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ANEXO X - MODELO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO

 

OSC PROPONENTE: INSTITUTO MÃOS AMIGAS – IMA

CNPJ: 35.100.298/0001-96

PROCESSO SEI Nº: 04012-00002829/2021-74

REDE QUALIFICADORA SEI Nº: 04012-00002015/2021-30

TÍTULO DA PARCERIA: “CIDADE TERAPÊUTICA”

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA: 16 dezembro 2021 a 16 maio de 2022

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 6 Meses

 

 

Trata-se de Termo de Fomento MROSC nº 3/2021 (id. 74929613), celebrado entre o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria
de Estado de Trabalho do DF, e o INSTITUTO MÃOS AMIGAS – IMA, visando a realização do projeto “CIDADE TERAPÊUTICA”, Tendo como objeto a
Qualificação Profissional no Atendimento do Acompanhante Terapêu�co na Região Administra�va de Ceilândia;

O presente Termo de Apos�lamento, encontra amparo nos termos do ar�go 42 inciso VI da Portaria nº 10-Setrab, datada de 28/02/2020.

O requerimento da OSC proponente e no sen�do de atualização das datas de execução do Plano de Comunicação da “Cidade Terapêu�ca”,
(id. 72438374), bem como a forma de contratação de pessoal e adequação de nomenclatura, constantes no Plano de Trabalho Atualizado (id. 76806049).

Esta Comissão Gestora, requereu à SQP/COPEG, através de despacho (id. 76827874), manifestação sobre as alterações apresentadas nos
termos da Lei 13.019/2014.

O Parecer Técnico da SQP/COPEG concluiu pelo seguinte:

“Da análise do plano de trabalho adequado, percebe-se que as alterações apresentadas são per�nentes e não comprometem o objeto da
parceria.

Do ponto de vista técnico, há viabilidade de alteração mediante Termo de Apos�lamento."
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Corrobora com a conclusão do Parecer Técnico da SQP/COPEG nº 21, (id. 77138810) o entendimento exaurido no Parecer SEI-GDF n.º
146/2020 -SECEC/GAB/AJL que assim dispõe:

“Corroborando esse raciocínio, de que o objeto é a finalidade principal da parceria, ou seja, o cerne do projeto, o fim para qual o projeto é
desenvolvido, entende-se que não poderá ser confundido com o plano de trabalho que, por sua vez, é o que garante a exequibilidade do referido projeto. Se
o objeto é o fim do projeto cultural, o plano de trabalho seria o meio pelo qual se buscaria a�ngir aquele fim, devendo conter a forma de execução do
objeto cultural, tais como números de profissionais contratados, planilha de custos, local, horário e forma de execução, entre outras caracterís�cas”

O detalhamento das ações con�das no Plano de Trabalho atualizado percebe-se que a OSC adequou tão-somente as datas de execução do
referido projeto, não trazendo danos ou alterações estruturais, pedagógicos, profissionais, ao cidadão, tampouco a Administração Pública, apresentando
novo cronograma execu�vo, marcos executores e cronograma de desembolso, conforme citado plano de trabalho atualizado (id. 76806049).

Em atenção ao disposto no ar�go 37 e 44 da Portaria nº 10/2020, desta secretaria, a Comissão Gestora analisou de�damente o Plano de
Trabalho, Requerimento de Parceria, Plano de Comunicação, verificando que as alterações apresentadas, referem-se precipuamente as datas no que tange
ao formato da execução do objeto, a forma de contratação de pessoal, bem como alteração de nomenclatura.

As alterações, inseridas no Plano de Trabalho da OSC proponente (id. 76806049); com o intuito de adequar as datas de execução, a forma de
contratação de pessoal, bem como alteração de nomenclatura de acordo a assinatura do Termo de Fomento N° 03/2021 (id. 74929613), e requerido pela
OSC proponente a atualização das datas de execução do Plano de Comunicação, (id. 76849108), ambos já atualizados, fica caracterizado que não há
alteração no objeto da parceria e sim nas datas de execução do projeto a forma de contratação de pessoal, bem como alteração de nomenclatura.

Apreciada a solicitação de alteração do Plano de Trabalho, considero que:

A solicitação de alteração do Plano de Trabalho caracteriza-se como ordinária nos termos do Art. 37 da Portaria nº 10 Setrab, de 28 de
fevereiro de 2020.

 

As jus�fica�vas apresentadas para a alteração são per�nentes e não comprometem o objeto da parceria

 

Em conformidade com o disposto no Art. 44 § 3 do Decreto 37.843, APROVO a alteração do Plano de Trabalho.

 

 

 

RAIMUNDO DA PAZ NOGUEIRA

Executor Titular

Gerente de Cadastro e Controle de Dados
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BEATRIZ LOPES CARVALHO

Executor Suplente

Chefe de Núcleo de Bene�cios Sociais

 

ALENBERG COSTA NEVES

Executor Suplente

Chefe do Núcleo de Qualificação Profissional de Ceilândia

 

Comissão Gestora da Parceria

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO DA PAZ NOGUEIRA - Matr.16962567,
Gerente de Cadastro e Controle de Dados, em 04/01/2022, às 16:05, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALENBERG COSTA NEVES - Matr.02775921, Chefe do
Núcleo de Qualificação Profissional de Ceilândia, em 04/01/2022, às 16:11, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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do Núcleo de Bene�cios Sociais, em 04/01/2022, às 16:18, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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