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DECRETO Nº 5587/2013
“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme  Lei 2169/2011” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 

2169/2011, no valor de R$ 6.169.730,53 ( seis milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e trinta 
reais e cinqüenta e três centavos );

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação Suplementar 
13 02.01 Secr.Ass.Jur. Div. Subord. 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 33.000,00
49 02.04 Procuradoria Fiscal 3.1.90.11.00 03.122.7003 2.263 30.000,00
114 03.01 Depto de Comunicação 3.3.90.39.00 04.131.7004 2.250 6.000,00
118 03.02 Depto Tec.e Informação 4.4.90.52.00 04.122.7002 1.069 2.380,00
122 03.02 Depto Tec.e Informação 3.3.90.30.00 04.122.7002 2.241 1.728,00
126 03.02 Depto Tec.e Informação 3.1.90.11.00 04.126.7002 2.312 33.000,00
127 03.02 Depto Tec.e Informação 3.1.90.13.00 04.126.7002 2.312 5.000,00
137 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.234 251.152,00
138 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.234 20.000,00

30196 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.3.90.93.00 04.122.7001 2.234 25.000,00
200 04.02 Depto Rel. Empr. E Trabalho 3.1.90.13.00 08.331.4003 2.284 4.000,00

18337 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.50.43.00 08.243.4009 2.331 18.100,00
18338 04.03 Fdo Mun. Assist.Social 3.3.50.43.00 08.243.4010 2.331 87.000,00

257 05.02 Depto de Receita 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.327 64.000,00
258 05.02 Depto de Receita 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.327 3.000,00
301 06.02 Depto Suprimentos 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 66.000,00
305 06.02 Depto Suprimentos 3.3.90.30.00 04.122.7001 2.329 804,00
308 06.02 Depto Suprimentos 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 29.931,00
310 06.02 Depto Suprimentos 4.4.90.52.00 04.122.7001 2.329 1.350,00
312 06.03 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 132.000,00
313 06.03 Depto Administrativo 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.329 15.000,00
325 06.04 Depto de Frota 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.329 156.000,00

30013 06.04 Depto de Frota 3.3.90.14.00 04.122.7001 2.329 14.000,00
18379 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.90.11.00 18.541.6006 2.324 140.000,00
18380 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.1.90.13.00 18.541.6006 2.324 14.000,00
29549 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 397.000,00

477 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 1.007.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 155.000,00
635 09.04 FUNDEB 3.1.91.13.00 12.365.2002 2.050 200.000,00
640 10.01 Sec.Esportes Div.Subord. 3.1.90.11.00 27.122.3008 2.112 43.000,00

18436 10.02 Depto de Esportes 3.1.90.11.00 27.122.3008 2.112 297.000,00
18439 10.02 Depto de Esportes 3.3.50.43.00 27.122.3008 2.112 7.000,00
18440 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.30.00 27.122.3008 2.112 7.418,34
29969 10.02 Departamento de Esportes 3.3.90.30.00 27.812.3007 2.367 1.797,13
18444 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.112 47.199,40
29317 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.359 40.520,66
30132 11.01 Depto Adm. e Controle 3.3.90.14.00 10.122.1009 2.039 15.000,00

711 11.01 Depto Adm. e Controle 3.3.90.14.00 10.122.1009 2.039 5.000,00
705 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 506.300,00
706 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.13.00 10.301.1001 2.001 86.000,00
713 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.001 3.000,00

17167 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.001 78.500,00
715 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.002 185.000,00
724 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.002 46.500,00
737 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.302.1003 2.012 813.000,00
740 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.302.1003 2.012 20.000,00
747 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.302.1003 2.014 60.000,00
750 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.302.1003 2.014 20.000,00
754 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 20.000,00

18295 11.02 Depto Coord.Unid.Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.321 7.000,00
18314 11.03 Depto Vigilância e Saúde 4.4.90.52.00 10.305.1005 2.322 37.000,00

776 11.03 Depto Vigilância e Saúde 3.1.90.11.00 10.305.1005 2.023 90.000,00
29858 12.03 Depto de Patrimônio 3.3.90.39.00 13.391.3003 1.021 14.550,00

916 14.02 Depto Adm Reg. Costa Norte 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 107.000,00
925 14.03 Depto Adm.Reg.Centro 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 137.000,00
937 14.04 Depto Adm.Reg. Costa Sul 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 10.000,00
947 15.01 Sec.Seg. Div.Subord. 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 30.000,00
965 15.01 Sec.Seg. Div.Subord. 3.3.90.39.00 06.181.8003 2.270 46.500,00
968 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 240.000,00
998 15.03 Depto da Guarda Civil Mun. 3.1.90.11.00 06.122.8005 2.276 133.000,00

17258 16.02 Depto de Planejamento 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.330 96.000,00
17259 16.02 Depto de Planejamento 3.1.90.13.00 04.122.7001 2.330 8.000,00

TOTAL R$6.169.730,53
Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de 

anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R$ 6.169.730,53 ( seis milhões, 
cento e sessenta e nove mil, setecentos e trinta reais e cinqüenta e três centavos );

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
121 03.02 Depto Tec.e Informação 3.3.90.39.00 04.122.7002 2.240 40.000,00
157 04.01 Depto Desenv. Humano 3.3.90.32.00 08.122.4007 2.152 3.800,00
159 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.36.00 08.122.4007 2.152 12.000,00
262 05.02 Depto de Receita 3.3.90.30.00 04.129.7001 2.245 40.000,00
297 06.01 Depto de Recursos Humanos 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 1.091,00
343 07.01 Sec.Mun. Obras Div.Subord. 3.3.90.30.00 04.122.7001 2.330 13.148,00

28188 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.046 2.000,00
29339 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.359 5.000,00
29991 09.01 Depto Administrativo 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 12.000,00

507 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2006 2.075 1.000,00
510 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 1.000,00
511 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.36.00 12.361.2001 2.041 18.000,00
512 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 25.000,00

29905 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.46.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
29906 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.46.00 12.361.2001 2.041 1.000,00
30100 09.02 Depto Pedagógico 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 1.000,00

523 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
525 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.36.00 12.365.2002 2.050 22.000,00
526 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 46.000,00

17081 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.366.2001 2.042 1.000,00
17082 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.366.2001 2.042 1.000,00
17094 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.36.00 12.366.2001 2.042 1.000,00

529 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.367.2008 2.325 1.000,00
530 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.36.00 12.367.2008 2.325 1.000,00
531 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.367.2008 2.325 1.000,00
539 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.39.00 12.361.2001 1.005 1.000,00
540 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.361.2001 1.005 1.000,00
541 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.61.00 12.361.2001 1.005 1.000,00

543 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.361.2001 1.006 1.102.000,00
29992 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.365.2002 2.050 114.000,00

547 09.03 Depto de Planejamento 4.5.90.61.00 12.361.2001 1.087 1.000,00
17182 09.03 Depto de Planejamento 4.5.90.91.00 12.361.2001 1.087 1.000,00

548 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 4.000,00
550 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.361.2001 2.041 1.000,00
576 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.39.00 12.365.2002 1.007 1.000,00
578 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.61.00 12.365.2002 1.007 1.000,00
579 09.03 Depto de Planejamento 4.5.90.61.00 12.365.2002 1.007 1.000,00
580 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 100.000,00
581 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 15.000,00
582 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.32.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
583 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.36.00 12.365.2002 2.050 45.000,00
586 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.365.2002 2.050 22.000,00
594 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.30.00 12.367.2008 2.325 1.000,00
595 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.36.00 12.367.2008 2.325 1.000,00
596 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 12.367.2008 2.325 1.000,00
597 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.52.00 12.367.2008 2.325 1.000,00

17083 09.03 Depto de Planejamento 3.3.50.43.00 12.367.2008 2.326 1.000,00
17099 09.04 FUNDEB 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 200.000,00
29946 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.30.00 27.812.3007 2.362 54.199,40
29947 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.36.00 27.812.3007 2.362 5.174,00
29948 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.812.3007 2.362 42.765,00
29971 10.02 Departamento de Esportes 3.3.90.39.00 27.812.3007 2.367 1.797,13

696 11.01 Depto Adm. e Controle 4.4.90.52.00 10.122.1009 2.040 252.000,00
799 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.30.00 13.122.3006 2.103 5.000,00
900 14.01 Sec.Adm.Reg.e Div.Subord 3.3.90.30.00 15.122.5010 2.190 64.570,00
909 14.01 Sec.Adm.Reg.e Div.Subord 3.3.90.39.00 15.452.5001 2.305 109.000,00
959 15.01 Sec.Seg. Div.Subord. 3.3.90.30.00 06.181.8003 2.268 19.635,00

18462 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.30.00 06.181.8004 1.101 14.026,00
18450 15.03 Depto da Guarda Civil Mun. 3.3.90.30.00 06.181.8006 1.102 22.450,00
17252 16.01 Depto de Habitação 4.4.90.51.00 16.482.5005 1.044 6.000,00
17270 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 42.600,00
17271 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 25.000,00
27921 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 3.636.475,00

TOTAL R$6.169.730,53
Artigo 3º  Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 8º,  

da Lei 2169/2011, conforme abaixo descrito:

Nº Órgão  Departamento Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor 
para

111 03.01 Depto de Comunicação 3.3.90.30.00 04.131.7004 2.250 1.500,00
114 03.01 Depto de Comunicação 3.3.90.39.00 04.131.7004 2.250 1.500,00
121 03.02 Depto Tec

e Informação 3.3.90.39.00 04.122.7002 2.240 10.000,00

119 03.02 Depto. Tec.
e Informação 3.3.90.30.00 04.122.7002 2.240 10.000,00

141 03.03 Depto Gabinete
do Prefeito 3.3.90.30.00 04.122.7001 2.234 31.848,00

137 03.03 Depto Gabinete
do Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.234 31.848,00

145 03.03 Depto Gabinete
do Prefeito 3.3.90.36.00 04.122.7001 2.234 3.000,00

137 03.03 Depto Gabinete
do Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.234 3.000,00

146 03.03 Depto Gabinete
do Prefeito 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.234 2.000,00

137 03.03 Depto Gabinete
do Prefeito 3.1.90.11.00 04.122.7001 2.234 2.000,00

159 04.01 Depto Desenv. 
Humano 3.3.90.36.00 08.122.4007 2.152 4.000,00

153 04.01 Depto de Desenv. 
Humano 3.1.90.13.00 08.122.4007 2.152 4.000,00

297 06.01 Depto de Rec. 
Humanos 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 3.809,00

296 06.01 Depto de Rec. 
Humanos 3.3.90.36.00 04.122.7001 2.329 3.809,00

488 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 9.000,00
29549 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 9.000,00

479 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.16.00 12.361.2001 2.041 1.000,00
477 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 1.000,00
482 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.36.00 12.361.2001 2.041 50.000,00
477 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 50.000,00
495 09.01 Depto Administrativo 31.90.01.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
500 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
501 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.36.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
502 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
497 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 1.000,00
711 11.02 Depto Coord.

nid.Saúde 3.3.90.39.00 10.301.1001 2.001 4.700,00

705 11.02 Depto Coord.
Unid.Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 4.700,00

761 11.02 Depto Coord.
Unid.Saúde 3.3.90.30.00 10.303.1006 2.028 40.000,00

759 11.02 Depto. Coord.Unid.
Saúde 3.3.90.30.00 10.303.1006 2.028 40.000,00

802 12.01 Departamento
de Cultura 3.3.90.36.00 13.122.3006 2.103 30.000,00

799 12.01 Departamento
de Cultura 3.3.90.30.00 13.122.3006 2.103 30.000,00

900 14.01 Sec.Adm.Reg.
e Div.Subord 3.3.90.30.00 15.122.5010 2.190 15.000,00

896 14.01 Sec.Adm.Reg.
e Div.Subord. 3.1.90.11.00 15.122.5010 2.190 15.000,00

TOTAL R$209.857,00 R$209.857,00

Artigo 4º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,  02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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DECRETO Nº 5634/2013
“Dispõe sobre o Segundo Termo aditivo ao Termo de Convênio anexo ao Decreto 5192/2011, que 

entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, através da Secretaria Municipal de Cultura e a 
FUNDAMAR – Fundação Mar, com objetivos de manutenção e desenvolvimento de atividades no Museu 
de Naufrágios, Biologia, Aquário Marinho e fomentar a atividade turística no Município.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 
legais, autorizado pela Lei municipal nº. 1739/ 2005, Lei Municipal nº 2112/ 2010, Decreto Municipal nº 
5192/2011, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos moldes do artigo 116 e seus 
parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes.

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica alterado o Termo de Convênio anexo ao Decreto Municipal nº 5192/2011, celebrado com 

a FUNDAMAR – Fundação Mar, nos moldes do Segundo Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 

janeiro de 2013.
São Sebastião,  01  de fevereiro  de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO 4698/2010
“Segundo Termo aditivo ao Termo de Convênio anexo ao Decreto 5192/2011, que entre si celebram 

o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, através da Secretaria Municipal de Cultura e a FUNDAMAR – 
Fundação Mar, com objetivos de manutenção e desenvolvimento de atividades no Museu de Naufrágios, 
Biologia, Aquário Marinho e fomentar a atividade turística no Município.”

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 –Centro – São 
Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e 
CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominado MUNICÍPIO e a FUNDAMAR – Fundação Mar, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,com endereço na Avenida Vereador Antonio Borges, nº 
1905 – Bairro Varadouro – São Sebastião /SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.652.552/0001-55, neste 
ato representada pelo seu Presidente, SR. JEANNIS MICHAIL PLATON, portador do RG n.º 3.889.253-
4 e CPF n.º 249.787.798-04, residente e domiciliado na Rua José Nobre, nº 580, Pontal da Cruz, São 
Sebastião – SP., doravante denominada FUNDAÇÃO, autorizado pela Lei Municipal nº. 1739 de 29 de 
Março de 2005, Lei Municipal nº 2112/ 2010 de 30 de Dezembro de 2010, resolvem firmar este Primeiro 
Termo Aditivo ao Termo de Convênio anexo ao Decreto Municipal nº 5192/2011, celebrado em 08/11/2011 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Este Termo Aditivo tem como objeto:
a)A fixação do valor do repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula 

Quinta;e 
b) Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio, previsto na Cláusula Décima; e
Parágrafo único. Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo deverão ser aplicados de 

acordo com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela FUNDAÇÃO e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo 
parte integrante deste Termo Aditivo, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor total estimado do presente TERMO ADITIVO com recursos públicos é de R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais), com parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), onerando a Unidade 
Orçamentária 02.12.02 – 23.695.6004.2014.000.3.3.50.43.00. do Orçamento do Exercício de 2013, nos 
termos do cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição

15 
(Jan./13)

Até 10 (dez) dias após a 
assinatura do Termo aditivo.

Mediante a entrega da prestação de contas do 
14º mês e aprovação da prestação de contas 
do 13º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

16 
(Fev./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 15º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 14º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

17 
(Mar./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 16º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 15º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

18 
(Abr./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 17º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 16º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

19 
(Mai./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 18º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 17º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

20 
(Jun./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 19º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 18º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

21 (Jul./13)
Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 20º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 19º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

22 
(Ago./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 21º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 20º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

23 (Set/13)
Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 22º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 21º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

24 
(Out./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 23º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 22º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

25 
(Nov./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 24º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 23º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

26 
(Dez./13)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 25º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 24º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Termo de Parceria fica prorrogado até 31 de Dezembro de 2013.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Termo de Convênio anexo ao Decreto 5192/2011, sendo este 

Aditivo parte integrante daquele.
Por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo ao Termo de Convênio em 04 (quatro) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante indicadas, para que surta os efeitos legais.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

 MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

RENÉ GARAVATTI
Presidente

FUNDAMAR – Fundação Mar

Testemunhas:

1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

TERMOS DE CONVÊNIO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião
ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAMAR – Fundação MAR
CONVÊNIO Nº :Decreto Municipal nº 5192/2011
OBJETO: Manutenção e desenvolvimento de atividades no Museu de Naufrágios, Biologia,Aquário 

Marinho, e Fomentar Atividades Turísticas no Município, conforme plano de trabalho.
EXERCÍCIO: 2013
Na qualidade de Convenente e Conveniada, respectivamente, do ajuste acima identificado e cientes 

do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO para fins de instrução e julgamento, 
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estarmos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade 
com o artigo 90 da Lei Complementar nº.709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais.

São Sebastião 02 de janeiro de 2013.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ENTIDADE PARCEIRA

RENE GARAVATTI
Presidente

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião
ENTIDADE PARCEIRA: FUNDAMAR – Fundação MAR
CONVÊNIO Nº :Decreto Municipal nº 5192/2011
OBJETO: Manutenção e desenvolvimento de atividades no Museu de Naufrágios, Biologia,Aquário 

Marinho, e Fomentar Atividades Turísticas no Município, conforme plano de trabalho.
Nome Ernane Bilotte Primazzi
Cargo Prefeito Municipal
RG nº 6.032.195-7
Endereço Residencial Rua Frei Galvão, 944, Reserva Du Molin, São Sebastião, São Paulo, 

CEP 11.600-000, Telefone 012- 38620377
Telefone 012- 38620377
e-mail rtprimazze@hotmail.com

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome Marianita Bueno
Cargo Secretaria de Cultura e Turismo
RG nº 6.032.195-7
Endereço Comercial do 
Órgão/Setor

Av. Dr. Altino Arantes, 174, centro, São Sebastião, São Paulo, CEP 
11.600-000 Telefone e Fax 012- 3892-2620

Telefone 012- 3892-2620
e-mail anitabueno@uol.com.br

  São Sebastião  02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião
CONTRATADA: FUNDAMAR – Fundação MAR
CONTRATO Nº (processo administrativo): 11150/2009
OBJETO: Manutenção e desenvolvimento de atividades no Museu de Naufrágios, Biologia,Aquário 

Marinho, e Fomentar Atividades Turísticas no Município, conforme plano de trabalho
Nome Rene Garavatti
Cargo Presidente
RG nº 5.313.580- SSP/SP
Endereço Residencial Rua Francisco da Cruz Maldonado, 55, Portal da Olaria, São Sebastiao, 

São Paulo – CEP 11600-000
Telefone 12- 78168220
e-mail Fundacaomar@uol.com.br

.Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome Rene Garavatti
Cargo Presidente
RG nº 5.313.580- SSP/SP
Endereço Comercial 
do Órgão/Setor

Rua Francisco da Cruz Maldonado, 55, Portal da Olaria, São Sebastiao, 
São Paulo – CEP 11600-000

Telefone 12- 78168220
e-mail Fundacaomar@uol.com.br

São Sebastião 02 de janeiro de 2013.
RENE GARAVATTI

Presidente

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

A Prefeitura Municipal de São Sebastião convida os munícipes a 
participarem da Audiência Pública, em atendimento a Lei Complementar 
101/2000 - Lei de responsabilidade Fiscal Artigo 9º Parágrafo 4º, onde 
demonstrará o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 
2012, a ser realizada no dia 28/02/2013, às 18h na Câmara Municipal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA



3 Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 035 -  15 de fevereiro de 2013 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a entidade PRIMEIRAS LETRAS”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005 e também em acordo com as Leis Federais 
nºs. 9.790/99 e 8.666/93.

D E C R E T A: 
 Artigo 1º - Fica autorizado o repasse financeiro à PRIMEIRAS LETRAS, Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP, com o objetivo de execução de atividade na área da criança-creche 
nos Bairros de Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Camburi e Barequeçaba, conforme Termo de 
Parceria, que é parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013. 

São Sebastião,   01   de fevereiro de 2013.
      

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE PARCERIA
“Termo de Parceria que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria da 

Educação e a Primeiras Letras, conforme arts. 9º e seguintes da Lei nº. 9.790 de 23 março de 1999 e 
arts. 8º e seguintes do Decreto nº. 3.100 de 30 de junho de 1999.”

A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – 
São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de 
sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-
7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada PARCEIRO PÚBLICO, e a  PRIMEIRAS LETRAS, 
entidade sem fins lucrativos, com endereço a Rua do Boi, 75 – Bairro de Boiçucanga – São Sebastião / 
SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.433.953/0001-55 e que consta do Processo MJ nº 08071.022480/2007-
12, conforme despacho da Secretaria Nacional de Justiça de 07 de novembro de 2007, publicada no 
Diário Oficial de 14 de novembro de 2007, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. LEANDRO 
JOSÉ GIOVANNI  BOARETTO, brasileiro, casado,  portador do RG n.º 26.135.850-9 SSP/SP e CPF n.º 
104.836.638-32, residente e domiciliado a Av. Guarda Mirim, 475 – Indaiá – Caraguatatuba-SP doravante 
denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,  com fundamento no que 
dispõe a Lei nº 9.790/99, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 3.100/99 e na Lei Municipal 1739/2005, resolvem 
firmar o presente Termo de Parceria, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto o atendimento gratuito à população carente, 

em conformidade com as diretrizes de ação educacional, visando à gestão educacional compartilhada 
de 05 (cinco) creches na cidade de São Sebastião, objetivando atingir a meta total de 260 (duzentos 
e sessenta) atendimentos mensais gratuitos nos Bairros de Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, 
Camburi e Barequeçaba, localizadas na Av. Magno dos Passos Bittencourt nº 250, Rua Gerôncio Bento 
Pereira nº 452, Rua Anastácio Jorge nº 285, Rua Olímpio Faustino nº 447 e Rua Sebastiana Leite Bueno 
nº 111, respectivamente, consoante o Plano de Trabalho.

1.2 O plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I e poderá ser ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de:

a) Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de 
ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta; e

b) Celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores 
definidos na Cláusula Quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO, DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
2.1 O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de 

execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores de resultados e a previsão de 
receitas e despesas, na forma do inciso IV do  § 2º do art. 10 da Lei nº 9.790/99, constam do Programa 
de trabalho proposto pela OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste 
TERMO DE PARCERIA. 

2.2 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP desenvolverá atividades relativas à área educacional, 
com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento à rede protetiva 
realizando o atendimento mensal de 260 (duzentas e sessenta) crianças, no período de 02/01/2013 a 
31/12/2013, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.3 A meta mensal estimada referida na cláusula anterior poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco 
por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterando 
os repasses mensais de recursos pelo PARCEIRO PÚBLICO, calculados em função da meta mensal 
estimada, e em conformidade com o disposto na cláusula quarta.

2.4 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada, ficará obrigada a restituir ao PARCEIRO PÚBLICO 
os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per 
capita” mensal estabelecido na cláusula quarta, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada 
no item nº. 7.1 da Cláusula Sétima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO DE 

PARCERIA:
I – Da OSCIP
1. Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho, zelando 

pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade em suas atividades;

2. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 
PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;

3. Assegurar ao PARCEIRO PÚBLICO e ao Conselho Municipal da Educação condições necessárias 
ao acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste TERMO DE 
PARCERIA, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados, 
conforme modelo fornecido pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação;

4. Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do PARCEIRO PÚBLICO e demais órgãos 
de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os 
documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos desta PARCERIA, 
mantendo separadamente aqueles pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos 
próprios, inclusive os documentos emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos 
contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir 
o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

5. Responsabilizar-se, integralmente, pela contratação e pagamento referentes aos recursos 
humanos utilizados na execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, pelos encargos de 
natureza trabalhista e previdenciária, inclusive aqueles decorrentes do ajuizamento de eventuais 
demandas judiciais, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre 
o presente instrumento;

6. Demitir profissionais que não cumprirem com as exigências relativas à satisfatória execução 
do presente PARCERIA, após relatório fundamentado e o acordo da Secretaria Municipal da 
Educação;

7. Promover, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a publicação integral na Imprensa Oficial do 
Município, ou Jornal de Grande Circulação, o extrato de relatório de execução física e financeira 
do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100 de 
30 de junho de 1999;

8. Publicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste TERMO DE 
PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover a 
contratação de quaisquer serviços, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, norteadores da Lei nº. 8.666/93;

9. Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos recebidos, 
cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser publicado pelo PARCEIRO 
PÚBLICO, conforme modelo apresentado no Anexo I do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;

10. Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta bancária 
específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO;

11. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO na prestação 
de serviços objeto deste TERMO DE PARCERIA conforme estabelecido na cláusula primeira;

12. Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos 
das despesas decorrentes da execução do objeto desta, mediante cheque nominativo ou ordem 
bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;

13. Apresentar prestação de contas ao PARCEIRO PÚBLICO, na forma explicitada nas cláusulas 
Quinta e Sétima do presente Termo;

DECRETO Nº 5637/2013
14. Restituir ao PARCEIRO PÚBLICO o valor repassado nos seguintes casos:

I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.

15. Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente Termo, que 
está sendo desenvolvido em parceria com o Município de São Sebastião;

16. Garantir a afixação de placas indicativas da participação do PARCEIRO PÚBLICO, em lugares 
visíveis nos locais da execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege 
a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;

17. Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do PARCEIRO PÚBLICO, em 
materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, 
bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-
se o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição 
Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser 
fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;

18. Indicar, no ato da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, representante para a Comissão de 
Avaliação da qual trata o item nº. 09, da presente cláusula;

19. Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de 
lavar, secar, entre outros, vedada a compra destes equipamentos com recursos do PARCEIRO 
PÚBLICO, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;

20. Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
21. Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches, de acordo 

com as orientações anuais da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;
22. Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro 

I), que conste a quantidade total de alunos por classe e geral à SECRETARIA;
23. Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade 

nas informações prestadas, conforme legislação pertinente vigente;
24. Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que 

se fizerem necessárias, a serem comunicados com antecedência, por escrito e oportunamente 
pelo PARCEIRO PÚBLICO;

25. Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do 
responsável, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento;

26. Estar em plena obediência com as legislações pertinentes, como também as obrigações patronais, 
fisco municipal, estadual e federal; e

27. Apresentar comprovações educacionais e pedagógicas, de acordo com as diretrizes e normas da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conforme padrão a ser combinado com o Departamento 
Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação.

II – Do PARCEIRO PÚBLICO
1. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de acordo com 

o Programa de Trabalho aprovado;
2. Indicar à OSCIP a Instituição Bancária em que será aberta conta específica para movimentação 

dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE PARCERIA;
3. Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta;
4. Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste TERMO DE 

PARCERIA, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
5. Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumprimento 

das obrigações decorrentes deste TERMO DE PARCERIA, sempre que verificada alguma 
irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento 
das improbidades decorrentes;

6. Publicar na Imprensa Oficial do Município, extrato deste TERMO DE PARCERIA e de seus 
aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua assinatura, conforme 
modelo do Anexo I do Decreto nº. 3.100 de 30 de junho de 1999;

7. Criar, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, Comissão de 
Avaliação, composta por dois representantes do PARCEIRO PÚBLICO e um da OSCIP;

8. Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
OSCIP em decorrência deste TERMO DE PARCERIA;

9. Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela OSCIP, incluindo-se sob o 
aspecto pedagógico, encaminhando posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda, condição 
necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme disposto na cláusula quarta;

10. Prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE 
PARCERIA;

11. Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PARCEIRO 
PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal da Educação;

12. nar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente termo, que esta 
sendo desenvolvido em parceria com a  PRIMEIRAS LETRAS;

13. Fornecer toda a alimentação para o período integral;
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE PARCERIA o PARCEIRO 
PÚBLICO estimou o valor global de R$ 1.528.800,00 (hum milhão quinhentos e vinte e oito mil e 
oitocentos reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 127.400,00 (cento e vinte e 
sete mil e quatrocentos reais), pagáveis de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, de acordo com o 
cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01

(Jan./2013)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Parceria.

02
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 01.

03
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 05 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 06 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 07 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 08 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 09 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 11.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 10 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

4.2 O PARCEIRO PÚBLICO, no processo de acompanhamento e supervisão deste TERMO DE 
PARCERIA, poderá recomendar a alteração de valores, o que implicará na revisão das metas pactuadas, 
ou recomendar revisão das metas, o que implicará na alteração do valor global pactuado, tendo como 
base o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos PARCEIROS, devendo nestes 
casos, serem celebrados termos Aditivos.

4.3 Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, enquanto não utilizados, deverão, 
sempre que possível, ser aplicados no mercado financeiro, devendo os resultados dessa aplicação serem 
revertidos exclusivamente à execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, sempre se observando o 
previsto no art. 116, § 4º da Lei 8.666/93.

4.4 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculado com base no número 
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de atendimento mensal previsto na Cláusula Segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
Cláusula Quarta, através de depósito na Conta Corrente Nº. 39.947-7, do Banco do Brasil, agência 
Nº. 0715-3.

4.5 Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido no caput desta 
cláusula, a OSCIP poderá realizar aditamentos com recursos próprios à conta bancária indicada, tendo 
reconhecidas às despesas efetivadas, desde que haja previsão no Programa de Trabalho.  

4.6 Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período 
compreendido entre a data original de encerramento deste TERMO DE PARCERIA, e a formalização 
da nova data de início, serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

4.7 As despesas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA no valor de R$ 1.528.800,00 (hum milhão 
quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos reais) correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional 
Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589, ficando as 
despesas relativas a exercícios futuros por conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e 
empenhos serem indicados por meio de:

a. Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar da 
indicação da dotação orçamentária para o novo exercício, mantida a programação anteriormente 
aprovada;

b. Celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos no caput 
desta cláusula.

4.8 Para fins de otimização da aplicação dos recursos e para atingir as metas previstas, a OSCIP 
poderá acumular e/ou redistribuir valores, somente dentro do mesmo grupo orçado no Plano de Trabalho 
anexo, respeitado o valor total de cada um e a vigência do Termo de Parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
5.1 A OSCIP elaborará e apresentará mensalmente ao PARCEIRO PÚBLICO, a quem caberá a 

análise, prestação de contas do adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem 
pública recebidos no período, em razoa deste TERMO DE PARCERIA, nos moldes do previsto no 
Quadro da Cláusula anterior.

5.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de contas instruída com os 
seguintes documentos:

I - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 
recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos 
recursos originados da própria OSCIP, e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados 
pelo responsável da OSCIP, indicado na Cláusula Terceira;

II - Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação do Recurso;
III - Extrato bancário, do mês anterior, da conta corrente específica incluída as receitas financeiras 

auferidas, quando for o caso; 
IV - Certidões, apresentando situação regular, relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados envolvidos no Projeto do qual trata este 
Convênio, assim como junto à Receita Federal no que se refere à OSCIP; e

V – Relatório pedagógico mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e 
quantitativamente dos atendimentos efetuados no período e comparados às metas definidas no Plano de 
Trabalho, conforme modelo próprio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a ser retirado no Departamento 
Pedagógico da mesma.

5.3 Os documentos fiscais referidos no item 5.2, inciso I deverão indicar no seu corpo tratar-se de 
despesa paga com recurso do presente Convênio, o número do cheque e a data do pagamento.

5.4 Mensalmente a OSCIP deverá apresentar à Comissão Avaliadora relatório sobre a execução do 
objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados 
alcançados, definidos no Plano de Trabalho.

5.5 O relatório de que trata o item anterior deverá ser analisado pela Comissão Avaliadora no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de sua entrega.

5.6 A prestação de contas da qual trata esta Cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente.

5.7 O parecer negativo tanto da SECRETARIA DA EDUCAÇÂO, quanto do Conselho Municipal 
de Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades desenvolvidas implicará na 
suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FISCAL
6.1 A fim de atender ao previsto na Instrução nº 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, são os parceiros obrigados, respectivamente, a apresentar os seguintes documentos:
I – OSCIP:
1. Certidão contendo nomes dos dirigentes e conselheiros da OSCIP, na forma de remuneração, 

períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos 
recebidos à conta do Termo de Parceria;

2. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar 
o tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições 
de pagamento;

3. Relatório anual da OSCIP sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas 
públicas repassadas;

4. Demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 
computadas pela entidade por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, aplicadas no 
objeto do TERMO DE PARCERIA, conforme modelo do Anexo 15 ;

5. Extrato de execução física e financeira previsto no inciso VI, do artigo 3° da LEI nº 11.598/03, 
publicado na Imprensa Oficial no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término de cada exercício 
financeiro, elaborado conforme Anexo II do Decreto Federal nº. 3.100/99;

6. Relatório sobre a execução do objeto de Termo de Parceria contendo comparativo entre metas 
propostas e os resultados alcançados;

7. Regulamento para contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de 
recursos provenientes do Poder Público;

8. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar 
o tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições 
de pagamento;

9. Relação de eventuais bens imóveis adquiridos com recursos provenientes da celebração do Termo 
de Parceria, nos termos do artigo 15 da LF nº. 9.790/99;

10. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição 
financeira indicada pelo Órgão Público Parceiro, incluídas as aferições de receitas financeiras, aplicáveis 
no objeto da Parceria;

11. Publicação do Balanço Patrimonial da OSCIP, do exercício anterior;
12. Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSCIP;
13. Certidão expedida pelo CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por 

balanços e demonstrativos contábeis;
14. Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas 

das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
Termo de Parceria;

15. Parecer e relatório de auditoria, nos termos do artigo 19, do Decreto 3.100/99.
II – PARCEIRO PÚBLICO
1. Certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da execução do Termo de 

Parceria, órgãos representados e os respectivos períodos de atuação;
2. Relatório governamental sobre a execução do objeto do Termo de Parceria contendo comparativo 

entre as metas propostas e os resultados alcançados;
3. Parecer do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação existente;
4. Relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de remessa à autoridade competente; e
5. Parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, nos termos definidos no artigo 370 (DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS) da Instrução nº. 02/2008, do Tribunal de Contas do estado de São Paulo.
6.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a documentação prevista no inciso I, até o 

dia 31 de janeiro do exercício seguinte ao fiscalizado e/ou até 30 (trinta) dias após o encerramento da 
parceria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
7.1 A OSCIP elaborará e apresentará ao PARCEIRO PÚBLICO prestação de contas do adimplemento 

do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos mediante este TERMO DE 
PARCERIA, até 30 (trinta) dias após o término deste, e a qualquer tempo por solicitação do PARCEIRO 
PÚBLICO.

7.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de Contas instruída com os 
seguintes documentos:

I - Relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as 
metas propostas e os resultados alcançados;

II - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos 
recursos originados da própria OSCIP e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados 
pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP indicado na cláusula Terceira;

III – Parecer do Conselho Fiscal;
IV – extrato da execução física e financeira publicado na Imprensa Oficial do Município, de acordo com 

o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;
V – parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos recursos objeto deste TERMO 

DE PARCERIA.
7.3 Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes dos 

demonstrativos de que trata o inciso II do item anterior, cumprindo o estabelecido no item 5.2, deverão 
ser arquivados na sede da OSCIP por, no mínimo cinco anos, separando-se os de origem pública 
daqueles da própria OSCIP.

7.4 Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE PARCERIA, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem pública pela 
OSCIP, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária, consoante o art. 12 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999.

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA DAS DESPESAS
8.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste TERMO 

DE PARCERIA, ainda que em caráter de emergência, especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Específica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;

III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas 
com os recursos repassados, ressalvados os casos previstos na Subcláusula 4ª;

IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo;

V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA, mesmo que 
ocorridas na vigência do mesmo;

VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não 
estejam relacionados em cadastro específico de responsáveis pelas crianças atendidas;

8.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com 
o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 
restituído à conta específica do Termo de Parceria. 

8.3 - As despesas glosadas após a vigência da PARCERIA deverão ser retiradas e/ou lançadas com 
o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 
devolvido ao PARCEIRO PÚBLICO.

CLÁUSULA NONA - DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados pela 

Comissão de Avaliação citada na Cláusula 3ª.
9.2 A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os resultados atingidos, de acordo 

com o programa de Trabalho, com base nos indicadores de desempenho citados na Cláusula Segunda 
e correta aplicação dos recursos, e o encaminhará ao PARCEIRO PÚBLICO, até 30 (trinta) dias após a 
entrega da Prestação de Contas Final.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
10.1 O presente TERMO DE PARCERIA vigorará por 12 (doze) meses iniciando sua vigência em 02 

(dois) de janeiro de 2013 e término em 31 (trinta e um) de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado a 
critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

10.2 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo adimplemento do objeto, com excedentes financeiros 
disponíveis junto a OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, com base na indicação da Comissão de 
Avaliação, citada na Cláusula Nona, e na apresentação de Programa de Trabalho suplementar, prorrogar 
este TERMO DE PARCERIA, mediante registro por simples apostila ou requerer a devolução do saldo 
financeiro disponível.

10.3 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo inadimplemento do objeto e restando desembolsos 
financeiros a serem repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, este TERMO DE PARCERIA 
poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação, citada na 
Cláusula Sexta, para cumprimento das metas estabelecidas.

10.4 Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes financeiros junto à OSCIP, o 
PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja alocação de recursos públicos adicionais, prorrogar 
este TERMO DE PARCERIA, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação citada 
na Cláusula Terceira, inciso II, item nº 7, ou requerer a devolução dos recursos transferidos e/ou outra 
medida que julgar cabível.

10.5 Nas situações previstas nos Itens anteriores, a Comissão de avaliação deverá se pronunciar até 
30 (trinta) dias após o término deste TERMO DE PARCERIA, caso contrário, o PARCEIRO PRUBLICO 
decidirá sobre a sua prorrogação ou não.

10.6 Nos casos previstos no item anterior, a OSCIP deverá apresentar a Prestação de Contas, de que 
trata a Cláusula Sexta, no primeiro dia útil após o término do TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 

administrativamente, independentemente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações:
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE PARCERIA;
II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO DE PARCERIA, 

a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como “Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público”.

III – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO, desde que notificado à OSCIP no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias.

11.2 Em qualquer caso, responderá cada parceiro pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de 
aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer 
forma de intervenção administrativa na OSCIP.

11.4 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo do Conselho Municipal de 
Educação sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela OSCIP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MODIFICAÇÃO
12.1 Este TERMO DE PARCERIA poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e condições, 

exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo Aditivo, de comum acordo 
entre os PARCEIROS, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por uma das partes, por 
escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 

endereços dos parceiros, mediante protocolo, enviadas por “fac-símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo; 

13.2 As atividades desenvolvidas no âmbito desta PARCERIA não geram quaisquer vínculos de 
natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela 
OSCIP ao PARCEIRO PÚBLICO, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente ajuste;

13.3 A divulgação dos termos desta PARCERIA deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das 
ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.

13.4 O PARCEIRO PÚBLICO não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos 
a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Termo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE PARCERIA em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo qualificadas.

São Sebastião,    2       de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente da OSCIP

Testemunhas:
Ângela Regina Couto  Hilda do Carmo Brience 
RG. 8.469.360                       RG 12.739.393-6
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“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a entidade PRIMEIRAS LETRAS”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005 e também em acordo com as Leis Federais 
nºs. 9.790/99 e 8.666/93.

D E C R E T A:
 Artigo 1º - Fica autorizado o repasse financeiro à PRIMEIRAS LETRAS, Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP, com o objetivo de execução de atividade na área da criança-creche 
no Bairro de Boiçucanga, conforme Termo de Parceria, que é parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013. 

São Sebastião,  01  de fevereiro de 2013.
      

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE PARCERIA
“Termo de Parceria que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria da 

Educação e a Primeiras Letras, conforme arts. 9º e seguintes da Lei nº. 9.790 de 23 março de 1999 e 
arts. 8º e seguintes do Decreto nº. 3.100 de 30 de junho de 1999.”

A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – 
São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de 
sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-
7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada PARCEIRO PÚBLICO, e a  PRIMEIRAS LETRAS, 
entidade sem fins lucrativos, com endereço a Rua do Boi, 75 – Bairro de Boiçucanga – São Sebastião / 
SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.433.953/0001-55 e que consta do Processo MJ nº 08071.022480/2007-
12, conforme despacho da Secretaria Nacional de Justiça de 07 de novembro de 2007, publicada no 
Diário Oficial de 14 de novembro de 2007, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. LEANDRO 
JOSÉ GIOVANNI  BOARETTO, brasileiro, casado,  portador do RG n.º 26.135.850-9 SSP/SP e CPF 
n.º 104.836.638-32, residente e domiciliado a Av. Guarda Mirim Juarez, 475 – Indaiá – Caraguatatuba-
SP doravante denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,  com 
fundamento no que dispõe a Lei nº 9.790/99, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 3.100/99 e na Lei Municipal 
1739/2005, resolvem firmar o presente Termo de Parceria, que será regido pelas cláusulas e condições 
que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto o atendimento gratuito à população carente, 

em conformidade com as diretrizes de ação educacional, visando à gestão educacional compartilhada 
de 01 (uma) creche na cidade de São Sebastião, objetivando atingir a meta total de 200 (duzentos) 
atendimentos mensais gratuitos no Bairro de Boiçucanga, localizada na Rua do Boi, 75, consoante o 
Plano de Trabalho.

1.2 O plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I e poderá ser ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de:

a) Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de 
ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta; e

b) Celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores 
definidos na Cláusula Quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO, DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
2.1 O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de 

execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores de resultados e a previsão de 
receitas e despesas, na forma do inciso IV do  § 2º do art. 10 da Lei nº 9.790/99, constam do Programa 
de trabalho proposto pela OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste 
TERMO DE PARCERIA. 

2.2 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP desenvolverá atividades relativas à área educacional, 
com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento à rede protetiva 
realizando o atendimento mensal de 200 (duzentas) crianças, no período de 02/01/2013 a 31/12/2013, 
compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.3 A meta mensal estimada referida na cláusula anterior poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco 
por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterando 
os repasses mensais de recursos pelo PARCEIRO PÚBLICO, calculados em função da meta mensal 
estimada, e em conformidade com o disposto na cláusula quarta.

2.4 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada, ficará obrigada a restituir ao PARCEIRO PÚBLICO 
os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per 
capita” mensal estabelecido na cláusula quarta, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada 
no item nº. 7.1 da Cláusula Sétima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO DE 

PARCERIA:
I – Da OSCIP

1. Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho, zelando 
pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade em suas atividades;

2. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 
PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;

3. Assegurar ao PARCEIRO PÚBLICO e ao Conselho Municipal da Educação condições necessárias 
ao acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste TERMO DE 
PARCERIA, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados, 
conforme modelo fornecido pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação;

4. Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do PARCEIRO PÚBLICO e demais órgãos 
de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os 
documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos desta PARCERIA, 
mantendo separadamente aqueles pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos 
próprios, inclusive os documentos emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos 
contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir 
o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

5. Responsabilizar-se, integralmente, pela contratação e pagamento referentes aos recursos 
humanos utilizados na execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, pelos encargos de 
natureza trabalhista e previdenciária, inclusive aqueles decorrentes do ajuizamento de eventuais 
demandas judiciais, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre 
o presente instrumento;

6. Demitir profissionais que não cumprirem com as exigências relativas à satisfatória execução 
do presente PARCERIA, após relatório fundamentado e o acordo da Secretaria Municipal da 
Educação;

7. Promover, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a publicação integral na Imprensa Oficial do 
Município, ou Jornal de Grande Circulação, o extrato de relatório de execução física e financeira 
do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100 de 
30 de junho de 1999;

8. Publicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste TERMO DE 
PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover a 
contratação de quaisquer serviços, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, norteadores da Lei nº. 8.666/93;

9. Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos recebidos, 
cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser publicado pelo PARCEIRO 
PÚBLICO, conforme modelo apresentado no Anexo I do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;

10. Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta bancária 
específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO;

11. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO na prestação 
de serviços objeto deste TERMO DE PARCERIA conforme estabelecido na cláusula primeira;

12. Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos 
das despesas decorrentes da execução do objeto desta, mediante cheque nominativo ou ordem 
bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;

13. Apresentar prestação de contas ao PARCEIRO PÚBLICO, na forma explicitada nas cláusulas 
Quinta e Sétima do presente Termo;

14. Restituir ao PARCEIRO PÚBLICO o valor repassado nos seguintes casos:

DECRETO Nº 5638/2013
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.

15. Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente Termo, que 
está sendo desenvolvido em parceria com o Município de São Sebastião;

16. Garantir a afixação de placas indicativas da participação do PARCEIRO PÚBLICO, em lugares 
visíveis nos locais da execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege 
a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;

17. Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do PARCEIRO PÚBLICO, em 
materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, 
bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-
se o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição 
Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser 
fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;

18. Indicar, no ato da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, representante para a Comissão de 
Avaliação da qual trata o item nº. 09, da presente cláusula;

19. Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de 
lavar, secar, entre outros, vedada a compra destes equipamentos com recursos do PARCEIRO 
PÚBLICO, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;

20. Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
21. Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches, de 

acordo com as orientações anuais da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;
22. Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro 

I), que conste a quantidade total de alunos por classe e geral à SECRETARIA;
23. Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade 

nas informações prestadas, conforme legislação pertinente vigente;
24. Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que 

se fizerem necessárias, a serem comunicados com antecedência, por escrito e oportunamente 
pelo PARCEIRO PÚBLICO;

25. Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do 
responsável, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento;

26. Estar em plena obediência com as legislações pertinentes, como também as obrigações patronais, 
fisco municipal, estadual e federal; e

27. Apresentar comprovações educacionais e pedagógicas, de acordo com as diretrizes e normas da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conforme padrão a ser combinado com o Departamento 
Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação.

II – Do PARCEIRO PÚBLICO
1. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de acordo com 

o Programa de Trabalho aprovado;
2. Indicar à OSCIP a Instituição Bancária em que será aberta conta específica para movimentação 

dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE PARCERIA;
3. Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta;
4. Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste TERMO DE 

PARCERIA, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
5. Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumprimento 

das obrigações decorrentes deste TERMO DE PARCERIA, sempre que verificada alguma 
irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento 
das improbidades decorrentes;

6. Publicar na Imprensa Oficial do Município, extrato deste TERMO DE PARCERIA e de seus 
aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua assinatura, conforme 
modelo do Anexo I do Decreto nº. 3.100 de 30 de junho de 1999;

7. Criar, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, Comissão de 
Avaliação, composta por dois representantes do PARCEIRO PÚBLICO e um da OSCIP;

8. Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
OSCIP em decorrência deste TERMO DE PARCERIA;

9. Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela OSCIP, incluindo-se sob o 
aspecto pedagógico, encaminhando posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda, condição 
necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme disposto na cláusula quarta;

10. Prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE PARCERIA;
11. Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PARCEIRO 

PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal da Educação;
12. Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente termo, que 

esta sendo desenvolvido em parceria com a  PRIMEIRAS LETRAS;
13. Fornecer toda a alimentação para o período integral;

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE PARCERIA o PARCEIRO PÚBLICO 

estimou o valor global de R$ 1.174.800,00 (hum milhão e cento e setenta e quatro mil e oitocentos reais), 
a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 97.900,00 (noventa e sete mil e novecentos reais), 
pagáveis de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 

(Jan./2013)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Parceria.

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
06.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 05 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
07.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 06 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
08.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 07 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
09.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 08 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
10.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 09 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da Parcela 
11.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 10 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

4.2 O PARCEIRO PÚBLICO, no processo de acompanhamento e supervisão deste TERMO DE 
PARCERIA, poderá recomendar a alteração de valores, o que implicará na revisão das metas pactuadas, 
ou recomendar revisão das metas, o que implicará na alteração do valor global pactuado, tendo como base 
o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos PARCEIROS, devendo nestes casos, 
serem celebrados termos Aditivos.

4.3 Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, enquanto não utilizados, deverão, 
sempre que possível, ser aplicados no mercado financeiro, devendo os resultados dessa aplicação serem 
revertidos exclusivamente à execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, sempre se observando o 
previsto no art. 116, § 4º da Lei 8.666/93.

4.4 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculado com base no número 
de atendimento mensal previsto na Cláusula Segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
Cláusula Quarta, através de depósito na Conta Corrente Nº. 39.947-7, do Banco do Brasil, agência 
Nº. 0715-3.
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4.5 Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido no caput desta cláusula, a 
OSCIP poderá realizar aditamentos com recursos próprios à conta bancária indicada, tendo reconhecidas 
às despesas efetivadas, desde que haja previsão no Programa de Trabalho.  

4.6 Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período 
compreendido entre a data original de encerramento deste TERMO DE PARCERIA, e a formalização da 
nova data de início, serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

4.7 As despesas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA no valor de R$ 1.174.800,00 (hum milhão 
cento e setenta e quatro mil e oitocentos reais) correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional 
Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589, ficando as 
despesas relativas a exercícios futuros por conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e 
empenhos serem indicados por meio de:

a. Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar da 
indicação da dotação orçamentária para o novo exercício, mantida a programação anteriormente 
aprovada;

b. Celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos no caput desta 
cláusula.

4.8 Para fins de otimização da aplicação dos recursos e para atingir as metas previstas, a OSCIP poderá 
acumular e/ou redistribuir valores, somente dentro do mesmo grupo orçado no Plano de Trabalho anexo, 
respeitado o valor total de cada um e a vigência do Termo de Parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
5.1 A OSCIP elaborará e apresentará mensalmente ao PARCEIRO PÚBLICO, a quem caberá a análise, 

prestação de contas do adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos no período, em razoa deste TERMO DE PARCERIA, nos moldes do previsto no Quadro da 
Cláusula anterior.

5.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de contas instruída com os 
seguintes documentos:

I - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos 
recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos recursos 
originados da própria OSCIP, e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo 
responsável da OSCIP, indicado na Cláusula Terceira;

II - Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação do Recurso;
III - Extrato bancário, do mês anterior, da conta corrente específica incluída as receitas financeiras 

auferidas, quando for o caso; 
IV - Certidões, apresentando situação regular, relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados envolvidos no Projeto do qual trata este Convênio, assim 
como junto à Receita Federal no que se refere à OSCIP; e

V – Relatório pedagógico mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente 
dos atendimentos efetuados no período e comparados às metas definidas no Plano de Trabalho, conforme 
modelo próprio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a ser retirado no Departamento Pedagógico da mesma.

5.3 Os documentos fiscais referidos no item 5.2, inciso I deverão indicar no seu corpo tratar-se de 
despesa paga com recurso do presente Convênio, o número do cheque e a data do pagamento.

5.4 Mensalmente a OSCIP deverá apresentar à Comissão Avaliadora relatório sobre a execução do 
objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados 
alcançados, definidos no Plano de Trabalho.

5.5 O relatório de que trata o item anterior deverá ser analisado pela Comissão Avaliadora no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de sua entrega.

5.6 A prestação de contas da qual trata esta Cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente.

5.7 O parecer negativo tanto da SECRETARIA DA EDUCAÇÂO, quanto do Conselho Municipal de 
Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades desenvolvidas implicará na suspensão 
do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FISCAL
6.1 A fim de atender ao previsto na Instrução nº 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, são os parceiros obrigados, respectivamente, a apresentar os seguintes documentos:
I – OSCIP:
1. Certidão contendo nomes dos dirigentes e conselheiros da OSCIP, na forma de remuneração, 

períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos 
recebidos à conta do Termo de Parceria;

2. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar 
o tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições 
de pagamento;

3. Relatório anual da OSCIP sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas 
públicas repassadas;

4. Demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 
computadas pela entidade por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, aplicadas no 
objeto do TERMO DE PARCERIA, conforme modelo do Anexo 15 ;

5. Extrato de execução física e financeira previsto no inciso VI, do artigo 3° da LEI nº 11.598/03, 
publicado na Imprensa Oficial no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término de cada exercício 
financeiro, elaborado conforme Anexo II do Decreto Federal nº. 3.100/99;

6. Relatório sobre a execução do objeto de Termo de Parceria contendo comparativo entre metas 
propostas e os resultados alcançados;

7. Regulamento para contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de 
recursos provenientes do Poder Público;

8. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar 
o tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições 
de pagamento;

9. Relação de eventuais bens imóveis adquiridos com recursos provenientes da celebração do Termo 
de Parceria, nos termos do artigo 15 da LF nº. 9.790/99;

10. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição 
financeira indicada pelo Órgão Público Parceiro, incluídas as aferições de receitas financeiras, aplicáveis 
no objeto da Parceria;

11. Publicação do Balanço Patrimonial da OSCIP, do exercício anterior;
12. Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSCIP;
13. Certidão expedida pelo CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por 

balanços e demonstrativos contábeis;
14. Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas 

das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
Termo de Parceria;

15. Parecer e relatório de auditoria, nos termos do artigo 19, do Decreto 3.100/99.
II – PARCEIRO PÚBLICO
1. Certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da execução do Termo de 

Parceria, órgãos representados e os respectivos períodos de atuação;
2. Relatório governamental sobre a execução do objeto do Termo de Parceria contendo comparativo 

entre as metas propostas e os resultados alcançados;
3. Parecer do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação existente;
4. Relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de remessa à autoridade competente; e
5. Parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, nos termos definidos no artigo 370 (DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS) da Instrução nº. 02/2008, do Tribunal de Contas do estado de São Paulo.
6.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a documentação prevista no inciso I, até o 

dia 31 de janeiro do exercício seguinte ao fiscalizado e/ou até 30 (trinta) dias após o encerramento da 
parceria..

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
7.1 A OSCIP elaborará e apresentará ao PARCEIRO PÚBLICO prestação de contas do adimplemento 

do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos mediante este TERMO DE 
PARCERIA, até 30 (trinta) dias após o término deste, e a qualquer tempo por solicitação do PARCEIRO 
PÚBLICO.

7.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de Contas instruída com os 
seguintes documentos:

I - Relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as 
metas propostas e os resultados alcançados;

II - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 
recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos 
recursos originados da própria OSCIP e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados 
pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP indicado na cláusula Terceira;

III – Parecer do Conselho Fiscal;
IV – extrato da execução física e financeira publicado na Imprensa Oficial do Município, de acordo com 

o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;
V – parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos recursos objeto deste TERMO 

DE PARCERIA.
7.3 Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes dos 

demonstrativos de que trata o inciso II do item anterior, cumprindo o estabelecido no item 5.2, deverão ser 
arquivados na sede da OSCIP por, no mínimo cinco anos, separando-se os de origem pública daqueles 
da própria OSCIP.

7.4 Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE PARCERIA, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem pública pela 
OSCIP, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária, consoante o art. 12 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999.

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA DAS DESPESAS
8.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste TERMO 

DE PARCERIA, ainda que em caráter de emergência, especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Específica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;

III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas 
com os recursos repassados, ressalvados os casos previstos na Subcláusula 4ª;

IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo;

V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA, mesmo que 
ocorridas na vigência do mesmo;

VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não 
estejam relacionados em cadastro específico de responsáveis pelas crianças atendidas;

8.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com 
o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 
restituído à conta específica do Termo de Parceria. 

8.3 - As despesas glosadas após a vigência da PARCERIA deverão ser retiradas e/ou lançadas com 
o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 
devolvido ao PARCEIRO PÚBLICO.

CLÁUSULA NONA - DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados pela 

Comissão de Avaliação citada na Cláusula 3ª.
9.2 A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os resultados atingidos, de acordo 

com o programa de Trabalho, com base nos indicadores de desempenho citados na Cláusula Segunda 
e correta aplicação dos recursos, e o encaminhará ao PARCEIRO PÚBLICO, até 30 (trinta) dias após a 
entrega da Prestação de Contas Final.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
10.1 O presente TERMO DE PARCERIA vigorará por 12 (doze) meses iniciando sua vigência em 02 

(dois) de janeiro de 2013 e término em 31 (trinta e um) de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado a 
critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

10.2 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo adimplemento do objeto, com excedentes financeiros 
disponíveis junto a OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, com base na indicação da Comissão de 
Avaliação, citada na Cláusula Nona, e na apresentação de Programa de Trabalho suplementar, prorrogar 
este TERMO DE PARCERIA, mediante registro por simples apostila ou requerer a devolução do saldo 
financeiro disponível.

10.3 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo inadimplemento do objeto e restando desembolsos 
financeiros a serem repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, este TERMO DE PARCERIA 
poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação, citada na 
Cláusula Sexta, para cumprimento das metas estabelecidas.

10.4 Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes financeiros junto à OSCIP, o 
PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja alocação de recursos públicos adicionais, prorrogar 
este TERMO DE PARCERIA, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação citada 
na Cláusula Terceira, inciso II, item nº 7, ou requerer a devolução dos recursos transferidos e/ou outra 
medida que julgar cabível.

10.5  Nas situações previstas nos Itens anteriores, a Comissão de avaliação deverá se pronunciar até 
30 (trinta) dias após o término deste TERMO DE PARCERIA, caso contrário, o PARCEIRO PRUBLICO 
decidirá sobre a sua prorrogação ou não.

10.6 Nos casos previstos no item anterior, a OSCIP deverá apresentar a Prestação de Contas, de que 
trata a Cláusula Sexta, no primeiro dia útil após o término do TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 

administrativamente, independentemente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações:
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE PARCERIA;
II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO DE PARCERIA, 

a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como “Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público”.

III – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO, desde que notificado à OSCIP no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias.

11.2 Em qualquer caso, responderá cada parceiro pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de 
aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer 
forma de intervenção administrativa na OSCIP.

11.4 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo do Conselho Municipal de 
Educação sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela OSCIP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MODIFICAÇÃO
12.1 Este TERMO DE PARCERIA poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e 

condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os PARCEIROS, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, 
por uma das partes, por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues 

nos endereços dos parceiros, mediante protocolo, enviadas por “fac-símile” ou qualquer outro 
meio de comunicação devidamente comprovada por recibo; 

13.2 As atividades desenvolvidas no âmbito desta PARCERIA não geram quaisquer vínculos de 
natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados 
pela OSCIP ao PARCEIRO PÚBLICO, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta 
por encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente 
ajuste;

13.3 A divulgação dos termos desta PARCERIA deverá ser feita sempre que ocorrer alterações 
das ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.

13.4 O PARCEIRO PÚBLICO não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos 
recursos a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião – SP, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste 
Termo.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE PARCERIA 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo qualificadas.

São Sebastião,  2    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente da OSCIP

Testemunhas:
Ângela Regina Couto         Hilda do Carmo Brience 
RG. 8.469.360          RG 12.739.393-6
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DECRETO Nº 5639/2013
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a entidade PRIMEIRAS LETRAS”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005 e também em acordo com as Leis Federais 
nºs. 9.790/99 e 8.666/93.

D E C R E T A:
 Artigo 1º - Fica autorizado o repasse financeiro à PRIMEIRAS LETRAS, Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP, com o objetivo de execução de atividade na área da criança-creche 
no Bairro de Maresias, conforme Termo de Parceria, que é parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013. 

São Sebastião,        01         de fevereiro de 2013.    

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE PARCERIA
“Termo de Parceria que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria da 

Educação e a Primeiras Letras, conforme arts. 9º e seguintes da Lei nº. 9.790 de 23 março de 1999 e 
arts. 8º e seguintes do Decreto nº. 3.100 de 30 de junho de 1999.”

A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – 
São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de 
sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-
7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada PARCEIRO PÚBLICO, e a  PRIMEIRAS LETRAS, 
entidade sem fins lucrativos, com endereço a Rua do Boi, 75 – Bairro de Boiçucanga – São Sebastião / 
SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.433.953/0001-55 e que consta do Processo MJ nº 08071.022480/2007-
12, conforme despacho da Secretaria Nacional de Justiça de 07 de novembro de 2007, publicada no 
Diário Oficial de 14 de novembro de 2007, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. LEANDRO 
JOSÉ GIOVANNI  BOARETTO, brasileiro, casado,  portador do RG n.º 26.135.850-9 SSP/SP e CPF n.º 
104.836.638-32, residente e domiciliado a Av. Guarda Mirim, 475 – Indaiá – Caraguatatuba-SP doravante 
denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,  com fundamento no que 
dispõe a Lei nº 9.790/99, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 3.100/99 e na Lei Municipal 1739/2005, resolvem 
firmar o presente Termo de Parceria, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto o atendimento gratuito à população carente, em 

conformidade com as diretrizes de ação educacional, visando à gestão educacional compartilhada de 01 
(uma) creche na cidade de São Sebastião, objetivando atingir a meta total de 150 (cento e cinquenta) 
atendimentos mensais gratuitos no Bairro de Maresias, localizada na Rua do Forno, 397, consoante o 
Plano de Trabalho.

1.2 O plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I e poderá ser ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de:

a) Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de 
ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta; e

b) Celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores 
definidos na Cláusula Quarta.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO, DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
2.1 O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de 

execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores de resultados e a previsão de 
receitas e despesas, na forma do inciso IV do  § 2º do art. 10 da Lei nº 9.790/99, constam do Programa 
de trabalho proposto pela OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste 
TERMO DE PARCERIA. 

2.2 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP desenvolverá atividades relativas à área educacional, 
com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento à rede protetiva 
realizando o atendimento mensal de 150 (cento e cinquenta) crianças, no período de 02/01/2013 a 
31/12/2013, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.3 A meta mensal estimada referida na cláusula anterior poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco 
por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterando 
os repasses mensais de recursos pelo PARCEIRO PÚBLICO, calculados em função da meta mensal 
estimada, e em conformidade com o disposto na cláusula quarta.

2.4 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada, ficará obrigada a restituir ao PARCEIRO PÚBLICO 
os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per 
capita” mensal estabelecido na cláusula quarta, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada 
no item nº. 7.1 da Cláusula Sétima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO DE PARCERIA:
I – Da OSCIP
1. Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho, zelando 

pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade em suas atividades;

2. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 
PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;

3. Assegurar ao PARCEIRO PÚBLICO e ao Conselho Municipal da Educação condições necessárias 
ao acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste TERMO DE 
PARCERIA, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados, 
conforme modelo fornecido pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação;

4. Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do PARCEIRO PÚBLICO e demais órgãos 
de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os 
documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos desta PARCERIA, 
mantendo separadamente aqueles pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos 
próprios, inclusive os documentos emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos 
contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir 
o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

5. Responsabilizar-se, integralmente, pela contratação e pagamento referentes aos recursos 
humanos utilizados na execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, pelos encargos de 
natureza trabalhista e previdenciária, inclusive aqueles decorrentes do ajuizamento de eventuais 
demandas judiciais, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre 
o presente instrumento;

6. Demitir profissionais que não cumprirem com as exigências relativas à satisfatória execução do 
presente PARCERIA, após relatório fundamentado e o acordo da Secretaria Municipal da Educação;

7. Promover, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a publicação integral na Imprensa Oficial do 
Município, ou Jornal de Grande Circulação, o extrato de relatório de execução física e financeira 
do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100 de 
30 de junho de 1999;

8. Publicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste TERMO DE 
PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover a 
contratação de quaisquer serviços, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, norteadores da Lei nº. 8.666/93;

9. Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos recebidos, 
cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser publicado pelo PARCEIRO 
PÚBLICO, conforme modelo apresentado no Anexo I do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;

10. Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta bancária 
específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO;

11. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO na prestação 
de serviços objeto deste TERMO DE PARCERIA conforme estabelecido na cláusula primeira;

12. Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos 
das despesas decorrentes da execução do objeto desta, mediante cheque nominativo ou ordem 
bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;

13. Apresentar prestação de contas ao PARCEIRO PÚBLICO, na forma explicitada nas cláusulas 
Quinta e Sétima do presente Termo;

14. Restituir ao PARCEIRO PÚBLICO o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.

15. Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente Termo, que 
está sendo desenvolvido em parceria com o Município de São Sebastião;

16. Garantir a afixação de placas indicativas da participação do PARCEIRO PÚBLICO, em lugares 
visíveis nos locais da execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege 
a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;

17. Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do PARCEIRO PÚBLICO, em 
materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, 
bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-
se o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição 

Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser 
fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;

18. Indicar, no ato da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, representante para a Comissão de 
Avaliação da qual trata o item nº. 09, da presente cláusula;

19. Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de 
lavar, secar, entre outros, vedada a compra destes equipamentos com recursos do PARCEIRO 
PÚBLICO, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;

20. Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
21. Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches, de 

acordo com as orientações anuais da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;
22. Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro 

I), que conste a quantidade total de alunos por classe e geral à SECRETARIA;
23. Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade 

nas informações prestadas, conforme legislação pertinente vigente;
24. Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que 

se fizerem necessárias, a serem comunicados com antecedência, por escrito e oportunamente 
pelo PARCEIRO PÚBLICO;

25. Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do 
responsável, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento;

26. Estar em plena obediência com as legislações pertinentes, como também as obrigações patronais, 
fisco municipal, estadual e federal; e

27. Apresentar comprovações educacionais e pedagógicas, de acordo com as diretrizes e normas da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conforme padrão a ser combinado com o Departamento 
Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação.

II – Do PARCEIRO PÚBLICO
1. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de acordo com 

o Programa de Trabalho aprovado;
2. Indicar à OSCIP a Instituição Bancária em que será aberta conta específica para movimentação 

dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE PARCERIA;
3. Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta;
4. Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste TERMO DE 

PARCERIA, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
5. Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumprimento 

das obrigações decorrentes deste TERMO DE PARCERIA, sempre que verificada alguma 
irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento 
das improbidades decorrentes;

6. Publicar na Imprensa Oficial do Município, extrato deste TERMO DE PARCERIA e de seus 
aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua assinatura, conforme 
modelo do Anexo I do Decreto nº. 3.100 de 30 de junho de 1999;

7. Criar, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, Comissão de 
Avaliação, composta por dois representantes do PARCEIRO PÚBLICO e um da OSCIP;

8. Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
OSCIP em decorrência deste TERMO DE PARCERIA;

9. Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela OSCIP, incluindo-se sob o 
aspecto pedagógico, encaminhando posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda, condição 
necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme disposto na cláusula quarta;

10. Prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE PARCERIA;
11. Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PARCEIRO 

PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal da Educação;
12. Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente termo, que 

esta sendo desenvolvido em parceria com a  PRIMEIRAS LETRAS;
13. Fornecer toda a alimentação para o período integral;

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE PARCERIA o PARCEIRO 

PÚBLICO estimou o valor global de R$ 762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais), a ser 
repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), 
pagáveis de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 

(Jan./2013)
Até 10 (dez) dias após a 
assinatura do Termo de 
Parceria.

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 01 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 02 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 03 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 04 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 05 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 06 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 07 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 08 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 09 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 11.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 10 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

4.2 O PARCEIRO PÚBLICO, no processo de acompanhamento e supervisão deste TERMO DE 
PARCERIA, poderá recomendar a alteração de valores, o que implicará na revisão das metas pactuadas, 
ou recomendar revisão das metas, o que implicará na alteração do valor global pactuado, tendo como 
base o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos PARCEIROS, devendo nestes 
casos, serem celebrados termos Aditivos.

4.3 Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, enquanto não utilizados, deverão, 
sempre que possível, ser aplicados no mercado financeiro, devendo os resultados dessa aplicação serem 
revertidos exclusivamente à execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, sempre se observando o 
previsto no art. 116, § 4º da Lei 8.666/93.

4.4 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculado com base no número 
de atendimento mensal previsto na Cláusula Segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
Cláusula Quarta, através de depósito na Conta Corrente Nº. 39.948-5, do Banco do Brasil, agência 
Nº. 0715-3.

4.5 Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido no caput desta 
cláusula, a OSCIP poderá realizar aditamentos com recursos próprios à conta bancária indicada, tendo 
reconhecidas às despesas efetivadas, desde que haja previsão no Programa de Trabalho.  

4.6 Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período 
compreendido entre a data original de encerramento deste TERMO DE PARCERIA, e a formalização 
da nova data de início, serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

4.7 As despesas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA no valor de R$ 762.000,00 (setecentos 
e sessenta e dois mil reais) correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589, ficando as despesas 
relativas a exercícios futuros por conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e empenhos 
serem indicados por meio de:

a. Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar da 
indicação da dotação orçamentária para o novo exercício, mantida a programação anteriormente 
aprovada;

b. Celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos no caput 
desta cláusula.

4.8 Para fins de otimização da aplicação dos recursos e para atingir as metas previstas, a OSCIP 
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poderá acumular e/ou redistribuir valores, somente dentro do mesmo grupo orçado no Plano de Trabalho 
anexo, respeitado o valor total de cada um e a vigência do Termo de Parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
5.1 A OSCIP elaborará e apresentará mensalmente ao PARCEIRO PÚBLICO, a quem caberá a 

análise, prestação de contas do adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem 
pública recebidos no período, em razoa deste TERMO DE PARCERIA, nos moldes do previsto no 
Quadro da Cláusula anterior.

5.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de contas instruída com os 
seguintes documentos:

I - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 
recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos 
recursos originados da própria OSCIP, e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados 
pelo responsável da OSCIP, indicado na Cláusula Terceira;

II - Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação do Recurso;
III - Extrato bancário, do mês anterior, da conta corrente específica incluída as receitas financeiras 

auferidas, quando for o caso; 
IV - Certidões, apresentando situação regular, relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados envolvidos no Projeto do qual trata este 
Convênio, assim como junto à Receita Federal no que se refere à OSCIP; e

V – Relatório pedagógico mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e 
quantitativamente dos atendimentos efetuados no período e comparados às metas definidas no Plano de 
Trabalho, conforme modelo próprio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a ser retirado no Departamento 
Pedagógico da mesma.

5.3 Os documentos fiscais referidos no item 5.2, inciso I deverão indicar no seu corpo tratar-se de 
despesa paga com recurso do presente Convênio, o número do cheque e a data do pagamento.

5.4 Mensalmente a OSCIP deverá apresentar à Comissão Avaliadora relatório sobre a execução do 
objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados 
alcançados, definidos no Plano de Trabalho.

5.5 O relatório de que trata o item anterior deverá ser analisado pela Comissão Avaliadora no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de sua entrega.

5.6 A prestação de contas da qual trata esta Cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente.

5.7 O parecer negativo tanto da SECRETARIA DA EDUCAÇÂO, quanto do Conselho Municipal 
de Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades desenvolvidas implicará na 
suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FISCAL
6.1 A fim de atender ao previsto na Instrução nº 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, são os parceiros obrigados, respectivamente, a apresentar os seguintes documentos:
I – OSCIP:
1. Certidão contendo nomes dos dirigentes e conselheiros da OSCIP, na forma de remuneração, 

períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos 
recebidos à conta do Termo de Parceria;

2. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar 
o tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições 
de pagamento;

3. Relatório anual da OSCIP sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas 
públicas repassadas;

4. Demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 
computadas pela entidade por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, aplicadas no 
objeto do TERMO DE PARCERIA, conforme modelo do Anexo 15 ;

5. Extrato de execução física e financeira previsto no inciso VI, do artigo 3° da LE nº 11.598/03, 
publicado na Imprensa Oficial no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término de cada exercício 
financeiro, elaborado conforme Anexo II do Decreto Federal nº. 3.100/99;

6. Relatório sobre a execução do objeto de Termo de Parceria contendo comparativo entre metas 
propostas e os resultados alcançados;

7. Regulamento para contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de 
recursos provenientes do Poder Público;

8. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar 
o tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições 
de pagamento;

9. Relação de eventuais bens imóveis adquiridos com recursos provenientes da celebração do Termo 
de Parceria, nos termos do artigo 15 da LF nº. 9.790/99;

10. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição 
financeira indicada pelo Órgão Público Parceiro, incluídas as auferições de receitas financeiras, 
aplicáveis no objeto da Parceria;

11. Publicação do Balanço Patrimonial da OSCIP, do exercício anterior;
12. Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSCIP;
13. Certidão expedida pelo CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por 

balanços e demonstrativos contábeis;
14. Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas 

das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
Termo de Parceria;

15. Parecer e relatório de auditoria, nos termos do artigo 19, do Decreto 3.100/99.
II – PARCEIRO PÚBLICO
1. Certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da execução do Termo de 

Parceria, órgãos representados e os respectivos períodos de atuação;
2. Relatório governamental sobre a execução do objeto do Termo de Parceria contendo comparativo 

entre as metas propostas e os resultados alcançados;
3. Parecer do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação existente;
4. Relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de remessa à autoridade competente; e
5. Parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, nos termos definidos no artigo 370 (DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS) da Instrução nº. 02/2008, do Tribunal de Contas do estado de São Paulo.
6.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a documentação prevista no inciso I, até o dia 

31 de janeiro do exercício seguinte ao fiscalizado e/ou até 30 (trinta) dias após o encerramento da parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

7.1 A OSCIP elaborará e apresentará ao PARCEIRO PÚBLICO prestação de contas do adimplemento do 
seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos mediante este TERMO DE PARCERIA, 
até 30 (trinta) dias após o término deste, e a qualquer tempo por solicitação do PARCEIRO PÚBLICO.

7.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de Contas instruída com os 
seguintes documentos:

I - Relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as 
metas propostas e os resultados alcançados;

II - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 
recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos 
recursos originados da própria OSCIP e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados 
pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP indicado na cláusula Terceira;

III – Parecer do Conselho Fiscal;
IV – extrato da execução física e financeira publicado na Imprensa Oficial do Município, de acordo com 

o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;
V – parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos recursos objeto deste TERMO 

DE PARCERIA.
7.3 Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes dos 

demonstrativos de que trata o inciso II do item anterior, cumprindo o estabelecido no item 5.2, deverão 
ser arquivados na sede da OSCIP por, no mínimo cinco anos, separando-se os de origem pública 
daqueles da própria OSCIP.

7.4 Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE PARCERIA, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem pública pela 
OSCIP, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária, consoante o art. 12 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999.

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA DAS DESPESAS
8.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste TERMO 

DE PARCERIA, ainda que em caráter de emergência, especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Específica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;

III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas 
com os recursos repassados, ressalvados os casos previstos na Subcláusula 4ª;

IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo;

V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA, mesmo que 
ocorridas na vigência do mesmo;

VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não 

estejam relacionados em cadastro específico de responsáveis pelas crianças atendidas;
8.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com 

o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 
restituído à conta específica do Termo de Parceria. 

8.3 - As despesas glosadas após a vigência da PARCERIA deverão ser retiradas e/ou lançadas com 
o valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 
devolvido ao PARCEIRO PÚBLICO.

CLÁUSULA NONA - DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados pela 

Comissão de Avaliação citada na Cláusula 3ª.
9.2 A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os resultados atingidos, de acordo 

com o programa de Trabalho, com base nos indicadores de desempenho citados na Cláusula Segunda 
e correta aplicação dos recursos, e o encaminhará ao PARCEIRO PÚBLICO, até 30 (trinta) dias após a 
entrega da Prestação de Contas Final.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
10.1 O presente TERMO DE PARCERIA vigorará por 12 (doze) meses iniciando sua vigência em 02 

(dois) de janeiro de 2013 e término em 31 (trinta e um) de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado a 
critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

10.2 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo adimplemento do objeto, com excedentes financeiros 
disponíveis junto a OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, com base na indicação da Comissão de 
Avaliação, citada na Cláusula Nona, e na apresentação de Programa de Trabalho suplementar, prorrogar 
este TERMO DE PARCERIA, mediante registro por simples apostila ou requerer a devolução do saldo 
financeiro disponível.

10.3 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo inadimplemento do objeto e restando desembolsos 
financeiros a serem repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, este TERMO DE PARCERIA 
poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação, citada na 
Cláusula Sexta, para cumprimento das metas estabelecidas.

10.4 Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes financeiros junto à OSCIP, o 
PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja alocação de recursos públicos adicionais, prorrogar 
este TERMO DE PARCERIA, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação citada 
na Cláusula Terceira, inciso II, item nº 7, ou requerer a devolução dos recursos transferidos e/ou outra 
medida que julgar cabível. 

10.5 Nas situações previstas nos Itens anteriores, a Comissão de avaliação deverá se pronunciar até 
30 (trinta) dias após o término deste TERMO DE PARCERIA, caso contrário, o PARCEIRO PRUBLICO 
decidirá sobre a sua prorrogação ou não.

10.6 Nos casos previstos no item anterior, a OSCIP deverá apresentar a Prestação de Contas, de que 
trata a Cláusula Sexta, no primeiro dia útil após o término do TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 

administrativamente, independentemente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações:
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE PARCERIA;
II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO DE PARCERIA, a 

OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”.
III – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO, desde que notificado à OSCIP no prazo mínimo de 

60 (sessenta) dias.
11.2 Em qualquer caso, responderá cada parceiro pelas obrigações assumidas, até a data do 

rompimento ou extinção do acordo.
11.3 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de 

aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer 
forma de intervenção administrativa na OSCIP.

11.4 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo do Conselho Municipal de 
Educação sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela OSCIP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MODIFICAÇÃO
12.1 Este TERMO DE PARCERIA poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e condições, 

exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo Aditivo, de comum acordo entre 
os PARCEIROS, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por uma das partes, por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 

endereços dos parceiros, mediante protocolo, enviadas por “fac-símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo; 

13.2 As atividades desenvolvidas no âmbito desta PARCERIA não geram quaisquer vínculos de 
natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela 
OSCIP ao PARCEIRO PÚBLICO, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente ajuste;

13.3 A divulgação dos termos desta PARCERIA deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das 
ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.

13.4 O PARCEIRO PÚBLICO não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos 
a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Termo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE PARCERIA em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo qualificadas.

São Sebastião,         2      de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente da OSCIP

Testemunhas:
Ângela Regina Couto  Hilda do Carmo Brience 
RG. 8.469.360  RG 12.739.393-6 

DECRETO Nº 5640/2013
“Cria e nomeia Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação do Termo Aditivo ao  Termo 

de Parceria celebrado entre a Prefeitura de São Sebastião e a Primeiras Letras.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, e 
Considerando o que dispõe os artigos 11 e 12 da Lei 9.790 de 23 de março de 1999, e o artigo 20, 

parágrafo único do Decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999, ambos emitidos pela Presidência da 
República,

D E C R E T A:
 Artigo 1º - Fica criada Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação do Termo Aditivo 

ao Termo de Parceria do Projeto das Creches de Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Camburi, 
Barequeçaba, Boiçucanga e Maresias, em cumprimento ao que determina a Cláusula Terceira, Inciso 
II, item 7, do Termo de Parceria celebrado por meio dos Decretos nº 5637/13, 5638/13 e 5639/13. 

Artigo 2º -  Competirá à Comissão de Avaliação monitorar, analisar e emitir parecer sobre os 
resultados atingidos, de acordo com o Plano de Trabalho.

Artigo 3º - Ficam nomeados para compor a Comissão, os seguintes membros:
I – PELO PODER PÚBLICO
• OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS JULIÃO
    Representante SEFAZ
• ELIANE DE FÁTIMA DE MELLO FERNANDES
   Representante SEDUC
II – PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
• ANDRÉIA CRISTINA DO RÊGO
III - PELA OSCIP
• LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,   01    de fevereiro de 2013. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.


