de Patroclnio;

fl Acompanhar as atividades de execução, avaliando os seus rcsultados e reflexos,

g) Ànalisar as propostas de reformulações do Plano de TÍabalho aprovado, desde quc aprescntadas

previamente, poÍ escrilo, acompanhadas de justificativas e que não impliquem mudança de obj€tot

§
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ESTADO DO PARÁ
Prefeitua Munisipol de Cametá
Cabinele do PÍ€feÍo
CNPr: 05.l05 2Ell00o1-50

h) Prorrogar "de oficio" a vigência do Termo de Patrocinio antes do seu término, quando houver

atÍaso na liberaçâo dos reculsos, limitada à prorrogação ao exato periodo do atrôso v€rificado, desde

que ainda haja plene condição de execuçâo do objelo e que o CAMETÁ SPORT CLUB não estgs

inadimplent€ com a prestaçâo de conras ao Municlpio;

i) ExerccÍ a atividade normativa. o cont ole e a fiscalização sobre a execução do presente Termo de

Patrocínio, psÍa fins de monitor&mento e avaliação do cumprimento do objetol

j) Disponibilizar materiais e equipomentos tecnológicos necessários às atividÀdes de monitoÍamento

€.valiaçâo;

k) Dar conhccimento ao CAMf,TÁ SPORT CLIIB das normas adminisrrativas que rcgulam â

cxe€ução de tcrmo de Petrocinio com o Municipio, exigindo seu fiel cumprimento;

I l- O CAMETÁ SFORT CLUB obriga-s€ a

a) Executnr diÍEtq ou indirstamente, nos teÍmos da legislatilo peÍthente, ss atiúdsdes necesúrias

à consecqào do objao a qu9 shde este T(Ímo de P&tÍocínio, conforme pÍeüsto no Plano de TÍBbalho

c o Projcto a scr Descnvolüdo, obscrvalldo scmpre os crilérios de qualidÂdc tccnica" os custos c os

prazos previstos;

b) Movimenrar os reçursos financcüos libendos pelo Municipio de Cameui, exclusivsmente no

cumpnm€nto do objeto do presente Termo de Patrocinio, não sendo pemifido empÍéstimo de

recursos entrc contas de outro TcÍmo dc Pâtrocinio:

c) AÍcaÍ com o pogarnento dê toda e qualquer despesa exc€dentc aoa rccus{rs financeiros

tramferidos pe lo Municipio;

d) PÍestar.lntas dos recursos recebidos, nos teÍmos da tÉi Complen€ntar n' l0l2000:

e) DevolveÍ o sal& dos recursos niio lltilizados, inclusive os Ícndimentos de aplicaçies Íinanceims,

ao Íinal ou extrnção do Termo de Parocinio:

0 E$aÍ rcgular, durônte a vigência dêstc TeÍmo de Patrocinio, peÍante as FazÊndas Municipol,

Estadual, Federal e Justiçâ do Trabalho, bem comojunro ao INSS e FGTS;

êÍD
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ESTADO DO PARÁ
t"efeitura Municipal de Cameti
Cabinere do Prefeito
C.NPJ 05 105.2t3^rcOl-50

g) Re{lizaÍ pêsquisa de pÍeço, ataves de no minimo 3 (Gs) orçamentos, anles de promoveÍ

aqüsição de mateÍiais e consôla{ão de s€rviços; com exceç:io de alimentaçâo de diárias de viaçns;

h) ManteÍ registÍos, aÍqüvos e controles espocificos para os dist'ndim relativos ao preseít

instrumento;

i) PropiciaÍ os meios e âs condiçôes ne{essári&s p6ra qm os age es da adminisf.açào pública, do

contÍolê intemo e do Tribunâl de Contas tenhâm liwê ac€sso a todos os docum€ntos e locais ÍElâtivos

à execução do objeto do presente TeÍmo de Patroclnio, bem como pÍestar a estes, todas e qusisqueÍ

informações solicitadas, a qualquer momento em quc julgar neccsúrio;

j ) Fomecer todas as informaçôes solicitadas pclo Município de Cameú rcfsÍent€ ao cumprimento do

objgto e À situação fimnceiÍa do executor;

k) AbÍir conta bancána exclusiva paÍa movimentaçâo dos recu$os deste Termo de Patrocinio:

1) Movimentar os recursos somcnte através de TÍansfeÍênçia Eletónics Disponivel (TED) ou

Documento de Ordem d€ Crédiio (DOC), nâo sendo permitido neúum pogamento em esÉcie;

m) Realizar as despesas pam cxecuçâo do objeto da PaÍceria expressa no Plano de Trôbalho, dentro

da vigência deste instrumento;

n) RecolheÍ documentos originais próprios contendo quitação bancáÍia e/ou carimbo de recebemos

de despesas Íealizrdas em nome do Cametá SpoÍt Club cofl seu CNPJ, sendo aceitas somenrc nobs

fiscais e sendo o fomecedor profissional autônomo, este d€ve.á ernitiÍ Recibo de Pagamento a

Autôíomo - RPA, discriminando os mêteriais e/ou serviços executodos. fllo s€ndo aceitos

documentos com emendas ou Íasuras que lhes prejudiquem a clarez! e prazo de validade vencido;

o) Conservar atu&lizsda I escriluração contábil dos atos e fstos rclstivos à gerênsia e aplic€çâo dos

ÍecuÍsos consignados;

p) ResÍxrnssbilizâÍ-se exclusivamente pelo geÍenciame o administrativo e finarrceim dos rcçursos

recebidos:

q) Responsabilizar-se exclusivam€ntg pelo ftlgamento dos encargos trab8lhista§, previdenciúrios,

fiscais e comeÍciais Íelacionados À execuçÀo do objçto prcvisao neste TeÍmo de PrtÍoclnio. não

GAM
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ESTADO DO PARA
PÍefcitua Municipal de Câmeti
Gabinete do PÍefeito
CNP.I: 05. l05.2A3Iml-í)

r) EnviaÍ ao Municipio declaração de cada um dos fumioúrim conúatEdos com ÍecuÍsos

pÍovenienles deste Termo de PatociÍio, declamndo não ser e não ter parenlesco mm seÍvidor ou

cmpÍegado públicol

s) Enviar mensalmente a .elaçào dos profissionais discriminando a fuÍrçào

cLÁusuLA QUARTA - Do vAl,oR E Dos R.f,cuRsos rtNANCf,rRos

4.I - (X recusos necesúrios à ex€cução do objúo do prcsente Termo de Patroclnio, no montante de

R§ óm.(m,m ( §êilccnto€ Mil Reâis ), serâo rcpassados cm 04 (qoraro) cotr! de patrocÍnio

iguais no valor dê RS líL0oo,oo (Ceíto e Ci[quenta Mil Rerir], com previsâo de repasse da

primeiÍa paÍcela até 30 dejaaeiro de 2023, e a§ 03 (três) cotas no valor de RS 150.m0,00 (Cento e

Citrquentr Mil Reâis), com previsâo de repass€ até o último dia útil de cada mês subsequente,

confoÍme Anexo I - Plano d9 TÍêbalho, dcvendo tais recursos, serem creditados no BANCO IIO

ESTADO DO PARÁ, Agência n.0 O3O Conta CoÍÍente ro 00030002799 de titularidade da

OÍganizaçâo da Sociedade Civil Cametá Spoí Club. CNPJ. 09.5 82. l90l0000l-77 .

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERÀÇÂO DO§ Rf,CtiRSOS

5.1 - A libsÍôção dos rccursos para execução do prescnte Termo de Palrocínio dar.sc-á conforme o

Anexo I - Plano de Trabalho, condicionada à disponibilidade financeira do Municipio.

PrúgÍifo única - A primeiÍa parc€ta s€rá Íepassada somente aÉs a comprovaçâo da abertura da

conta corente, atmvés de cxtrdto da mesma demonstrando o saldo iniciol igual a R$ 0,00 (z9ro).

ó.1 - O Municipio dc Cameüá faná o acompallhaÍnento da exect§ào do újeto do prcscntc Tcrmo de

Patrocinio, alem do exame das despesas, com a avaliaÉo recnica Íelâriva à aplicaÉo dos Íecursos,

a lim de veÍificâÍ â sus conEfr utiliafão, afé o alcauce dos seus objaivos.
*-íD
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irnplicando Íesponsabilidâdê solidária ou subsidiária do Municlpio a insdimplência do Cametá Spon

Club em .elação ao referido pagamento, os ônus incidentçs sobre o objeto da pÊrceria ou os danos

decoÍÍentes de Íestriçâo à suÂ execução;

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANEA.Mf,NT0 I}A Exf,cuÇÃo

\ V\,t
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ESTADO DO PARÁ
I'Íefeitura Municipal de Cametri
Gabinete do Prefeito
CNPJ: 05.105 283/0001-50

CLÁUSULA SÉTI,MA - DÀ NoMEAÇÁo Do cEsToR

Os servidoÍes responsabilizarão por:

a) Acompaúar e fiscalizaÍ a execução da paÍceria;

b) Informar ao seu superior hienirquico a existência de fatos que comprometam ou possam

compÍometer as atividades ou metas da pêÍceria e de iodicios de inegularidades na gestão dos

reclrrsrrs, bem como as proüdências adotadas ou que serão adotadâs pâra sanar os problemas

detectados;

c) Emitir parec€r técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório

tecnico de monitoÍamento e avaliação bimestral;

Parágrafo úíico - Por ocasião da Prestaçâo de Contas, paÍcial ou total, o gestor deverá encaminhar

para o Serviço de Contabilidade dâ PrefeituÍa Municipal de Cameú. cópia da presta{ão de contas

entÍegue p€lo Cametá Spol Club com carimbo "CoÍfere Çom o Original" juntamente com o Parecer

de Cumprimento do Objeto e Planilha da Relação de Pagamento o.iginal com carimbo de "Conferida

e Aprovada" autenticadas por funcionário competente, da gestora do presente Termo de PatÍocitrio,

devidamente assinada contendo nome, matricula, cargo/função e côpia da doclsnentagão de despesas

com carimbo de "Confere com o Original", com cabeçalho numemdo conforme a Planilha da

Relação de Pagamentos.

8.1 - Os saldos finaüceiros do Termo de Patrocinio, Íeferenles aos recüsos Íecebidos, enquanto nào

utilizados serão, obrigatoriamente aplicados em cademeta de poupança; \
-à
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7.1 - Ficam nomgados os seguintes s€rvidores pa[a gestoÍes do Termo de PatÍocínio.

. Lucinei Castro de t-€âo, Marrícula: 20130315711, Cpí.793.780.722-91, Rg. 5049917.

. Ellen Pafticia MaÍques do Carmo, Matricula: 201303060/1, Cpí. 026.494932-32, Re.

130231t.

. Yasmim Santos de Azevedo, Matricula: 201303622/ l, Cpf. 010. 149.342-81, Rg. 803 1204.

CLÁT]ST]LA OITAVA - DO SALDO DOS RECT]R§OS FINANCEIROS
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rsraoo m penÁ
I'Íefeitúa Muniçipâl de Cameti
G8bin€te do Prcfeito
cNP' 05 r05 2atl000t-t0

8.2 - As receitas fiDÂnceiras auferidâs na foma do item anterior serào, obngatoriâmente, computadâs

a credito do Termo d€ Patrocinio e aplicadas, exclusivamentc, no objcto de sua Íinalidade, devendo

constaÍ de dfironstralivo especific, que integrará as Prestâções de Contas;

8.3 - Os saldos Íemanesaentgs, inclusivc os obtidos em aplicaçôes Íinanceiras realizadas, deverão

s€Í devolvidos no prazo impÍoÍÍogável de 30 (trinta) dias do encenamento ou extinção deste

instrumenlo. §ob pena de im€diafa instauração de tomada de conús cspecial do responúvel,

providenciada pela autoridade competente do Murlicípio. TÀl d€volução deverá ser feita, através dç

Cuia de Recolhimento, emitida pela Prcfcitura, juntamcntç com os Extralos Bancários com saldos

zeÍados das contas existentes.

Panigrafo unico - Os saldos remanesceÍltes úo devolüdos no pÍazo estipulado acima, s€rão

inscntos na Diüda Ativa do Municipio, sujeitos a apliçaçào de juros e coÍeção monetáÍia, de

açordo com a Fazenda Municipal.

CI,ÁTISTII,A NoNA . DA PRf,sTAÇÂo Df, CoNTAs

9.1 O Cametí Sport Clú deverá apres€ntar, mensalmente, a Prestação de CoDtas c.mposta da

documentaÉo especificada ncsta Cláusula refercnte à pqÍc€la liberôdâ, e assim sucesstvarnentc pam

liberrção da parcela posterior.

9.2 A Presta4ão de Cootas deveÍá sê. elaborada com rigorosa obseMncia às normas do Muniçípio

de Cametá, devendo constituiÍ-se de elementos que pc.mitam ao gestor avaliar o andamento ou

concluiÍ que seu objeto foi executado conforme pactuado, e dos seguintes docume.tos:

L2.1 Relatório de execução do objeto. elaboÍado pelo Cameú SportClub, conteodo as atividadcs

ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objsto e o c4mporativo de metas pÍopostas com

os resultados alcarç€dos;

9.2.2 RelatóÍio de execução financeira do Termo de PaÍocinio, com a descrição das despesas e

receitas efetivamente realizadss e sua vinculação com a execrsão do objeio;

9.2.3 - Cópia do Plano de Tnbolho;

9-2.4 - RclatóÍio d€ üsita in loco everÍualmeÍte Íealizada dursnte I ex€cução da poÍc!ri8;

\
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ESTADO DO PÀRÁ
Prefeitura Muniçipsl de Cametá
Gabircte do PrefeÍo
CNPJ : 0J. I05.2E3l00O I -J0

9.2.5 - Relatório tecnico de moniloramenlo e avaliação, homologÀdo pela comissão de

monitorâmento e avalisção designada, sobÍe a conformidsde do cumprimento do objeto e os

resultados alcânçados duÍante a execuçio do TeÍmo de PatÍoclnio;

9.2.ó - Cópia repÍográfiçs dos documenbs fiscais de pagamento (nolas Íisêais, Recibo de pagamento

a Autônomo - RPA, guias de Íecolhimento, etc), contendo s quitação hqtrcárie e ou carimbo de

"RECEBEMOS", assinado e datado pclo fomec€dor;

9.2-7 Copia xerogmfada dos comprovantes de TmnsfeÉncia Eletrônica Disponivel (TED) ou

Documento de Ordem Bancária de Crcdito (DOC);

9.2.8 Demonstrativo da Execuçâo ds Receita Ê dâ Despesa. cüdcnciando o saldo e, quando for

o caso, os rendimentos aufeidos da aplicação dos recurms no mertado finsnçtilo, s€ houverl

9.2-9 - Relação d€ paganentos efehudos com os !€cursos rrpasssdos pçlo Município, no periodo

de refcÉncia da píestação d€ conlss:

9.2.10 - ExtÍato da corta bqrrcáÍia espccifica & pcriodo do Í€c€bimeofo ds I ' paÍflls sté o lÍtimo

pagamemo e conciliaçâo baÍrcáÍia, quando for o c{so;

9.2.1 | - Comprovante de ÍEcolhime[to do saldo d€ recursos, s. houver:

9.2.12 - ApÍesêÍt$âo de no minimo I (um) exemplar original, de cada produto (omal, foldcr,

caílaz, panÍleros, çonütes, fotos, lista de pres.nça) que compÍovê a divulgaçto do Muncipio

mediaiÍe aruâção da E4úpe de Futêbol nos cvcntos cspoÍtivosi

9.2.13 Relação de bens adqüridos, poduzidm ou constmldos com recurÍrs dcsts TçÍmo dc

Parocinio;

9.2.14 - Conciliâção do ssldo bancário;

9.2. l5 - Afres€nfa! cópia xcrográfics dc ContÍato dc loc!§ão de imóveis, equipo$entos, pÍestâçào

de sewiços hutnanos, admiÍistrativos, contábeis, advocstlcios, c.nsultoías, trcinârrÉnlo§,

pslestras, confeÉncias, etc.;

EndêÍeço: Avenids Genlil Bittercourt,0l Centro - Cameú-Pa l{
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ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Cametí
Gabinete do PÍefeito
CNPJ: 05 105 283/0001-50

10.2.16 - As rkspesas rclativa-s ao mês do clccrramcnto ô Termo de Pafoclnio d€verâo seÍ pogas

atc a data do seu veocimemo de crda d€spcsa (no rÉs seguinte) sÉtr I necessidade de foÍmslizrçlo

d€ termo aditivo.

10.3 Na hiÉtese de consrstação de impÍopÍiedâde ou irÍsgularid8de m exeúução do TeÍmo dc

PatÍoçinio e/ou inadimplência ras pÍestâ{ões d€ co ás, será sust da a liberaçâo da parc-cla a rr
trsnsferida e d€veÍá o Município notificar o Camctrí SpoÍl Club porâ saná-las, no prazo máximo de

45 (quErenta e cinco) dias poÍ notificarro, pÍorrogável, no míximo, por igual periodo, dcntro do

prazo qus o Municipio possui pârô rnalisôr e decidir sobre a prc*tação dc contss e çomprovasio dos

rçsulÍados.

9.4 - O Municipio teÍi como objetivo apreciar a Í,Íestação final de contas apÍesentada, no prr2o dc

90 (noventa) a 150 (cento e cioquenrs) dias, contado da data de s€u Íecebimento, pÍorrogável, no

máximo, por igual periodo, desde que devidamemejustiÍicâdo-

9.5 O CAMETÁ SFORT CLUB esüi obrigado a prestaÍ contas da boa e regular aplicação dos

recuryls recebidos no pÍazo dç até óO (sess€nta) dias a panir do lérmino de vigência da parceía

cLÁusurÀ DÉcrMA - DÂs vEDAÇôf,s

10. I - O Tgrmo de PatÍocinio deverá s€r executâdo em estrita observiÀncia as cláusulas avcnçadas c

às normas peniÍrsntes, s6ndo vedadoi

| 0. L I Utiliz.Í recúsos paÍa a Iiralidade alheia ao objeto pÍevisto neste Termo de Patroclnio:

10.1.2 - Pryar a qualqru tínrlo, servidor ou empregado público, fucioní,Íios de oulÍo TeÍmo d€

Colaboraçâo ou PatÍEinio, com recursos ürrculados a parceri4

10.1.3 - Altc.ar a pÍcvisão do Plano de Trabalho sem antes submeter à apÍççiaçâo ó Municipio;

10.1.4 - RealizaÍ desp€sás acima do feüsto no An€xo I - Plaro dc Trsbalho (cuício com dcspÉsâs

administrEtivas, recuÍsos maleriais e 0úlÍ6 sêrviço§).

CLÁUSTII-A DÉCTMA PRIMEIRA - I,A Rf,sTTTTlIÇÁo lx)s RECTIR§os

ll.l - O CAMETÁ SK)nT CLUB compíonere-se a rcsúituiÍ o valoÍ úansfeÍido, atualilrdo

monetariamcnte, acrescido dejuÍos lêgÂis, na forma da legislaçâo aplicávcl am débitos psra com a

Fazenda Mullicipal. a p6Íir da data do sêu Íec€bim€nto, íos s€guintes cssos:

9
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CAM

CLÁTJsTiLA DÉCIMA SEGTINDA . IX) CoNTR0LE E FISCALIzAÇÂo

12. I - Fica expressa I prenogaliva do Município de conservar a aúoridade normativa e exercer o

controle e a fiscalização sobÍe I execuçâo do objeto deste TeÍmo de Patrocinio, bem como rssumiÍ

ou tÍansfeúr a Íesponsabilidade pela execr.4iio do mesmo, nos casos de paralisação ou de fato

relevante qrE venha a ocorrer, de modo a evitar s dêscontinuidade dos scwiçoc-

('I,ÁTIsI,I,A DÉ(.IMA .I.ERCEIRA . Do PnAzo Df, vIGÊN('IA

13. t - O pÍesÊ c T€rmo de Patrocinio tcÍá vigêrrcia de 0ó (seis) meses, contados a portir da data de

assinstuia do pÍEsênte TeÍmo de Patrocinio, e da publicação do Extrato nos meios de comunicáçitro

OÍiçial.

13.l.l - O prazo de vigêncis deíc Tcrmo de Púrocinio podÊÍá ser prorrogado, Ín€diante Grmo

aditivo, por solicitaçilo do Cametí SpoÍr CIú, fundamentadr em ra.i€s concrÉtas qtE justiÍiqrcm

a nâo exeorçâo do objcro no prazo pochüdo, foÍÍnulad4 ío tninimo, 30 (tÍinta) dias arfes do

éÍmino do prazo pÍeústo no crFtt desta Cláusula, desde quc rceiu pelo Municífo.

l4.l - Os bens patrimoniais, nrateÍi.is pçrmsnentcs ou eqüps.rcÍttos adquiridos, produzidos ou

conskuidos com rÊcuÍsos dÊíe Termo de Patrocínio, Frmancc€rão sob I guaÍda e ÍÊsponsâbilidâde

c msDúcrção do Calncá Spoí Club, vr!rculados ao obj€to poctuaô pora asscgurar a continüda&

do progra.ma govcmamental, quarüo Íor o caso. S
-*

N(

I L l. I - Quando nâo for executado o objero pactusdo;

I L 1.2 - Quando não for aprese ad4 no praz, exigido, a Prestaçâo de Corlas porcid ou fiÍsl;

I L I .3 - Quando nilo foÍ apÍov8da a hestasão de Contas;

ll I 4 . Quando os recuÍsos foÍem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo de

Pstrocínio;

I L L5 - Qusrdo ocorreÍ quslquer fúo do qu&l Íesulte prejuizo ao enirio;

CtÁUStjLA DÉCTMA QUAn,TA - Ix)s Bf,N§ Rf,MÁNf,scENTf,S

F,rrdeÍeçor Avenidâ Gentil Binêncouí, 0 I Centro CametÁ-Pa I 0
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14.2 E de Íesponsabilidade do Municipio a definição do direito de propriedade dos bem

remanescent€s na data da conclusão ou extinção do instÍumento que, em Íazão deste, tenham sido

adquiridos, produzidos, transforDados ou construldos.

14.3 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos pod€rão, a critério do

Mudicipio, s€r doados quando, após a consecução do objeto, não foÍem necessá os pllra assegumr

continuidade do obj€to pactuado.

14.4 - Sendo o presente Termo de Pafocínio rescindido por quaisquer dos motivos preüstos na

Cláusula Décima Setima - Da Rescisão, os bens patrimoniais seIão automaticamente revertidos ao

Municipio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INExf,CUÇÁo

15.l A inêxecução total ou parcial do pÍesente Termo de Patocínio, pelo Cameú Sport Club,

poderá, garantida a prévia defesa, ocasionar a aplicação das sançõ€s legais cabiveis.

CLÁUSULA DÉCNUA SEXTA - DA R-ESCTSÃO

16. I - Este Termo de Patrocínio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido

de pleno direilo, indep€údentemsnte de interpelação judicial ou extrajudicial, por inadimplemento

de quaisqüer de suas cláusulas ou condições, ou pela supeweniência de norma legal ou de fato que

o tome material ou foÍmalmente inexecutável, sem quaisquer ânus advindos dessa medida,

imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações decorentes do prazo em que teúa

vigido c cÍcditardo-sc-lhcs os bcncÍicios adquiridos no mesmo pcríodo.

16-l.l A manifestação do interesse de rescisão do Termo de Patrocinio deveÍá ser comunicada com

antecedência minima de 30 (trintâ) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÂo

l7.t A publicação do extmto deste Termo de Patrocinio, no Diário OÍicial do Município, seú

providenciada pelo Município de Camgtá até o quinto dia útil do mês s€guinte ao de sua âssinatüa,

devendo esta ocoúer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela datÂ.

CAMEÍA

Endereço:ÂvenidaGentilBittencourt,0l Centro Cametá-Pâ I
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('LAUSULA DECI}IA OITAVA . DO FORO

lE.l Para dirimir quaisquer questões oriundas do presente termo dc Palrocínio, que nlo possâm

ser resolvidas pela mediasâo administ alivÀ os participes eleg€m o foro da Comarca de Cametá,

com renúncia expressa a qualquer outro, poÍ mais privilegiado que seja.

E poÍ estsÍEm justos e d€ scordo, ÍiÍmam o pÍEsente instnmcnto sm 3 (fes) vi&s d€ igual teor e

Íiorma, na peser4a das tgstemunhas abaixo nomerdas e indisadas, paÍa que suÍün s€us juÍldicos e

legais efeitos, cm j uizo ou fora dele.

Caneú (PA), l0 dejaneiro 2023.

r
PAr:Lo rER{nitl Dos sAr{ros

Secretdrio Municiprl dÀlculturr, Turismo e De.pofl o

l,*q fo**
DÍt\IlZ ÊARIAS

A/\

Prclidcrtr
cPF.707.51ó.$2-00

'l u§rEtlt tr\

Nome

CPF

Nome

cPF: 885 q92 EE2-oq §stE)

§,^(EndeÍeço: AvenidÂ Gentil Biftencoun, 0t CentÍo Cametá-Pa ll

/r'" ft/t ç2 éJ

\ V\,1


