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ESTATUTO DO INSTITUTO DE DE5ENVOLVIMENTO HUMANO ^
- IDH,**s

m

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO

r*-

O prcsente estaruto foi dprovado em reuniao de 22 de outubro de 2008, com registro no 
cartorio do is oftcio sob o numero 1426 folhas 38 do livro n9 A-05 datado em 22 de 
outubro de 2008, tendo entrado imediatarrente em vigor e alterado pelas Assembleias 
Gerais do dia 23 de marfo de 2009, 08 de janeiro de 2010 e 30 de mar^o 2010
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Capitulo l -DADENOMINACAO, SEDEEFINS 1 ( smo

Art. le - 0 Instituto de Desenvolviinento Humane tambem cesignado pela sigla IDHj\ 
constituldo em 22 de outubro de 2008, e uma pessoa jundica de dire'to privado, sem fin5%^ 
lucrativos, e duracSo por tempo Indeterminado, com sede na Rua 15 de Novembro, 219 -19 
Andar, Sala 12 ■ Sao Jose - Garanhuns/PE • CEP 55295-230, fero no municipio de Garanhuns,

Estado de Pernambuco e jurisdi^ao em todo territbrio nacional.

IDHESTATUTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO *

%n. do^

Art. 29 0 IDH tem par finalidadcs principals:
- Promover a defesa de bens e direitos socials coletivos e difusos relatives ao mercado do 

trabalho bem como o desenvolvimenlo humano, com enfase na gestao do emprego e 
renda, da satiric, oducacao e asslstencia social, bem como cstimular o aperfeigoamento 
e o cumprimento da legislagao que instrumentalize a consecu<;ao dos presentes bens 
como a promocao da assistencia social a promogao gratuita da educacao e a defesa, 
preservagao e conservagao da meio ambiente e promocao do desenvolvimento 
sustentavel com recursos proprios nu advindos de convenios ou outras formas juridicas 
possiveis;

- Estimular a parceria, o didlogo local c a solidariedade entre os diferentes segmentos 
socials, participando junto a outras entidades de atividades que v sem interesses 
comuns;

- Planejamento, p'oducaa e rcalizapao de eventos culturais, ortlsticos, turfsticos c 
folcloncos;

- Promocao, realiza^ao e coordenap3o de Cursos de Capacita^ao, inclusive Cursos de 
Forma^ao Continuoda, Troinamcntos, Oficinas c Workshops objetivando a 
profissionalizacao ou a qualificagao de mao-de-obra nas areas de Educate, Saudi?, 
Services Publicos, Agricultura, Pecuaria, Indiistria e Comercio;

- Prestar services dc osscssoria c consultoria administrativa, financcira, contibil c 
patrimonial;

- Organizar, assessorar e promover a realizagao de concursos publicos;

- Promovcr, incentivar e realizar estudos e pesquisas objetivando o desenvolvimento 
institucional;
Realizar pesquisas de opinian publics social e economica;
Prestar servigos de assessoria e consultoria previdenclaria acs regimes proprios de 
providercia social dos municipios;

- Coordenagaa de cursos a distancia, mediants parcenas, contralos ou convenios com 
Instituitoes de Ensino Superior Publicas ou Privadas;

- Gerenciamento de Entidades de Saude Publicas ou Privadas, nedante parcerias, 
convenios ou contratos de gestao;
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Gftstao e execupao de programas esportlvos e de lazer, mediante parcerias, cdrr 
ou contratos celebrados com entidades Publicas c Privadas;
Consultas medicss;
Plantoes medicos;
Tratamento odontologico;
Plantoes de Enfermagem.

Paragrafo Primeiro - 0 IDH nao cistribui entre os seus sbclos, conselheiros, ciretores, 
empregados ou doadores, eventuais excedentes operacioriais, brutos ou liquid OS, 
divideodos, bonificagbes, participogoos ou parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o 
exerclcio de suas atividades. e os aplica integralmente na consecugao do seu obje'ivo social- 
Paragrafo Segundo - Tcdos cs services medicos, odontologicos e paramedicos discriminados 
no caput deste artigo, seiao prestados por profissionais devidamente habilitados, associados 
ou nao.

r+.

Art. 32 - No desem'oi’/imentc de suas atividades, o IDH observers os principles do legalidade, 
irrpessoalidade, rnoralidade, publ cidade, economiCidade e da eficiencia e nao fdia qualquer 
discrimina^ao de ra^a, cor, genero ou religiao
Paragrafo Unico - Para cumprir seu proposito a entidade atuara por meio da execugao 
direia de projelos, prugrarnas uu pianos de agues, da doagao de recursos ffsicos, hunanos e 
finarceiros, ou prestagao de servigos intermediaries de apoio a cutras organizacoes sem fins 
lucrativos e a orgaos do setor publico que atuam em areas afins

Art. 4? • O IDH tera urn RegimeiViO Interno quo, aprovodo polo As sem Wei a Geral, disciplinara 
0 seu funcionamento.

Art. 5? - A fim de cumprir suas finalidades, a Inslituigao se organizara em tantas unidades de 
prestagao de servigos, quantas se fizerem necessaries, as quais se regerao pelas disposigoes 
estatutarias.m Capitulo II - DOS SOCIOS
Art. 6e • O IDH £ constituido por numero ilimitado de socios, distribuidos nas segulnics
categorias: fundador, efetivo, benemerito, colaboradores e outros.
a) Socios Fundadores: os que participaram da Assenbleia Geral de Fundagao da Associagao 

e assinaram a Ata da Fundagao, com direito a votar e ser votado em todos os niveis ou 
instancias;

b) Socios Efe:ivos: cidadaos dispostos a colaborar com a melhoria da qualidade de vida da 
popu'agao; qualquer associado ou pessoa que n3o seja fundador do IDH, aprovados pela 
Assembieia Geral dos Socios. Possuem direito a votar e scr votado em todos os niveis ou 
instancias da sociedsce;
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c) Sucios BenerneriLo^; pewuas fisicab uu jur(ditas que, pela elabora^ao oj prestagao de 
rclovontcr. serv^as iis causas da arganizacao, fizerem jus a este titulo, a criterio da 
Diretoria e ratificados pela Assembleia Geral;

di Socios Colaboradores. pessoas fisicas que, identificadas com os objetivos da entidsce, 
solicitarem seu ingresso e pagarem as contribuir.oes correspondences, segundo criterios 
determinados pelo Conselho Diretor.

Paragrafo Unico: A adinlssao e a exclusao dos socios e atribui^ao da Assembleia Geral.

Art. 79 - S5o dircitos dos sdcios fundadores e efetivos quites com suas obrigagoes sociais:
I. Votare ser votado para os cargos eletivos;

II. Tomar parte nas Assembl^ias Gerais,

Art. 89 - S5o deveres dos socios:
I. Cumpiir as disposifoes estatutarias e regimentals;

II. Acatar as docisocs do Diretoria;
III. Prestigiar 0 defender 0 IDH, lutando pelo sen engrandecimento;
IV. Trabalhar em prol dos obietivos da sociedade, respeitando os dispositivos estatutarios, 

zelando pelo bom nome do IDH agindo com etica;
V. Nao faltar as Assembleias Gerais;

VI. Satisfazer poncualmente os compromissos que contraiu com 0 IDH. inclusive 
mensalidades;

Vli. Participar de codas as atlvidsdes sociais e culturais, estreitando os lapos de solidariedade 
e fraternidade entre todas as pessoas e nagoes;

VIII, Observar na sede do IDH ou onde a mesma se fa^a representar, as normas da boa 
educa^ao e discipllna.

m
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Art 99 - Os sdcios nao respondem, nem mesrno subsidiariamente, pelos encargos da 
Inslituivao.

Capitulo III - DA ADMINISTRACAO>*■

Art. 109.0 IDH sera administradc por:
I. Assembleia Geral,

II. Diretoria ;
III Conselho Fiscal (l ei 9.790/99, inciso III da art, 49),
Paragrafo Unico • possibilidade de se instituir remuneracao para os dirigentes da entidade 
que atuem efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam services 
especificos, respeitadns, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na regiao 
correspordente a sua 3rea de atuacao.

Art. 119 . a Assembleia Gem I, firgao soberano da Instituicao, se constituira 
pleno gozo dc sous dircitos estatutarios.
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Art. 125 Compete a Assemblcia Gera!:
I. Elegere destituir a D retoria e o Conselho Fiscal;

Decidirsobre reformas do Cstatuto. na forma do art. 31;
III Decidir sobre a extin$ao da Instituicao, nos terrnos do artigo 30;

Decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 
patrimon.ais;

V. Aprovar o Regimento Interne;
Vi. Emitrr Ordens Nurmativas para funcionamento interne ria Instituicao.

II.
^n. do B°^'

IV.

Art. 135 - A Assembleia Geral se realizara, ordinariamente, uma vez por ano poro:
Aprovar a preposta de pr ogramacao anual da Instituicao, submerida pela Diretoria; 

II, Apreclar o rebtorio anual da Diretoria;
ill. Disajtir e homologar as contas e o balance aprovado pelo Conselho Fiscal,

r** I

Art. 142 . a Assembleia Geral sc realizara, extraordinariamente, quando ccnvccada:
I. Pela Diretoria;
II. Pelo Conselho Fiscal;

III Por requerimenlo de 10 (dez) socios quites com as obrigacoes sociais.

Art. IS2 - A convocacao da Assembles Geral sera feita por rneio de edital afixado na sede da 
Instituicao e/ou publicado na impressa local, por circubrcs ou outros meios convenientcs, 
com antecedenc'a minima de 15 Iqulnze) dias.
Paragrafo Unico - Qualquer Assemble a se instalara cm primeira convocagSo com a maioria 
rios Sdcios e, em segunda convocacao, corn qualquer niimero

Art. 162 . a instituicao adotara praticas de gestao administrativa, necessarias e suficientes, a 
coibir a obten^ao, de forma individual ou coletiva, de beneficios e vnntagens pessoais, em 
decorrencia da participacao nos processes decisbrios,

Art. 172 - a Diretoria sera constituida per urn Presidente, um Secretario e urn Tcsoureiro. 
§15-0 mandate da Diretoria sera de 05 jcinco) anos, sendo vedada mais de uma reeleicao 
consecutiva.
§ 22 - N3o poderao ser eleiros para os cargos de Diretoria da Entidade os socios que exercam 
cargos, empregos ou funcoes publicas junlu acsbrgaos do Poder Publico.

."r
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Art. 382-Cornpeie a Diretoria:
I efaborar e submetcr a Assemblcia Geral a prcposla de programacao anual da lnsriruic3o;
II - executar a programacao anual de atividades da Instituicao; 
ill - elaburar e .ipresentar 3 Assembleia Geral o relatbrio anual;
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IV- rcunif-se com instituigoes publicas e privadas para mutua colaboracao em atividades de f '^Aq 
intcrc55c comum; A/°Oi
V - contraiar e demitlr funcionarios; J
VI - regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia Geral e emitlr Ordens Execurivas
para disciplinar o funcionamonto interne da Instituifao. N,<''-------
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Art. 195 - A Diretoria se reunira no minimo uma vez por mes.

Art. 20? - Compete ao Presidente:
I - representar 0 IDH - Instituto de Desenvolvimento Hurnano judicial e exlrajudicialmente;
II - curnprir e tazer cumprir est<? Estatuto e o Regimento Interno;
III - piesidir a Assemb eia Gera1;
IV convocar e presidir as reunifies da Diretoria;
V - Abrir e movimontar em conjunto com o Tesoureiro, conta bancario, assinar cheques, 
receber valores e dar quita^ao

Art. 212 - Compete ac Secretario:
I - secretai iai as reunifies da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas;
II - publicar lodns as noticias das atividades da entidade.

—

Art. 22? - Compete ao Tesoureiro:
I - arrecadar e contabillznr as contribuisfies dos sficios, rendas, auxilios e donatives, 
mantendo em dia a escriruracao da lnstitui<;ao;
II - pagaras contas autorizadas pelo Presidenie;
III • apresentar relatorios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
IV - apresentar ao Conselho Fiscal a escrituracao da Instituigao, incluindo os relatorios de 
dcsempenho financeiro e contabil e sobreas operagoes patrimoniais roalizadas; 
V-conservar, sob sua guarda e responsabilidade, osdocumcntos relativos a tesouraria;
VI - manter todo 0 numer^rio em estabelecimento de credito.

Art. 232 - 0 Conselho Fiscal sera constituido por 03 (trfis) membros e seus respectivos 
suplenles, eleitos pela Assembleia Geral.
§ 1? 0 mandate do Conselho Fiscal sera coincidente com o mandate da Diretoria;
§ 22 Lm caso de vacSncia, o mandate sera assumido pelo respective suplente, ate o seu 
termino.

ipt
Art. 242 - Compete ao Conselho Fiscal:

I. txaminar os livros de escrituragao da Instituigao;
II. Optnar sobre cs balangos e relatorios de desempenho financeiro e contabil e sobre as 

eperagfies patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores 
da entidade;

r\
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III. Requisitar ao Tesoureifo, a qualquer terrpo, doeumenta^ao comprobatoria (fas/
N<

opcre-cocs cconomicD-financeiras realizadas pda Institui^ao;
IV. Contratar o ncompanhar o rrabalho de eventuais auditores externos independentes; ,y
V. Convocar extraordinariamente a Assamblcia Geral;

Paragrafo Unico - 0 Conselho Fiscal se reunira ordinariamente a cada 03 (rras) mesas e, 
extraordinariamente, sempre que necessario.

Capitulo IV - DOS RECURSOS FINANCE!ROS
Art. 259 - Os recursos financeiros necessarios a rnanulen^ao da instituifio poderao ser 
obtidos por:
I Termos de Parceria, Conv§nios e Contratos firmados com o Poder Pubico pra 

financiamenlo de projetos na sua area de atua^ao;
II. Contratos e acordos firmodos com empresas e agercias naclona:s e internacionais;

III. Doa<;oes, legados e horan^as;
IV. Rendimentos de aplicacoes de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao 

patrimonio sob a sua administragao;
V. r.ontribUi(;ao dos socios;
VI. Recebimenlo de direitos autorais;
VII. Outras rcceitas legalmente permitidas.

m

Capitulo V - DO PATRIIVidNIO
Art. 262 - O patrimonio do IDH sera constltuido de bens moveis, irnbveis. veiculos, 
semoventes.. a^oes e titulos da divida publica.

<e*.

Art. . previsao de que, em caso de dissolugao da entidade, o respecrivo patrimonio 
liquido sera transferido a outra pessoa juricica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, 
preferencialrnente que tenha o mesmo objetivo social da extinta.

Art. 282 . Na hipotese dc Instituicao obter e, posteriormente, perder a qualificagao mstituida 
pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial dispomVel, adquirido com recursos publicos durante 
o periodo em que perdurou aquela qua’ificagac. se^a contabilmente apurado e transferido c 
outra pessoa juridica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialrnente que tenha o 
mesmo objetivo soda,.

/•«
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Capitulo VI - DA PRESTAgAO DE CONTAS
Art. 292 . a prestapao de contas da Instituigao observa-a no mimmo (Lei 9.790/99. mciso VII 
do art as):
I. Os ptincipios fundamentals de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

II A publicidade, por qualquer rreio eficaz, no encerrarr.ento do exercicio fiscal, ao 
releiuriu de alividades e das demonstra?OG5 finnnceiras da entidade, incluindo as

m
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certidoes negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposigaopara ( / ^AG. 
o examo de qualquer cidadao; ' ^ I

ill. A realizugao de auditoria, inclusive por auditores externos independences se for o caso,
da aplicogao dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em \ 
regulamento;

IV. A prestagao de comas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos sera 
foita, ccnforme deterrrina o paragrafo unico no Art 70 do Constituigoo Federal.

S6
Sn. do^°5

Capltulo VII - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 302 - q idh ser5 dissolvido por decisao da Assembleia Goral Extraorcinaria, 
especialmente convocada pora esse fim, quando se tornar impossivel a continuagao de suas 
atividades.-

Art. 312 . o presente Estatuto podera see reformado, a qualquer tempo, por decisao da 
maioria absoluta dos sdcios, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, e 
entrara em vigor no data de seu registro em Carldno.

Art. 322 - os casos omlssos serao resolvidos pela Diretnria e referondados pela Assembleia 
Geral.

^ cu< if/rii-Llitlo
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Jose Teixeira de Araujo
Presidente Secretario

<AS»ORJ
OS'cia!

i
Ri fmcvoioJ'T

t. Tit a Dorcnr.erviac ;
Cartorio do Terteiro Oficio d#* Not»3 • CaranhuiiS - PI 
Rue Trei« do Main, 34. Centro Pons,'Fa* 1871 3762-003^

iz-r-rteu
i:i;Q &&■■.>•

si•* -''--'i ■ ■S
r:r. U-ifi d? ••• •' .‘vJ

„ --.i.'i-.L'ivv n1 r;;... .!■ i
*' $ zpr.^r..:

7 VAi

, r-
tt1B -^ i

'.»■ .;-l: n? r>*>

ANON!: Keg

ACM012217



m

i

ATA DE ASSEMBLED DE FUNDACAO DO INSTUUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH Pag.
llN°<2i3_ !£

As [14) horas e (30) minutos do dia 22 de outubro de 2008, a Praca JoSo Pessoa, 33 - is Andar - 
Sala 211, Centro - Garanhuns/PE, conforme assmaturas constantes do livro de atas, foi 
oficiaimente aberta a Assembteta Gera! do INSTETUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - 
IDH, com sede, domicilio e foro na cidade de Garanhuns/PE, com durapao ilimitada. Os 
presentes elegeram para presidir os trabalhos o Sr Welvis dos Santos Bezerra e para 
secretariar o Sr. Alexandre Rocha Wanderlei. Agradecendo a sua indicafao, o presidente dos 
trabalhos apresentou a pauta. passando a ordem do dia. Iniciaram-se os debates sobre a 
proposta de estatuto que, depots de analisada e modificada, tendo sida aprovada por 
unammidade. De acordo com o Estatuto Social, todos os presentes a esta Assembleia sao 
considerados socios fundadores e. portanto, membros natos da Assembleia Geral de Socios. 
Passou-se ao proximo ponto de pauta, eleigao do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal. Apd$ 
o tempo necessario para inscri^So de chapas e candidates, foi iniciada a votagao como 
determine o Estatuto. Foram eleitos para o Conselho Diretor, com mandate de 22 de outubro 
de 2008 ate 22 de outubro de 2013, os Diretores THIAGO PINTO CANDIDO - Presidente, JOS£ 
TEIXEIRA DE ARAUJO - Secretario, WELVIS DOS SANTOS BEZERRA - Tesoureiro, e demais. O 
Conselho Fiscal eleito na mesma ocasiao e pelo mesmo periodo de mandate, ficou assim 
constituido: EDNA BEZERRA DOS SANTOS LEAO, CICERA LIZIANE COSTA SANTOS e TARCISA 
PINTO CANDIDO e os suplentes RITA ZACARIAS DOS SANTOS BEZERRA, ALEXANDRO ROCHA 
WANDERLEI e ATAIDE BEZERRA DA SILVA, que foram imediatamente empossados em seus 
respectivos cargos. Nada mais havendo para ser tratado o Presidente deu por encerrada a 
Assembleia, e eu. Alexandro Rocha Wanderlei lavrei e assinei a presente ata, seguida das 
assmaturas do Presidente dos trabalhos, Diretores eleitos e demais presentes. Gaianhuns, 22 
de outubro de 2008

yn. do 0°*v

,*s

I*. '

^ -r 
* > ■.IHIAGO PINTO CANDIDO
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HA ■ ’.-rulCl'WELVIS DOS SANTOS BEZERRA r

ALEXANDRO ROCHA WANDERLEI

A/‘A h:. T r ^EDNA BEZERRA DOS SANTOS LEAO

CICERA LIZIANE COSTA SANTOS IV I

L
/ '. 'i. IX-f. ^TARCISA PINTO CANDIDO

' •iRITA ZACARIAS DOS SANTOS BEZERRA

■ ■ ,LUIZ MARQUES DA SILVA
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ata nr ASsrMnrriA gfrai, f-xtraordinaria do instituto nr
DFSFN’VOI VIMFNTC) HUMANO • IDH

As 115) horns o [30) minutos do d.n 20 dc abrtl do 2012. ;'i Av. Comnel Jorio Fernandes. 99 
- lu And nr - Snln 02. Centro - Sfio |oao/PE, conlormo assinnairas ron.st.sn:es do livro de 
ntn.s, toi oficialmcntc abertn a Assembleia Coral h'x'.raorrlinhrin do INSTITUTO DE 
DFSENVOLV1MENTO HUMANO - IDH. tom sede domuilio e foro nests oidsdc, com 
durscso ilimitsds. Os presences elcgmvim para presidir os :rabalhos o Sr. Thiogo Pmlo 
Candido ft ronv dr.ndo n mini Alftxanriro Koehn Wnnderlei para secretariar a sessao, o que 
aceitei. A pedido do Presidente dob tniballios. li i ordem do din. para a qua! tor a convocada 
cbui assembleia yeral e cue tom o segumte tem". a) Pftdidn de rlftslignmenm do a hi a I 
tesoLireiro Sr Wei vis dos Santos Rezerra. b| compos icao da Direlmia Kxeoil iva devido ao 
pedido dc desligamento do Tesoarciro Inicvanao-se os trabalhos, o Presidente me solicii.Ou 
quo procedessc a leilura do Oficio dnt.ulo dc 1.5 de marijo de 2012, cujas cr, pi as ja ha via m 
sido disrnb'.iidas previamenlft a us preseines l-imla a Iftiinm, o Presideme suhniftteu n 
api'ecia^ao e ciiscussao e, cm seguida, n sun votacao, ten do o mesmo sido aprovado por 
unanimidade, proccdendo-se, entrio, ;i r.ompesicno dn Direrorin ft do Conselho Pisrnl, para o 
termino do mandate que 1:11001 a-se om 22 <le o.iiubro de 2013. ficamlo assim tuusliliiiila; 
Til I AGO FI\-TO CANDIDO - PKKSIDKNTF. }OSt ItlXhlUA DE f\\hW',0 SFCRKTARIO. EDXA 
nWF.RKA DOS SAN'lOS - TKSOURCIRO. O CONSELHO FISCAL litau assim constituidu: 
TAlias A DID to CAS'D IDO. DTi'A ZACAIilAS DOS SA DTPS BL'ZERRA c Cl CERA r/ZlASI' COSTA 
S A:\iVS us SUPLENTES. AI.EX AN PRO ROCHA WANDF.Ri.TI c ATAIDE nTTrRRA DA SUVA 
q.ie lori sn imediatamentc empossndos e n sens l espectivos cargos \ad.i inais Piivendo 
para ser trauido o PresIdentR deu por encenodo 0 Assembleia. e eu, Alexaudro Kocl.a 
Wanderlei lavrei e nssinm a prcberue ala, seguida das ass 1 nut unis do Presidente do:: 
rraba 1 hos, e denims pt esenle.s. Caianhun.s, 20 de .ibnl de 2012.
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<*»> ATA DE ASSEMBLED GERAL EXTRAORDINARIA DO INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

As (14) horas e (30) minutos do dia 10 de Janeiro de 2013, <t Av. Coronel Joao 
Fernandes, 99 B -Andar - Sala 02, Centro - Sao Jo5o/PE - CEP 55435-000, conforrre 
assinaturas constantes do livro de atas, fm oficialmente nberta a Assemble a Geral 
Extraordinary do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, Com a present 
de todos os s6cios tundadores, que elegeram para presidir os trabalhos o Sr. Thiago 
Pinto C^ndldo e para secretariar O Sr. Alexandro Rocha Wanderlei. Agradecendo a sua 
indicagao, o presidents dos trabalhos apresentou a pauta, passando a ordem do dia 
com o Seguinte teor A) • Mudanfa de Endere^o B) - Consolida^ao do Estatuto 
Iniciaram-se os debates subre a mudanfa de endereco. c Presidente sutmeteu a 
apreciagao e discussao c, em seguida, a sua votagao, tendo o mesmo sido aprovado 
por unanimidade O enderego passa a ser na Rua 15 de Novembro, 219 - lg Andar, Sala 
1 2- Sao Jose Centro - Garanhuns/PE - CEP 55295-230. ContinuandO OS trabalhos o Sr 
presidente me solicitou quo procedesse a leitura do Estatuto Consolidado cujas copias 
jci havlam sido distribuidas previamente aos presences, finda a leitura, a Presidente 
submeteu a apreciagao e discussao e, em seguida, a sua volagau, tendo o mesmo sido 
aprovado por unanimidade, o Estatuto Consolidado entrard em vigor no ato do seu 
registro. Nada mais havendo para ser trarado o Pres'oente deu por encerrsda a 
Assembled, e eu, Alexandro Rocha Wanderlei lavrei e assinei a presenie ata, seguida 
das assinaturas do Presidente dos trabalhos, e demais presentes. Garanhuns, 10 do 
Janeiro de 2013. rO /?

'jLr 

ctTHIAGO PINTO CANDIDO uXut-
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AT A DE ASSEMDLEIA GERAL EXTRAORDINARY DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO ' ^>3<CJlf

^<iSy pag-
o.

IDH

As ( IS) horas c (30) minutos do dia 23 do outubro de 2013, a Kuo 15 de Novembro,
Andar, Sala 12 - Soo yos^ - Garanhuns/PF - CF/' 55295-230. conforme a.s\sinauiras tonstante^ ddv, 
livro de alas, foi oficialmente aberia a Assembleia Geral ExLraordinaria do INSfITUTO DE.^n.do60 
DESEN VO LVIMENTO HUMANO - IDH, com sede, domicilio c faro nesta cidade. com durayao 
ilimitada. Os presenter* elegeram para presidir os trabalhos o Sr. Thiago Pinto Candido e 
convidandu a mim Alexandre Rocha Wandcrlei para secretariar a sessao, o que aceitei. A pedido do

,<0

Presidente dos trabalhos, li a ordem do din, para a qual fora convocada esta Assembleia geral e que 
tem o seguinte teor: a) Alteraijao de encterefo; b) Eleifao da Diretcria Executiva e conselho fiscal. 
Iniciaram-se os debates subre a mudan^a dc endere^o, o Presidente submetcu a apreciav'ao e 
discussao e, em seguida, a sua vota^ao, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade 0 endere^o

Kua 15 de Novembro, 219 -1« Andar. Sala 16 • Santo Antftnio - Garanhuns/PE -passa a ser na
CEP 55293-970. Procedendo-se, entao, a eleivao da Oiretoha e conselho fiscal para um mandato de
05 (cincoj anos que encerra-se em 23 de outubro dc 2018, sendo apresentado apenas uma chapa 
compusta da seguinte forma: Diretoria Executiva THIAGO PINTO CANDIDO - PRESIDENTE. JOSE 
TEtXEIRA DE ARAUIO - SECRETARIO, EDNA BEZERRA MARQUES - TESOUREIRO. 0 CONSELHO 
FISCAL ficou assim consliluido: TARCISA PINTQ CANDIDO. RITA ZACARIAS DOS SAN TQS. BEZERRA c 
Cl CERA UZ1ANF COSTA SANTOS os SUFLENTES, ALEXA&D.RO JjQCttA WA NDERLE] e ATA1DE 
RF.7.F.RRA DA SH.VA que foram imediatamente empossados em sous respeclivus cargos. Nada mats 
havendo para ser tratado r> Presidente deu por encerrada a Assembleia, c eu, Alexandro Rocha 
Wandcrlei lavrei e assinei a presence ata, seguida das assinaturas do Presidente dos trabalhos. c 
demats presences. Garanhuns, 23 de outubro de 2013. ]

//)
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r-. ADITIVO

ALTERACAO DO ESTATUTG SOCIAL CON SO LI DADO DO INSTITUTE ^ 
DFSEN VOL VfMENTO HUM A NO - COM REGISTRO NO CARTORIO DO 1° OFICJO SOLify^ 
NUMERO 2387 hOLHAS 128 DO UVRO Ns A-05 DATADO EM W DE FEVEREIRO 
201.1.

PP.G-

Confonnr ata realizada em 23 de outubro de 2013 o artigo Ia passa a ter 
seguinte reda^ao Art. lQ - 0 Institute de Desenvolvimento Humane tambem 
designado pela sigla IDH, constituido em 22 de outubro de 2008, e uma pessoa jurfdica 
de direito privado, sem fins lucrativos. e dura^So por tempo indeterminado, tom sede na 
Rua 15 de Novembro, 219 -Andar, Sala 16 - Santo Antdnto - Garanhuns/PE * CEP 
55293-970, foro no municipio de Garanhuns, Estado de Pernambuco e jurisdn;ao cm 
todo terntdrio national.

•».

Garanhuns. 23 de outubro de 2013.
**■
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£^7ATA OE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -1

/ / FAG- \
As {3>0 boras e (30) minutos do dis 16 de )aneiro de 2015, a Rua XV de Novembro, 219 - Andar, Safe ^jo 
16 - Santo Antonto - Garanhuns/PE - CEP 55293-970, ronforme assinaturas constantes do livro de atas^V A\ y-4* 

_ foi oficialrnente aberta a Assembleia Geral Extraordir^ria do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
^ HUMANO - IDH, com sede, domicilto e foro nesta cldade, com duragao ilimitada. Com a presenga de *

todos os socios fundadores, que elegeram para precidir os trabalhos o Sr. Thiago Pinto Candido e 
^ convidando a mim Alexandro Rocha Wanderlei para secretariat a sess3o, o que acertei. A pedido do
^ Presidente dos trabalhos, li a ordem do dia, para a qual fora convorada esta Assembldia Geral e que tern
^ o seguinte teor: a) Alteraqao de enderego; b) Pedido de desllgamento do SUPLENTE DO CONSELHO

FISCAL: ATAIDE BEZERRA DA SILVA; c) Admissao de um novo socio para compor a SUPLENCIA DO 
CONSELHO FISCAL, iniciaram-se os debates sobre a mudanga de enderego, o Presidente submeteu ^

^ apreciagao e discussao e, em seguida, a sua votagao, tendo o mesmo side aprovado por unanirmdade. 0 
enderego passa a ser RUA CIETO CAMPELO, 160 - TERREO - SANTO ANTONIO - GARANHUNS/PE - CEP 
55293-970. Contmuando os trabalhos foi aprovado pur unanimidade o desligamento do socio ATAIDE 

^ BEZERRA DA SILVA da Suplencia do Conselho Fiscal como tambem a admiss3o do novo socio 
THALLYSSON PINTO CANDIDO para compor essa suplencia, ficando assim constituida a SUPLENCIA DO 
CONSELHO FISCAL: ALEXANDRO ROCHA WANDERLEI e THALLYSSON PINTO CANDIDO Nada mais|HfH|

havendo para ser iratado o Presidente deu por encerrada a Assembl^ta, e eu, Alexandro Rocha 
Wanderlei lavrei e assinei a presente ata, seguida das assinaturas do Presidente dos trabalhos, e demais 
presentes. Garanhuns, 16 de Janeiro de 2015.
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ADITIVO

ALTERAQAO DO ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DO INSTITUTO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH - COM REGISTRO NO CARTORIO DO is OFiCIO 
SOB O NUMERO 2387 FOLHAS 128 DO UVRO NS A-05 DATADO EM 18 DE FEVEREIRO 

DE2013.

Conforme aid (ealizada em 16 de Janeiro de 2015, o artigo 1- passa a ter a seguinte redagao: 
Art. 15 - 0 Institute de Desenvolvimento Humano, tambem designado pela sigta IDH, constitufdo ern 
22 de outubro de 2008, e uma pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos e duragao por 
tempo indeterminado, com sede na RUA CLETO CAMPELO, ISO - TERREO - SANTO ANTONIO - 
GARANHUNS/PE - CEP 55293*970, foro no inumcipio de Garanhuns, Estado de Pernambuco e 
jurisdigao em todo o territorio nacional.

.-IS,

Garanhuns, 16 de Janeiro de 2015.
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As (15} horas e (30) minutos do dia 20 de margo de 2017, a Rua Cleto Campeio 160 - 
Terreo
constantes do livro de alas. Foi oficialmente aberta a Assembleia Geral Extraordmaria 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO IDH, com sede. dorriicilio e foro nesta 
cidade, mm dura(;ao ilimitada. Os presentes elegeram para presidir os trabalhos c Sr 
Thallysson Pinto Candido e convidando a mirr? Jose teixeira de Araujo para serrefanar 
a sessao, o que aceitei. A pedido do Presidente dos trabalhos, li a ordem do dia, para 
a qaal fora convocada esta Assembleia Geral e que tem o seguinte teor. a) Atterapao 
de enderepo; b) Elei^ao da Dirctoria Executive e Conselho Fiscal. Iniciaram-se os 
debates sobre a mudanga de enderego, o Presidente submeteu a apreciagao e 
discussau e, em seguida, a sua votagao tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade. O enderego passa a ser na Av Lions, 56 - Boa Vista - Garanhuns/PF - CF.P 
55293 970. Procedendo-se, entao, a eleicao da Diretoria e Conselho Fiscal para um 
mandate de 05 (emeo) anos que encerra-se em 20 de margo de 2022, sendo 
apresentado apenas uma chapa compdsta da seguinte forma: Diretoria Executiva 
r^Ai LYSSON PiNTO CANDIDO - PRESIDENTE. JOSE TEIXEIRA UE AHAUIO - StCRLI ARIO, 
EDNA BL/tRRA MARQUEE TESOUREIRO. 0 CONSELHO FISCAL ficou assim constltuido: 
TARCiSA PINTO CANDIDO; RIIA ZACARiAS DOS SANTOS BF7FRRA e CICERA LIZiANE 
COSTA SANTOS os SUPLENTES, ALLXANDRO ROCHA WANDERLEi e TTHAGO PiNTO 
CATODIDU que foram imediatamente empossados em seus respectivos cargos. Nada 
mais havendo para ser tratado o Presidente deu por encerroda o Assembleia, e eu, Jose 
Teixeira de Araujo lavrei e assmei a presents ata, seguida das assinaturas do Presidente 
dos trabalhos, e dernais partidpantes

Santo Antonio - Garanhuns/PE - CEP 55293-970, conforme assinaturas

r*
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ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - /D/3* 
COM REGISTRO NO CARTORIO DO 1* OFfCIO SOB 0 NUMERO 2387 FOLHAS 128 DO 
LIVRO N° A-05 DATADO EM 18 DE FEVEREIRO 2013.

’On. do

r'

Conforms ata realizada dia 08 de margo de 2017, o artigo passa a ter a segumte 
redav'ao: Art Institute de desenvolvimento Humano, tambem designado pela sigla 
IDH, constituido em 2? de outubro de 2008, e uma pessoa juridica de direito privado, 
sem fms lucrativos e duracao por tempo inderterminado com sede na Av Lions, 56 - 
Boa Vista - Garanhuns/PE CEP 55293-970, no munidpio de Garanhuns, Estado de 
Pernambuco e junsdiyao em to do terr torio national.
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PREFEITURA DO

BOMJARDIM
wmL.__mm t de todos nos mm .■■iimr.Mli

TERMO DE COLABORAgAO

TERMO DE COLABORAQAO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO 
DE BOM JARDIM/PE, POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A 
ORGAN IZAQAO DA SOCIEDADE 

INSTITUTO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, 
NO AMBITO DA CHAMADA PUBLICA 
N° 001/2021/SMS-FMS.

DECIVIL

O Municipio de Bom Jardim/PE, por intermedio da Secretaria Municipal de Saude / Fundo 
Municipal de Saude, inscrito no CNPJ sob n° 10.589.928/0001-07, com sede a Praga 19 
de Julho, S/N, Centro, Bom Jardim/PE, doravante denominada ADMINISTRAQAO 
PUBLICA, neste ato representada pelo Secretario Municipal de Saude, Sr. Sergio Jose 
Pereira da Silva, divorciado, brasileiro residents e domiciliado a Rua Artur Guerra, n° 110, 
Distrito de Bizarra, Bom Jardim - PE, inscrito no CPF sob o n° 025.540.334-05 e no RG sob o n° 
505.535.2 SDS - PE e a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUIQAO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, inscrita no CNPJ sob n°. 10.443.512/0001-86, 
com sede na Av. Lions, N° 56, Bairro Boa Vista, Garanhuns/PE a, doravante 
denominada ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, legalmente representada pelo(a) 
Sr. Thallysson Pinto Candido, residente e domiciliado na Segunda Travessa Canhotinho, 
N° 78, Heliopolis, Garanhuns/PE, resolvem celebrar o presente termo de colaboragao, 
regendo-se pela Lei n° 13.019, de 31/07/2014 e alteragdes posteriores, pelas leis que 
norteiam e regem a administragao publica, pela Lei de Diretrizes Orgamentarias, pela Lei 
Orgamentaria Anual e mediante as clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1-0 presente Termo de Colaboragao tern por objeto a execugao de atividades em 
saude do SUS, conforme detalhado no ANEXO I do Plano de Trabalho, em regime de 
mutua cooperagao, para consecugao de finalidades de interesse publico.
1.2 - Nao poderao ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela 
respectiva Lei de Diretrizes Orgamentarias.
1.3 - E vedada a execugao de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 
direta ou indiretamente:
I - delegagao das fungoes de regulagao, de fiscalizagao, do exercicio do poder de polfcia 
ou de outras atividades exclusivas do Estado;

Assinado de forma 
digital por SERGIO 
JOSE PEREIRA DA 
SILVA:0255405340S

Assinado de formaSERGIO JOSE 
PEREIRA DA 
SILVA:02554053405

digital por
fftallvsson Pinto candido thallysson pinto

Presidents CAND1DO:0097325740
CPf 009 732.574-07 7

Pra^a 19 de Julho. S/N - Centro - Bom Jardim - PE - CEP 55.730-000 
CNPJ: 10.293.074/0001-17 I Fone/Fax: (81) 3638-1156/U66 e-mail: bom.jardim@bol.com.br

mailto:bom.jardim@bol.com.br
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II - prestagao de servigos ou de atividades cujo destinatario seja o aparelho administrativo 
do Estado.'

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES

2.1 - Sao obrigagoes dos Participes:
I - DA ADMINISTRAgAO PUBLICA:
a) fomecer manuals especificos de prestagao de contas as organizagoes da sociedade 
civil por ocasiao da celebragao das parcerias, informando previamente e publicando em 
meios oficiais de comunicagao as referidas organizagoes eventuais alteragoes no seu 
conteudo;
b) emitir relatorio tecnico de monitoramento e avaliagao da parceria e o submeter a 
comissao de monitoramento e avaliagao designada, que o homologara, 
independentemente da obrigatoriedade de apresentagao da prestagao de contas devida 
pela ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL;
c) realizar, nas parcerias com vigencia superior a urn ano, pesquisa de satisfagao com 
os beneficiarios do Plano de Trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliagao 
da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientagao e no ajuste das metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferencia eletronica e em obediencia ao 
cronograma de desembolso, que guardara consonancia com as metas, fases ou etapas 
de execugao do objeto do termo de colaboragao ou termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliagao do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipotese de o gestor da parceria deixar de ser agente publico ou ser lotado em outro 
orgao ou entidade, o administrador publico devera designar novo gestor, assumindo, 
enquanto isso nao ocorrer, todas as obrigagoes do gestor, com as respectivas 
responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processes de liberagao de recursos;
h) manter, em seu sitio oficial na internet, a relagao das parcerias celebradas e dos 
respectivos pianos de trabalho, ate cento e oitenta dias apos o respective encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representagao sobre a aplicagao irregular dos 
recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do termino da parceria, ante a constatagao de 
evidencias de irregularidades na execugao do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituragao contabil regular;
b) prestar dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboragao;
c) divulgar na internet e em locals visfveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 
em que exerga suas agoes todas as parcerias celebradas com o poder publico, contendo, 
no mmimo, as informagoes requeridas no paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 
13.019/2014;
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d) manter e movimentar os recursos na conta bancaria especifica, observado o disposto 
no art. 51 da Lei n° 13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos orgaos ou das entidades publicas repassadoras 
dos recursos, do controle interne e do Tribunal de Contas correspondentes aos

aos documentos, as informagoes referentes aos instrumentos de

i£

l
processes
transferencias regulamentados pela Lei n° 13.019, de 2014, bem como aos locais de
execugao do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo efinanceiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, 
fiscais e comerciais relacionados a execugao do objeto previsto no termo de colaboragao, 
nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da ADMINISTRAQAO 
PUBLICA a inadimplencia da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL em relagao ao 
referido pagamento, os onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos 
decorrentes de restrigao a sua execugao;
h) disponibilizar ao cidadao, na sua pagina na internet ou, na falta desta, em sua sede, 
consulta as prestagoes de contas parciais, anuais e finals e ao extrato deste Termo de 
Colaboragao, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicagao 
dos recursos.

CLAUSULA TERCEIRA-DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - A ADMINISTRAQAO PUBLICA transferira, para execugao do presente Termo de 
Colaboragao, recursos no valor de R$ 6.779.999,80 (seis milhoes, setecentos e 
setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reals e oitenta centavos), em 12 
(doze) parcelas mensais iguais de R$ 564.999.98 (quinhentos e sessenta e quatro mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) cada uma, correndo 
a despesa a conta das seguintes dotagoes orgamentarias:

10.301.1003/ 3.3.90.39.0000 
10.302.1011/3.3.90.39.0000

CLAUSULA QUARTA - DATRANSFERENCIA E APLICAgAO DOS RECURSOS

4.1 - A ADMINISTRAQAO PUBLICA transferira os recursos em favor da ORGANIZAQAO 
DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no Plano de 
Trabalho, mediante transferencia eletronica sujeita a identificagao do beneficiario final e 
a obrigatoriedade de deposito em sua conta bancaria especifica vinculada a este 
instrumento.

4.2 - E obrigatoria a aplicagao dos recursos deste Termo de Colaboragao, enquanto nao 
utilizados, em caderneta de poupanga de instituigao financeira oficial, se a previsao do
seu uso for igual ou superior a urn mes; ou em fundo de aplicagao financeira de curto
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4.3 - Os rendimentos das aplicagoes financeiras serao, obrigatoriamente, aplicados no 
objeto do Termo de Colaboragao ou da transferencia, estando sujeitos as mesmas 
condigoes de prestagao de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria nao serao liberadas e 
ficarao retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidencias de irregularidade na aplicagao de parcela anteriormente 
recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicagao dos recursos ou o 
inadimplemento da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL em relagao a obrigagoes 
estabelecidas no termo de colaboragao;
III- quando a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRAQAO PUBLICA ou pelos 
orgaos de controle interno ou externo.

4.5 - Por ocasiao da conclusao, denuncia, rescisao ou extingao da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicagoes financeiras realizadas, serao devolvidos a ADMINISTRAQAO PUBLICA no 
prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauragao de tomada de 
contas especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente da 
ADMINISTRAQAO PUBLICA.

CLAUSULA QUINTA - DA execuqAo DAS DESPESAS

5.1-0 presente Termo de Colaboragao devera ser executado fielmente pelos participes, 
de acordo com as clausulas pactuadas e as normas de regencia, respondendo cada uma 
pelas consequencias de sua inexecugao total ou parcial.

5.2 - Fica expressamente vedada a utilizagao dos recursos transferidos, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAQAO DA 

SOCIEDADE CIVIL, para:
I - realizagao de despesas a titulo de taxa de administragao, de gerencia ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em carater de 
emergencia;
III - realizagao de despesas em data anterior ou posterior a sua vigencia;
IV - realizagao de despesas com taxas bancarias, com multas, juros ou corregao 
monetaria, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - realizagao de despesas com publicidade, salvo as de carater educative, informative 
ou de orientagao social, das quais nao constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores publicos;
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VI - repasses como contribuigoes, auxilios ou subvengoes as instituigoes privadas com 
fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico com recursos vinculados a 
parceria, salvo nas hipoteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 
orgamentarias.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1 - O presente Termo de Colaboragao vigera por um (1) ano, contado a partir do 
primeiro dia seguinte ao da publicagao de seu extrato na imprensa oficial do Municipio e 
na pagina oficial do Municipio na internet, conforme previsto no anexo Plano de Trabalho 
para a consecugao de seu objeto.

6.2 - Sempre que necessario, mediante proposta da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE 
CIVIL, devidamente justificada e formulada, no mmimo, 30 (trinta) dias antes do seu 
termino, e apos o cumprimento das demais exigencias legais e regulamentares, serao 
admitidas prorrogagoes do prazo de vigencia do presente Termo de Colaboragao.

6.3 - Caso haja atraso na liberagao dos recursos financeiros, a ADMINISTRAQAO 
PUBLICA promovera a prorrogagao do prazo de vigencia do presente Termo de 
Colaboragao, independentemente de proposta da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE 
CIVIL, limitado o prazo de prorrogagao ao exato perfodo do atraso verificado.

6.4 - Havendo necessidade e/ou interesse da ADMINISTRAQAO PUBLICA na 
continuidade da parceria, esta podera proper a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, 
mediante expediente devidamente justificado e formulado, no mmimo, 30 (trinta) dias 
antes do seu termino, a prorrogagao da vigencia do Termo de Colaboragao.

6.5 - Toda e qualquer prorrogagao, inclusive a referida no item anterior, devera ser 
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partfeipes antes do termino da 
vigencia do Termo de Colaboragao ou da ultima dilagao de prazo, sendo expressamente 
vedada a celebragao de termo aditivo com atribuigao de vigencia ou efeitos financeiros 
retroativos.

CLAUSULA SETIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
fiscalizaqAo

7.1 - O relatorio tecnico a que se refere o art. 59 da Lei n.° 13.019/2014, sem prejuizo de 
outros elementos, devera conter:
I - descrigao sumaria das atividades e metas estabelecidas;
II - analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
beneficio social obtido em razao da execugao do objeto ate o perfodo, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
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III - valores efetivamente transferidos pela administragao publica;
IV - analise dos documentos comprobatorios das despesas apresentados pela 
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL na prestagao de contas, quando nao for 
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respective termo de 
colaboragao;
V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interne e externo, no ambito 
da fiscalizagao preventiva, bem como de suas conclusoes e das medidas que tomaram 
em decorrencia dessas auditorias.

ta
M
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7.2 - Na hipotese de inexecugao por culpa exclusiva da ORGANIZAQAO DA 
SOCIEDADE CIVIL, a ADMINISTRAQAO PUBLICA podera, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de servigos essenciais a populagao, por ato proprio e 
independentemente de autorizagao judicial, a fim de realizar ou manter a execugao das 
metas ou atividades pactuadas:
I - retomar os bens publicos em poder da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL 
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso 
de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execugao do restante do objeto previsto no Plano de 
Trabalho, no caso de paralisagao, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestagao de contas o que foi executado pela ORGANIZAQAO DA 
SOCIEDADE CIVIL ate o momento em que a administragao assumiu essas 
responsabilidades.

CLAUSULA OITAVA - DA prestaqAo DE CONTAS

8.1 - A prestagao de contas final apresentada pela ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE 
CIVIL em ate 90 (noventa dias) a partir do termino da vigencia da parceria ou no final de 
cada exercicio, se a duragao da parceria exceder um ano, contendo elementos que 
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi 
executado conforme pactuado, com a descrigao pormenorizada das atividades 
realizadas e a comprovagao do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o 
penodo de que trata a prestagao de contas, sera composta das seguintes informagoes e 
documentos:

I - Oficio de encaminhamento
II - Relatorio de Execugao do Objeto - Comparativo das Metas Previstas com as 
Atingidas (Anexo I)
III - Relatorio de Execugao do Objeto - Atividades Realizadas por Unidade (Anexo l-A)
IV - Relatorio de Execugao do Objeto - Unidades de Saude Utilizadas para o Objeto da 
Parceria (Anexo l-B)
V - Relatorio de Execugao Financeira (Anexo II)
VI - Relatorio de Execugao Financeira - Repasses da Administragao Publica para o 
IDH Durante a Vigencia da Parceria (Anexo II - A)
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VII - Relatorio de Execugao Financeira - Despesa Mensal com Profissionais de Saude 
Durante a Vigencia da Parceria (Anexo II - B)
VIII - Relatorio de Execugao Financeira - Despesa Mensal com Gustos Indiretos 
Necessaries a Execugao do Objeto (Anexo II - C)
IX - Relagao dos Bens Adquiridos, Produzidos ou Construidos com Recursos da 
Parceria (Anexo III)
X - Conciliagao Bancaria (Anexo IV)
XI - Copias dos Extratos Bancarios
XII - Copias dos Comprovantes da Receita
XIII - Copias dos Comprovantes da Despesa
XIV - Copia do Termo de Colaboragao
XV - Copia dos Aditamentos
XVI - Declaragao da Guarda dos Documentos Originais
§ 1.° Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente.
§ 2° A ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL prestara contas parcialmente, ate o 
decimo quinto dia util posterior a data do recebimento dos recursos relatives a cada 
parcela mensal prevista no cronograma de desembolso discriminado no Plano de 
Trabalho, demonstrando a boa e regular aplicagao dos recursos no respective mes de 
referenda, encaminhando para a ADMINISTRAQAO PUBLICA as seguintes informagoes 
e documentos:
I - Offcio de encaminhamento
II - Relatorio de Execugao do Objeto - Comparative das Metas Previstas com as 
Atingidas (Anexo l-A)
III - Relatorio de Execugao do Objeto - Relagao dos Profissionais Medicos e 
Paramedicos Utilizados (Anexo l-B)
IV - Relatorio de Execugao do Objeto - Demonstrativo das Atividades Realizadas por 
Unidade (Anexo l-C)
V - Relatorio de Execugao Financeira - Demonstrativo da Receita e da Despesa 
(Anexo I l-A)
VI - Relatorio de Execugao Financeira - Relagao de Pagamentos Efetuados (Anexo II-

■

B)
VII - Copias dos Extratos Bancarios do Penodo de Referenda
VIII - Copias dos Comprovantes da Receita
IX - Copias dos Comprovantes da Despesa
8.2 - A prestagao de contas relativa a execugao do termo de colaboragao dar-se-a 
mediante a analise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, bem como dos 
seguintes relatorios:
I - relatorio de execugao do objeto, elaborado pela ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE 
CIVIL, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto 
e o comparative de metas propostas com os resultados alcangados;
II - relatorio de execugao financeira do termo de colaboragao ou do termo de fomento, 
com a descrigao das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculagao com 
a execugao do objeto, na hipotese de descumprimento de metas e resultados 
estabelecidos no Plano de Trabalho.
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8.3 - A ADMINISTRAQAO PUBLICA considerara ainda em sua analise os seguintes 
relatorios elaborados internamente, quando houver:
I - relatorio da visita tecnica in loco realizada durante a execugao da parceria;
II - relatorio tecnico de monitoramento e avaliagao, homologado pela comissao de 
monitoramento e avaliagao designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto 
e os resultados alcangados durante a execugao do termo de colaboragao.

I

8.4 - Os pareceres tecnicos do gestor acerca da prestagao de contas, de que trata o art. 
67 da Lei n° 13.019/2014, deverao conter analise de eficacia e de efetividade das agoes 
quanto:
I - os resultados ja alcangados e seus beneficios;

II - os impactos economicos ou sociais;
III - o grau de satisfagao do publico-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das agoes apos a conclusao do objeto pactuado.

8.5 - A manifestagao conclusiva sobre a prestagao de contas pela ADMINISTRAQAO 
PUBLICA observara os prazos previstos na Lei n° 13.019/2014, devendo concluir, 
alternativamente, pela:
I - aprovagao da prestagao de contas;
II - aprovagao da prestagao de contas com ressalvas; ou
III - rejeigao da prestagao de contas e determinagao de imediata instauragao de tomada 
de contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade ou omissao na prestagao de contas, sera concedido 
prazo para a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL sanar a irregularidade ou cumprir 
a obrigagao.
§ 1° O prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificagao, 
prorrogavel, no maximo, por igual penodo, dentro do prazo que a ADMINISTRAQAO 
PUBLICA possui para analisar e decidir sobre a prestagao de contas e comprovagao de 
resultados.
§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissao, nao 
havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de 
responsabilidade solidaria, deve adotar as providencias para apuragao dos fatos, 
identificagao dos responsaveis, quantificagao do dano e obtengao do ressarcimento, nos 
termos da legislagao vigente.

8.7 - A ADMINISTRAQAO PUBLICA apreciara a prestagao final de contas apresentada, 
no prazo de ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do 
cumprimento de diligencia por ela determinada, prorrogavel justificadamente por igual 
penodo.
Paragrafo unico. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas 
tenham sido apreciadas:

Assinado de forma 
SERGIO JOSE PEREIRA digital por SERGIO 
DA SILVA:025S405340S JOSE PEREIRA DA

SILVA:02554053405

Assinado de forma 
digital por

Ttiallvsson Pmto CAndrdo THALLYSSON PINTO 
Prosidente CANDIDO:0097325740 

CPF 009 7325744)7 7

Pra$a 19 de Julho. S/N - Centro - Bom Jardim - PE - CEP 55.730-000 
CNPJ: 10.293.074/0001-17 I Fone/Fax: (81) 3638-U56 /1166 e-mail: bom.jardim@bol.com.br

mailto:bom.jardim@bol.com.br


4 J^\
PAG A \

l K,o / r ; P R E F E I T U R A DO

BOM JARDIM
I - nao significa impossibilidade de apreciagao em data posterior ou vedagao a que se 
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 
sido causados aos cofres publicos;
II - nos casos em que nao for constatado dolo da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE 
CIVIL ou de seus prepostos, sem prejuizo da atualizagao monetaria, impede a incidencia 
de juros de mora sobre debitos eventualmente apurados, no penodo entre o final do 
prazo referido neste paragrafo e a data em que foi ultimada a apreciagao pela 
administraqAo PUBLICA.

E DE TODOS NOS MB

8.8 - As prestagoes de contas serao avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 
de natureza formal que nao resulte em dano ao erario;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias:

a) omissao no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de 
Trabalho;
c) dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ou antieconomico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores publicos.

8.9 - O administrador publico responde pela decisao sobre a aprovagao da prestagao de 
contas ou por omissao em relagao a analise de seu conteudo, levando em consideragao, 
no primeiro caso, os pareceres tecnico, financeiro e jundico, sendo permitida delegagao 
a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegagao.

8.10 - Quando a prestagao de contas for avaliada como irregular, apos exaurida a fase 
recursal, se mantida a decisao, a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL podera 
solicitar autorizagao para que o ressarcimento ao erario seja promovido por meio de 
agoes compensatorias de interesse publico, mediante a apresentagao de novo Plano de 
Trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboragao e a area de atuagao da 
organizagao, cuja mensuragao economica sera feita a partir do Plano de Trabalho 
original, desde que nao tenha havido dolo ou fraude e nao seja o caso de restituigao 
integral dos recursos.

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia util subsequente ao da prestagao 
de contas, a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo os 
documentos originals que compoem a prestagao de contas.

8.12 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia util subsequente ao do
recebimento da prestagao de contas parcial de cada parcela mensal, a 
ADMINISTRAQAO PUBLICA deve manter em seu arquivo e sob sua responsabilidade,
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os Boletins Diarios de Produgao - BDPs utilizados~e devidamente assinados pelos 
profissionais de saude da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL durante todo o 
periodo de vigencia da parceria, os quais comprovam a efetiva execugao do objeto do 
Termo de Colaboragao celebrado.

I

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAQOES

9.1 - A presente parceria podera ser alterada a qualquer tempo, mediante apostilamento 
ao piano de trabalho ou termo aditivo, nas formas previstas nos artigos 55 e 57 da Lei n° 
13.019/2014.

9.2 - Nao e permitida a celebragao de aditamento deste Termo de Colaboragao com 
alteragao da natureza do objeto.

9.3 - E obrigatorio o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessaria a 
efetivagao de alteragoes que tenham por objetivo a mudanga de valor, das metas, do 
prazo de vigencia ou a utilizagao de recursos remanescentes do saldo do Termo de 
Colaboragao.

CLAUSULA DECIMA- DAS RESPONSABILIZAQOES E DAS SANQOES

10.1 - Pela execugao da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as 
normas da Lei n° 13.019/2014 e da legislagao especffica, a ADMINISTRAQAO PUBLICA 
podera, garantida a previa defesa, aplicar a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL 
parceira as seguintes sangoes:
I - advertencia;
II- suspensao temporaria da participagao em chamamento publico e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com orgaos e entidades da esfera de governo da 
ADMINISTRAQAO PUBLICA sancionadora, por prazo nao superior a dois anos;
III - declaragao de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar 
parceria ou contrato com orgaos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 
sempre que a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir a ADMINISTRAQAO 
PUBLICA pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com 
base no inciso II.
Paragrafo Unico. As sangoes estabelecidas nos incisos II e III sao de competencia 
exclusiva da ADMINISTRAQAO PUBLICA, facultada a defesa do interessado no 
respective processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao 
ser requerida apos dois anos de aplicagao da penalidade.

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentagao da prestagao 
de contas, a aplicagao de penalidade decorrente de infragao relacionada a execugao da 
parceria.
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10.3 - A prescrigao sera interrompida com a edigao de ato administrativo voltado a 
apuragao da infragao.

a

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza 
permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessarios a 
consecugao do objeto, mas que a ele nao se incorporam.

11.2 - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e 
equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construidos com 
os recursos aplicados em razao deste Termo de Colaboragao.

11.3 - Os bens remanescentes serao de propriedade da ORGANIZAQAO DA 
SOCIEDADE CIVIL e gravados com clausula de inalienabilidade, devendo a 
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL formalizar promessa de transferencia da 
propriedade a ADMINISTRAQAO PUBLICA, na hipotese de sua extingao.

11.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderao, a criterio 
da ADMINISTRAQAO PUBLICA, ser doados a outra ORGANIZAgAO DA SOCIEDADE 
CIVIL que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organizagao donataria, quando, 
apos a consecugao do objeto, nao forem necessarios para assegurar a continuidade do 
objeto pactuado,

11.5 - Os bens doados ficarao gravados com clausula de inalienabilidade e deverao, 
exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execugao de objeto igual ou 
semelhante ao previsto neste Termo de Colaboragao, sob pena de reversao em favor da 
ADMINISTRAQAO PUBLICA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO

12.1 - O presente Termo de Colaboragao podera ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas 
obrigagoes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da 
avenga, respeitado o prazo mmimo de 30 (trinta) dias de antecedencia para a 
publicidade dessa intengao;
II - rescindido, independente de previa notificagao ou interpelagao judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hipoteses:
a) utilizagao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;
c) constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao em qualquer document© 
apresentado; e
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d) verificagao da ocorrencia de qualquer circunstancia que enseje a instauragao de 
Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - A eficacia do presente Termo de Colaboragao ou dos aditamentos que impliquem 
em alteragao ou ampliagao da execugao do objeto descrito neste instrumento, fica 
condicionada a publicagao do respective extrato na imprensa oficial do Municipio e na 
pagina oficial do Municipio na internet, a qual devera ser providenciada pela 
ADMINISTRAQAO PUBLICA no prazo de ate 5 (cinco) dias, a contar da respectiva 
assinatura.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDIQOES GERAIS

14.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condigoes:
I - as comunicagoes relativas a este Termo de Colaboragao serao remetidas por 
correspondencia, e-mail ou atraves dos aplicativos WhatsApp e/ou Telegram e serao 
consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
II - os documentos transmitidos via e-mail ou atraves dos aplicativos WhatsApp e/ou 
Telegram, so poderao se constituir em pegas de processo se os respectivos originals 
forem encaminhados para conferencia no prazo de cinco dias; e
III - as reunioes entre os representantes credenciados pelos participes, bem como 
quaisquer ocorrencias que possam ter implicagoes neste Termo de Colaboragao, serao 
aceitas somente se registradas em ata ou relatorios circunstanciados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Sera competente para dirimir as controversias decorrentes deste Termo de 
Colaboragao, que nao possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca 
de Bom Jardim/PE, com renuncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e 
irrenunciave! cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vao assinadas pelos 
participes, para que produza seus jundicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Bom Jardim/PE, em 17 de maio de 2021.

SERGIO JOSE PEREIRA 

DA SILVA:02554053405
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I ANEXO I - MET AS A SEREM ATINGIDAS
SIGTAP PROCEDIMENTOS MET AS

01.01.02 Saude Bucal 2880
01.01.04 3188Alimentagao e Nutrigao

Ultra-Sonografias dos Demais Sistemas02.05.02 3840
02.14.01 Diagnosticos por Teste Rapido 528
03.01.01 Consultas Medicas/Outros Profissionais de Nivel Superior 49992
03.01.04 Outros Atendimentos Realizados por Profissionais de Nivel Superior 648
03.01.05 Atengao Domiciliar 528
03.01.06 Consultas/Atendimentos as Urgencias em Geral 28800

6314403.01.10 Atendimentos de Enfermagem em Geral
03.02.05 Atendimento Fisioterapeutico nas Alteragoes Motoras 3600

Dentistica 576003.07.01
03.07.03 Periodontia Clmica 2880

ANEXO II - PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS
QTDECATEGORIA PROFISSIONALCBO

09Medico - Atengao Basica225125
10225125 Medico - Atengao Especializada
10Odontologo223293
08225125 Medico Plantonista
12223505 Enfermeiro
36Demais Profissionais de Nivel MedioVaries
12Demais Profissionais de Nivel SuperiorVaries
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ANEXO 111 - UNIDAPES DE SAUDE DISPONIBILIZADAS£

NOME DA UNIDADE DE SAUDEONES■

2636905 PSF DE UMARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2636964
POSTO DE SAUDE DE AROEIRAS2703211
POSTO DE SAUDE DE CHA DE CABLOCO2703246

2703262 PSF DOS FREITAS
2703289 PSF DA ENCRUZILHADA
2711931 HOSPITAL MUNICIPAL DR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR
9396055 NASF DE BOM JARDIM II
2703297 PSF DE TAMBOATA
2636875 PSF DE PIMDOBIMHA
2636891 PSF 19DE JULHO
2636921 PSF DA ITAGIBA

POSTO DE SAUDE DE FEIJAO I2636956
POSTO DE SAUDE ESTACIO SOUTO MAIOR2703203
POSTO DE SAUDE DE LAGOA COMPRIDA2703238
POSTO DE SAUDE DE LAGOA DE CASA2703254
POSTO DE SAUDE DE LAGOA DANTAS2703300
CENTRO DE SAUDE MAURICIO DE MEDEIROS2636859

2636867 PSF DE BIZARRA
2636913 PSF BARRONCOSI

PSF DE FEIJAO II2636883
6671896 NASF DE BOM JARDIM

PSF DE UMARI II3036227
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