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Hospital de Clínicas economiza
mais de R$ 1,5 milhão por ano
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Hospital de Clínicas economiza 
mais de R$ 1,5 milhão por ano

Reforma e compra de equipamentos 
para a lavanderia e aquisição de 
usina de oxigênio são alguns itens 
das medidas de contenção

Usina de oxigênio e monitores paramétricos

Fotos: Luciano Vieira / PMSS

O Hospital de Clínicas de São Sebastião, criado 
pela Irmandade Sagrado Coração de Jesus, economiza 
mais de R$ 1,5 milhão por ano, após tomar medidas de 
contenção determinadas pelo chefe do Executivo

O interventor, indicado pela administração 
municipal, Cláudio Delgado, explicou que a meta foi 
alcançada a partir do momento que o hospital adquiriu 
equipamentos modernos e assumiu serviços antes 
terceirizados, atendendo orientação do prefeito.

Com os serviços de lavanderia o hospital economiza 
R$ 1,3 milhão por ano. São R$ 110 mil por mês. Em 
reforma para adequação e para receber os novos 
equipamentos (máquina de lavar, secadora, centrífuga 
e calandra) a lavanderia funcionará com 100 por cento 
de sua capacidade até o final de janeiro de 2014. O 
setor executa a lavagem de lençóis, fronhas, cobertores 
e uniformes privativos.  Para melhorar a qualidade do 
serviço, o hospital trocou o produto antes utilizado por 
uma marca reconhecida mundialmente.

Oxigênio 
Com a compra de equipamentos  importados  para 

a usina de oxigênio, que funcionará 100% até fevereiro 
de 2014, a economia é de R$ 180 mil por ano. A usina 

já funciona com um terço de sua capacidade. O gasto 
mensal será de R$ 11 mil/mês. Antes, o investimento 
mensal girava entre R$ 23 a R$ 27 mil. Quando a 
usina estiver pronta produzirá de 9 a 11 mil m³ por 
mês. Atualmente são consumidos 8 mil m³/mês. 
O produto é muito importante no tratamento de 
pacientes com problemas respiratórios, como os casos 
que exigem inalação.

A aquisição de 25 máquinas de impressão permite 
economizar R$ 24 mil por ano, uma redução de R$ 2 
mil por mês. As máquinas serão pagas em apenas 24 
meses.  

O hospital também dispensou a terceirização 
e adquiriu equipamentos para o serviço de 
monitoramento multiparamétricos. A economia anual 
é de R$ 72 mil. São sete novos e modernos monitores, 
utilizados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para 
acompanhar a pressão arterial, frequência cardíaca, 

oxigenação e traçado eletrocardiograma.
O hospital também tem realizado outros 

investimentos para melhorar ainda mais a qualidade 
do atendimento à população. No dia 17 de dezembro 
recebeu 120 lençóis e fronhas, um investimento de R$ 
2500,00. 

DICAS DE SEGURANÇA
Uma das estações mais aguardadas no ano, o 

verão costuma ser sinônimo de férias, praia e viagem 
com a família. Para que o tão sonhado descanso 
ocorra como o planejado, é importante  tomar certas 
precauções para usufruir desse período com saúde e 
tranquilidade.

Na praia: “Água no Umbigo, Sinal de Perigo!”, 
portanto obedeça sempre o guarda vida. Mantenha-
se afastado de pedras e costeiras e nunca entre na água 
após ingerir bebida alcóolica ou alimentos. Além disso, 
a qualquer sinal de início de uma tempestade, com 
nuvens escuras e muitos raios, saia imediatamente da 
água e também da areia, e busque um abrigo próximo.

No passeio: Tenha sempre à mão documentos 
pessoais e telefones de emergência. Mantenha 
sempre a atenção e evite excessos de toda ordem. 
Procure andar acompanhado e evite ficar até muito 
tarde na rua. Seja educado e gentil com as pessoas, 
evite conflitos e tenha paciência. 

No trânsito: Lembre-se que bebida e direção nunca 
combinam e que usar o celular ao dirigir é um risco 
para sua vida e das outras pessoas. Use sempre cinto de 
segurança e não esqueça que é lei crianças de até 7 anos 
e meio de idade utilizar assentos especiais para andar de 
carro. Além disso, não deixe objetos ou animais soltos 
no interior do veículo. Numa batida, o impacto faz o 
peso se multiplicar por 50!

Na saúde: Beba muita água, as altas temperaturas 
favorecem a desidratação. Cuidado com os alimentos e 
sua preparação. O calor reduz o tempo de vida útil dos 
alimentos e a proliferação de fungos e bactérias pode 
causar intoxicação alimentar. Evite sair nos horários em 
que o sol estiver a pino, das 10h às 16h e use sempre filtro 
solar. Tenha cuidado ainda maior com bebês e crianças, 
maiores de 65 anos e pessoas doentes - especialmente 
cardíacos ou com pressão alta.

Se você precisar: A Polícia Militar está presente, junto 
com a Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito 
na fiscalização e monitoramento das vias e atuará no 
sentido de coibir excessos e comportamentos que 
comprometam a segurança das pessoas.

Telefones Úteis:
Polícia Militar – 190
Bombeiros – 193
Salvamar – 3865-6700
SAMU – 192
Defesa Civil – 199
Pronto Socorro Centro – 3892-1308
Pronto Socorro Boiçucanga – 3865-1212
Hospital de Clínicas – 3891-4000
Guarda Civil Municipal – 153
Divisão de Trânsito – 3892-1540
Prefeitura Municipal de São Sebastião – 3891-2000
Balsa – 3892-3606
Centro de Inf. Turísticas – Centro – 3892-2206
Centro de Inf. Turísticas – Boiçucanga – 3865-4335
Polícia Civil – 197
Disque Denúncia – 181
Central de Atendimento à Mulher – 180
Polícia Federal – 194
Polícia Rodoviária Guaecá – 3864-1282
DER – 0800-055-5510
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“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 
critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de 
Pais e Mestres da Creche e EMEI Diva Bernardino”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 
nº. 1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à Associação de Pais e Mestres da Creche e EMEI Diva 
Bernardino, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,   02  de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5921/2014

DECRETO Nº 5922/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 
critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Peixinho Dourado”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Municipais 
nºs. 1739/2005,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de 
Educação Infantil Peixinho Dourado, mediante convênio anexo, que 
constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,  02  de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5923/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 
critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal de Juquei”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
1739/2005.

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de 
Juquei, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,   2      de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5924/2014

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade 
Associação Sebastianense de Promoção Social.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse financeiro à entidade sem fins 

lucrativos, Associação Sebastianense de Promoção Social, com o objetivo 
de execução de atividade na área da criança – creche, conforme convênio 
que é parte deste decreto.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 2      de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5925/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 

critérios e condições para a celebração de convênio com a A.P.M. Escola 
Municipal de Educação Infantil Algodão Doce e Centro de Educação Infantil 
Semirames Tavolaro Passos”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 
nº. 1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à A.P.M. Escola Municipal de Educação Infantil Algodão Doce 
e Centro de Educação Infantil Semirames Tavolaro Passos, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,   2    de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/13 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PADRÃO POPULAR PARA 
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DATA DA REALIZAÇÃO: 16/01/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 14:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
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TAXA  PARA  ADQUIRIR  O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS OU  
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SÃO SEBASTIÃO, 02 DE JANEIRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 5926/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 

critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de 
Pais e Mestres da Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Maria 
Leonarda da Costa”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 
nº. 1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do 

poder Executivo à Associação de Pais e Mestres da Creche e Escola 
Municipal de Educação Infantil Maria Leonarda da Costa, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,     2  de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5927/2014

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade 
Associação Recreativa e Creche Peraltinha.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse financeiro à entidade sem fins 

lucrativos, Associação Recreativa e Creche Peraltinha, com o objetivo de 
execução de atividade na área da criança – creche, conforme convênio que 
é parte deste decreto.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,  2    de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5928/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 
critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Sementinha”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Municipais 
nºs. 1739/2005,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de 
Educação Infantil Sementinha, mediante convênio anexo, que constitui 
parte integrante deste. 

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião 2 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5929/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 

critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de 
Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Meire Vasques dos Santos”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 
nº. 1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação 
Infantil Meire Vasques dos Santos, mediante convênio anexo, que 
constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,  2   de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5930/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 
critérios e condições para a celebração de convênio com a Creche Dona 
Laurinda”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 
nº. 1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à Creche Dona Laurinda, mediante convênio anexo, que 
constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,    2    de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5931/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios 
e condições para a celebração de convênio com a Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professor Antonio Luiz Monteiro”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
1739/2005.

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 
Executivo à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Professor Antonio Luiz Monteiro, mediante convênio anexo, que constitui 
parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,     2    de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5932/2014

“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 as Leis Municipais 
nºs. 1739/2005 e 1787/2005, em atendimento aos Decretos Municipais nªs 
3422/2006 e 4361/2008 e também de acordo com as Leis Federais nºs. 
9.790/99 e 8.666/93 e Decreto nº 3100/99.

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. 
                                             São Sebastião,    2      de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5933/2014
“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 as Leis Municipais 
nºs. 1739/2005 e 1787/2005, em atendimento aos Decretos Municipais nªs 
3422/2006 e 4361/2008 e também de acordo com as Leis Federais nºs. 
9.790/99 e 8.666/93 e Decreto nº 3100/99.

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. 
                                             São Sebastião,    2      de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5934/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a celebração 

de Convênio com a Associação Beneficente Berçário Santana para o 
desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A 
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à entidade sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
BERÇÁRIO SANTANA, mediante convênio anexo, que constitui parte 
integrante deste.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,   2       de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5935/2014
“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 as Leis Municipais 
nºs. 1739/2005 e 1787/2005, em atendimento aos Decretos Municipais nªs 
3422/2006 e 4361/2008 e também de acordo com as Leis Federais nºs. 
9.790/99 e 8.666/93 e Decreto nº 3100/99.

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. 
São Sebastião,  2     de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5936/2014
“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 as Leis Municipais 
nºs. 1739/2005 e 1787/2005, em atendimento aos Decretos Municipais nªs 
3422/2006 e 4361/2008 e também de acordo com as Leis Federais nºs. 
9.790/99 e 8.666/93 e Decreto nº 3100/99.

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. 
São Sebastião,  2       de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5937/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a celebração 

de Convênio com a Associação Berçário Amigos da Criança para o 
desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
1739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à entidade sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO BERÇÁRIO 
AMIGOS DA CRIANÇA, mediante convênio anexo, que constitui parte 
integrante deste.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,  2   de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5938/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo 
critérios e condições para a celebração de convênio com a APM da EM 
Profª Edileusa Brasil Soares de Souza”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 
1739/2005.

D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder 

Executivo à APM da EM Profª Edileusa Brasil Soares de Souza, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,  2       de janeiro de 2014.

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 as Leis Federais 

nº.9.790/99 e nº 8666/93, Decreto nº. 3.100/99, Leis Municipais nº 1739/2005 e 1787/2005 e Decretos Municipais nº 3422/2006 e 4361/2008.”
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 nas Leis Municipais nºs 1739/2005 e 1787/2005 e em atendimento aos critérios 
estabelecidos nos Decretos Municipais nºs 3422/2006 e 4361/2008 que regulamentam a matéria, 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 (50 vagas), Juquehy (80 vagas), Barra do Sahy (50 vagas), Camburi (40 vagas) e Barequeçaba (40 
vagas), 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 02/01/2014 a 31/12/2014, 
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$ 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 2014 a dezembro de 2014, de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do 

Termo de Parceria.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.
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07 (Jul./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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. 41.490-5, 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$ 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 2014 e término em 31 (trinta e um) de 

dezembro de 2014, 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, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente da OSCIP

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                    Hilda do Carmo Brience
RG. 25.011.975-4         RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Sementinha.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTINHA, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Olímpio Faustino, 155 - Camburi – São Sebastião/
SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.178.591/0001-78, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. LUCIMARA PEREIRA SILVA, portadora da 
Cédula de Identidade nº. 33.598.979-2 SSP/SP e do CPF nº. 265.605.498-28, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio 
devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739 de 29 de março de 2005 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus 
parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados 

à melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento 
de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, 

apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 118 (cento e dezoito) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1416 (um mil, quatrocentos e dezesseis) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de 
vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 
serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 

contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.825,00 (um 

mil, oitocentos e vinte e cinco reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 

3.3.50.43.00, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES

6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 
desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 010351-9, do Banco Bradesco, agência 02965-3, 
São Sebastião, SP;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores há um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, 

desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 
ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.

I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em 

caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de 
atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor·.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LUCIMARA PEREIRA SILVA
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                      Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6
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TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Meire Vasques dos 

Santos.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MEIRE VASQUES DOS SANTOS, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Antonia Geremias de Jesus, nº 138 – Itatinga – 
São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.083.346/0001-87, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. SUELY CARVALHO, portadora 
da Cédula de Identidade nº. 12.493.725 SSP/SP e do CPF nº. 029.650.688-56, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio 
devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados 

à melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento 
de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 201 (duzentos e um) alunos, 
mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.412 (dois mil, quatrocentos e doze) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de vigência 
deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, o CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 
serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

de Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 

de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição do CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 343.548,00 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais), pagáveis em 12 (doze) 

parcelas mensais de R$ 28.629,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 

3.3.50.43.00, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES

6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 
desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 13001834-4, do Banco Santander, agência 0103, 
São Sebastião;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, 

desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

ao CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 
ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.

I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em 

caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de 
atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor·.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

13.3 – A divulgação dos termos deste Convênio 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 CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

SUELY CARVALHO
Diretora Executiva

 Testemunhas:
 Luis Fernando Barreto                                                       Hilda do Carmo Brience 
 RG. 25.011.975-4       RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Creche Adriana Vasques Fernandes e EMEI 

Castelo Encantado.”

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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE ADRIANA 
VASQUES FERNANDES E EMEI CASTELO ENCANTADO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Antonio Pereira da Silva, nº 140 – Topolandia – 
São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.062.935/0001-89, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. ROSANGELA PAULINO DA 
SILVA, portadora da Cédula de Identidade nº. 56.857.957-4 SSP/SP e do CPF nº. 324.874.118-05, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente 
Termo de Convênio devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 
e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria 

do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de projetos 
comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 241 (duzentos e quarenta e 
um) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.892 (dois mil, oitocentos e noventa e dois) alunos beneficiados, no período que compreende o 
prazo de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 

serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em 
vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

de Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 

de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 445.284,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais), pagáveis em 12 (doze) 

parcelas mensais de R$ 37.107,00 (trinta e três mil, cento e sete reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 

3.3.50.43.00, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 

desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 0300000741-1, do Banco Caixa Econômica Federal, 

agência 1357-2, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em títulos 
da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas condições 
de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 

que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se de 
despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 

documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 

ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso 

de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor·.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 

resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

que também assinam este instrumento.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ROSANGELA PAULINO DA SILVA
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto    Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6
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TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Creche e EMEI Diva Bernardino.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE E 
EMEI DIVA BERNARDINO, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Perseis, nº 181 – Canto do Mar – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
06.037.856/0001-18, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. JUCILENE RODRIGUES JARDIM MACEDO, portadora da Cédula de Identidade 
nº. 30.508.147-0 e do CPF nº. 269.482.998-81, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pela 
Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à 

melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de 
projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 190 (cento e noventa) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.280 (dois mil, duzentos e oitenta) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de 
vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 
serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 

contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 343.416,00 (trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas 

mensais de R$ 28.618,00 (vinte e oito mil, seiscentos e dezoito reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 

3.3.50.43.00, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES

6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 
desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 13.001.839-9, do Banco Santander, agência 
0103, São Sebastião;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, 

desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 
ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.

I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em 

caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de 
atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor·.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

JUCILENE RODRIGUES JARDIM MACEDO
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                       Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4                             RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Creche e Escola Municipal de Educação Infantil 

Maria Leonarda da Costa.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE E 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA LEONARDA DA COSTA, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Varginha, nº 30 – Enseada 
– São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.020.146/0001-85, neste ato representado pela sua Vice-Diretora Executiva, Sra. VILMA SANTARELLO, 
portadora da Cédula de Identidade nº. 13.888.417 e do CPF nº. 286.045.598-17, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de 
Convênio devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à 

melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de 
projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 176 (cento e setenta e seis) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.112 (dois mil, cento e doze) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de vigência 
deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 
serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

de Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 

de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 225.204,00 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e quatro reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais 

de R$ 18.767,00 (dezoito mil, setecentos e sessenta e sete reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 

3.3.50.43.00, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES

6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 
desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 06374-1, do Banco Itaú, agência 8534, São 
Sebastião;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, 

desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 
ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.

I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em 

caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de 
atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor·.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

VILMA SANTARELLO
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                       Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4                            RG 12.739.393-6
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TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Juquei.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Juquei, 
associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Maria Madalena Faustino, 870 - Juquei – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.826.720/0001-
07, neste ato representado pela sua Diretor Executivo, Sr. Arinaldo Mariano Souto, portadora da Cédula de Identidade nº.1.835.875 SSP/PB e do CPF nº. 
953.229.654-91, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739 de 29 de 
março de 2005 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria 

do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de projetos 
comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 1000 (um mil) alunos, 
mensalmente, objetivando atingir o somatório de 12.000 (doze mil) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de vigência deste ajuste, consoante 
às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I, devidamente 

aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 

serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em 
vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 

contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 195.804,00 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e quatro reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais 

de R$ 16.317,00 (dezesseis mil, trezentos e dezesete reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, 

Categoria Econômica 3.3.50.43.00.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 

desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 009367-X, do Banco Bradesco, agência 0715-3, 

São Sebastião, SP;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em títulos 
da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores há um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas condições 
de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 

que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item  II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se de 
despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 

documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo;
IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;
V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete 

Mensal,
VI - 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 Convênio;
VII – Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 

ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso 

de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 

resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

que também assinam este instrumento.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ARINALDO MARIANO SOUTO
Diretor Executivo

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                     Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4     RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Antonio Luiz Monteiro.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Professor Antonio Luiz Monteiro, associação sem fins lucrativos, com sede à Estrada do Cascalho, 1409 – Boiçucanga – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº. 09.386.093/0001-09, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Rosa Maria Ledo, portadora da Cédula de Identidade nº.25.233.468-
1 e do CPF nº. 097.847.558-58, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pela Lei Municipal 
nº. 1.739 de 29 de março de 2005 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à 

melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de 
projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 941 (novecentos e quarenta 
e um) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 11.292 (onze mil, duzentos e noventa e dois) alunos beneficiados, no período que compreende 
o prazo de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I, devidamente 

aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 
serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 

contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 140.856,00 (cento e quarenta mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais 

de R$ 11.738,00 (onze mil, setecentos e trinta e oito  reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, 

Categoria Econômica 3.3.50.43.00.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 

desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 6508-0, do Banco Bradesco, agência 2965, São 

Sebastião, SP;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 

que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item  II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 

documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 
Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete 
Mensal,

VI - 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 Convênio;

VII – Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 
qualidade definidas no Plano de Trabalho.

9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 
30(trinta) dias após o encerramento do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 

ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso 

de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físcais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 

resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

que também assinam este instrumento.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ROSA MARIA LEDO
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                     Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6
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TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Profª  Edileusa Brasil Soares de Souza.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a APM da EM Profª Edileusa Brasil Soares de Souza, 
associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Projetada, 33 - Maresias – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.243.262/0001-30, neste 
ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Lindair Bernardete Taraciuk, portadora da Cédula de Identidade nº.55.670.946-9 SSP/SP e do CPF nº. 
810.013.719-68, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739 de 
29 de março de 2005 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à 

melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de 
projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 925 (novecentos e vinte e 
cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 11.100 (onze mil e cem) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de vigência 
deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I, devidamente 

aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 
serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela  CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

de Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 

de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 155.436,00 (cento e cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas 

mensais de R$ 12.953,00 (doze mil, novecentos e cinqüenta e três  reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, 

Categoria Econômica 3.3.50.43.00.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES

6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 
desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 13002207-9, do Banco Santander, agência 0103, 
São Sebastião;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 

que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item  II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 
Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete 
Mensal,

VI - 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 Convênio;

VII – Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 
qualidade definidas no Plano de Trabalho.

9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 
30(trinta) dias após o encerramento do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 
ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.

I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso 

de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 
bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físcais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

LINDAIR BERNARDETE TARACIUK
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                     Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVENIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a A.P.M. Escola Municipal de Educação Infantil Algodão Doce e Centro de Educação 

Infantil Semirames Tavolaro Passos.”
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 CONVENENTE, e de outro lado a A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALGODÃO DOCE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMIRAMES TAVOLARO PASSOS, associação sem fins lucrativos, com sede à Alameda Santana, 
nº 370 – Pontal da Cruz – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.165.931/0001-26, neste ato representado pela sua Diretor Executivo, Sr. NILTON 
CURSINO SIQUEIRA, portador da Cédula de Identidade nº. 12.256.381-5 e do CPF nº. 042.478.758-09, doravante denominada CONVENIADA, celebram o 
presente Termo de Convênio devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 
4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à 

melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de 
projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 185 (cento e oitenta e cinco) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.220 (dois mil, duzentos e vinte) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de vigência 
deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, o CONVENENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE

3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 
serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo CONVENENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 

contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONVENENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição do CONVENENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 174.600,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 

14.550,00 (catorze mil, quinhentos e cinquenta reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2.055.000, Categoria 

Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES

6.1 O CONVENENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 
desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 13-001866-7, do Banco Santander, agência 0103, 
São Sebastião;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 

que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente ao CONVENENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do CONVENENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONVENENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONVENENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 
Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete 
Mensal,

VI - 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 Convênio;

VII – Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 
qualidade definidas no Plano de Trabalho.

9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 
30(trinta) dias após o encerramento do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio. 
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

ao CONVENENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 
ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.

I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso 

de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONVENENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 
bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor·.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA ao CONVENENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

13.3 – A divulgação dos termos deste Convênio 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 CONVENENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

NILTON CURSINO SIQUEIRA
Diretor Executivo

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                               Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4                        RG 12.739.393-6
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TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Peixinho 

Dourado.”
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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEIXINHO DOURADO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua do Forno, S/N - Maresias – São Sebastião/
SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.062.927/0001-32, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. HELEN TAYTA MEDRADO ARAUJO, portadora 
da Cédula de Identidade nº. 12.816.684 SSP/MG e do CPF nº. 057.730.526-36, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio 
devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739 de 29 de março de 2005 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus 
parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à 

melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento de 
projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educação, com ações sócio-educativas, apoio 

sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 233 (duzentos e trinta e três) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2796 (dois mil, setecentos e noventa e seis) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo 
de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.

2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos 

serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica 
em vigor;

3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Educação;

3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, diretamente ou por delegação de 
competência;

3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convênio, tanto a parcial como a final 
ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;

3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,  condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura 

do Termo de Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o pactuado no presente ajuste;
4.2 Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de contas parcial de que trata a Cláusula Oitava 

deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos de controle interno e externo, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas, todos os documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;

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

4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir 
da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

a)  Não for executado o objeto do Convênio;
b)  Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c)  Não houver a devida prestação de contas.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 73.932,00 (sessenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de 

R$ 6.161,00 (seis mil, cento e sessenta e um reais), de janeiro de 2014 a dezembro de 2014;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 

3.3.50.43.00, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vigente e de acordo com o cronograma de 

desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 13.0018382, do Banco Santander, agência 0103, 

São Sebastião, SP;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreado em 
títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 

que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 

documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - 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 a conta específica do convênio.
 10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias 

ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso 

de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, 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 sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor·.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
13.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

13.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 

resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

que também assinam este instrumento.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

HELEN TAYTA MEDRADO ARAUJO
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                       Hilda do Carmo Brience 
       RG. 25.011.975-4       RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião e a Associação Sebastianense de Promoção Social, para o desenvolvimento conjunto de 

ações em creche.”
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. Senhor Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 
6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE e a ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, entidade 
sem fins lucrativos, com endereço à Rua Cidade de Santos, 176 - Centro – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.780.342/0001-72, neste 
ato representada pela seu Presidente, Sr. UBIRAJARA DO NASCIMENTO, portador do RG n.º 7.877.212-6-SSP-SP e CPF n.º 018.507.778-10, doravante 
denominada CONVENIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no 
Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA para a prestação de serviços educacionais na área da 

criança-creche, apoiada pelo CONCEDENTE, por meio da sua Secretaria da Educação objetivando atingir a meta total de 1536 (um mil, quinhentos e trinta e 
seis) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO

2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Creche, com ações sócio-educativas, apoio sócio-
familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando o atendimento mensal de 128 (cento e vinte e oito) crianças, no período de 02/01/2014 a 
31/12/2014, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cinco por cento) para mais ou para menos, sempre 
com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.

2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos 
atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 6.2 da 
Cláusula Sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na área 

da criança - creche, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE. 
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à CONVENIADA, ressalvada 

as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, apresentado pela CONVENIADA, incluindo-se sob o aspecto pedagógico, 

condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo;
Parcela Data Condição

01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 
de Convênio.

02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 
de contas da Parcela 01.

03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

3.6 - Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, 
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendimento 

gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as ações 

previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira;
4.5 - apresentar prestação de contas a CONCEDENTE na forma explicitada na Cláusula Oitava;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA 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 deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles referentes que foram 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;

4.7 - Garantir a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

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

4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional 
contidas no Plano de Trabalho.

4.11 - Restituir a CONCEDENTE 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.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos 

legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada a compra destes equipamentos 

com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente a SECRETARIA, 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;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 

pertinente vigente;
4.18 - 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 pela CONCEDENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsável, endereço e telefone, buscando o atendimento 

sempre que possível.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 472.992,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais), a ser repassado em 12 
(doze) parcelas mensais de R$ 39.416,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais), pagáveis de janeiro de 2014 a dezembro de 2014.

5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 12.000,00 (doze  mil reais), com parcelas mensais de R$ 
1.000,00 (um mil reais).

5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 
Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com o 

cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculados com base no número de atendimentos mensal previsto na cláusula segunda, 

desde que cumpridas às exigências previstas na clausula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 3.406-1 do Banco do Brasil, na Agência nº. 0715-
3 – São Sebastião / SP;

6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal 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 SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO

7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 
se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em 
Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
 CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 

documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou 

até 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
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 convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI – Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 

responsáveis pelas crianças atendidas.
10.2 - 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 convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMIERA - DA VIGÊNCIA

11.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, 
desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) 

dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido 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 CONVENIADA.
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TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião e a Associação recreativa e Creche Peraltinha, para o desenvolvimento conjunto de ações em 

creche.”
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. Senhor Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 
857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE e a ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CRECHE PERALTINHA, entidade sem fins lucrativos, com endereço 
à Alameda Paranapiacaba, 198– Bairro Boraceia – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.757.506/0001-75, neste ato representada pela seu Presidente, 
Sr. JOSE ROMILDO ARAUJO DA SILVA, portador do RG n.º 44.667.198-8-SSP-SP e CPF n.º 015.569.845-10, doravante denominada CONVENIADA, celebram o 
presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA para a prestação de serviços educacionais na área da 

criança-creche, apoiada pelo CONCEDENTE, por meio da sua Secretaria da Educação objetivando atingir a meta total de 420 (quatrocentos e vinte) atendimentos 
gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO

2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Creche, com ações sócio-educativas, apoio sócio-
familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando o atendimento mensal de 35 (trinta e cinco) crianças, no período de 02/01/2014 a 31/12/2014, 
compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cinco por cento) para mais ou para menos, sempre com 
vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada no 
“caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.

2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos 
atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 6.2 da Cláusula 
Sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na área da 

criança - creche, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE. 
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à CONVENIADA, ressalvada as 

atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, apresentado pela CONVENIADA, incluindo-se sob o aspecto pedagógico, 

condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo;
Parcela Data Condição

01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 
de Convênio.

02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 
de contas da Parcela 01.

03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

3.6 - Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendimento 

gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as ações 

previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços 

objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme estabelecido na 

Cláusula Primeira;
4.5 - apresentar prestação de contas a CONCEDENTE na forma explicitada na Cláusula Oitava;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA 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 deste convênio, mantendo separadamente 
aqueles referentes que foram 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;

4.7 - Garantir a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

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

4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional contidas 
no Plano de Trabalho.

4.11 - Restituir a CONCEDENTE 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.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos legais 

referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada a compra destes equipamentos com 

recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente a SECRETARIA, 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;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 

pertinente vigente;
4.18 - 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 pela CONCEDENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsável, endereço e telefone, buscando o atendimento 

sempre que possível.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 222.360,00 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas 
mensais de R$ 18.530,00 (dezoito mil, quinhentos e trinta reais), pagáveis de janeiro de 2014 a dezembro de 2014.

5.2 - As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 
3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com o cronograma 

de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculados com base no número de atendimentos mensal previsto na cláusula segunda, 

desde que cumpridas às exigências previstas na clausula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 29.095-5 do Banco do Brasil, na Agência nº. 0715-3 – 
São Sebastião / SP;

6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal 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 SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO

7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se 
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em Títulos da 
Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições de 
prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, demonstrativo 

de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais 
pagos no mês anterior com recursos do CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório de 

informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de recebimento 

dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se de despesa paga 
com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de qualidade 

12.4 - Este convênio estará rescindido, 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 da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 
por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 
humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

14.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 
que também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
   Prefeito

UBIRAJARA DO NASCIMENTO
Presidente da Associação 

Sebastianense de Promoção Social
Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                      Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4     RG 12.739.393-6

definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 30 

(trinta) dias após o encerramento do Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
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 convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI – Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 

responsáveis pelas crianças atendidas.
10.2 - 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 convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido a 

CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMIERA - DA VIGÊNCIA

11.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde 
que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, 

ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido 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 CONVENIADA.

12.4 - Este convênio estará rescindido, 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 da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por 
“fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 
humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

14.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser resolvidas 
de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que 
também assinam este instrumento.

São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
   Prefeito

JOSÉ ROMILDO ARAÚJO DA SILVA
Presidente da Associação 

Recreativa e Creche Peraltinha
Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                      Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO BERÇÁRIO AMIGOS DA CRIANÇA para o desenvolvimento 

conjunto de ações em Berçário”.
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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO BERÇÁRIO AMIGOS DA CRIANÇA, 
entidade sem fins lucrativos, com endereço na Avenida Antonio Bernardino Tavares, 219 – Bairro São Francisco – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 03.416.874/0001-12, neste ato representada pelo seu Presidente, SR. ISAIAS DO NASCIMENTO LOPES, portador do RG n.º 16.302.216 SSP/SP e CPF 
Nº. 062.495.958-99, doravante denominada CONVENIADA celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento 
aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus 
parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a conjunção de esforços para o atendimento inteiramente gratuito à população, em conformidade com as diretrizes de 

ação educacional, na área de atendimento à criança - Educação Infantil/Berçário, objetivando atingir a meta de plena qualidade na operacionalização das ações 
e igualitárias condições de acesso ao alcance do total de 420 (quatrocentos e vinte) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, doravante 

denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Educação Infantil-Berçário, com ações sócio-

educativas, apoio sócio-familiar, articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando com qualidade e igualitárias condições o atendimento mensal de 
35 (trinta e cinco) crianças, no período de 02/01/2014 a 31/12/2014, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.2 - A meta mensal estimada referida no item 2.1 desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sempre 
com vistas ao cumprimento da meta total, ficando inalterados os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal 
estimada no item 2.1, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.

2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no item 2.1, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos 
atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 9.2. da 
Cláusula Nona.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na 

área da criança – Educação Infantil /Berçário, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE.
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados  á CONVENIADA, ressalvada 

as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, (incluindo-se sob o aspecto pedagógico), apresentado pela CONVENIADA, 

encaminhando posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma 
de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

de Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 

de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

3.6 - Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, 
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendimento 

gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as ações 

previstas no Plano de Trabalho, condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação;
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira;
4.5 - Apresentar prestação de contas à CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA 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 deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles que foram 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;

4.7 – Providenciar a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

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

4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional 
contidas no Plano de Trabalho;

4.11 - Restituir à CONCEDENTE 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.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos 

legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento do Berçário, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada à compra destes equipamentos 

com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de Berçário;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para o Berçário de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - 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;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 

pertinente vigente;
4.18 - 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 pela CONCEDENTE;
4.19 - 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.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 

20.750,00 (vinte mil, setecentos e cinquenta reais), pagáveis de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, de acordo com o cronograma de desembolso constante 
do item 3.5 da Cláusula Terceira;

5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONCEDENTE é de R$ 24.360,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais), com 
parcelas mensais de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais).

5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 
Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA  - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com o 

cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, e constante do item 3.6 da Cláusula Terceira deste convênio, observando o 
Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações.

6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados 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. 1448-6, do Banco do Brasil, na agência 6651-6, 
São Sebastião/SP;

6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades 

desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO
7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em 
Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 

documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atendimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
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 convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 

responsáveis pelas crianças atendidas;
10.2 - 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 convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após 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 devolvido à CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
11.1 - Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, 

desde que haja previsão orçamentária para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) 

dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido 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 CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, 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 da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA à CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

14.4 – A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 

resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

que também assinam este instrumento.
São Sebastião,    02  de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ISAIAS DO NASCIMENTO LOPES
Presidente

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                        Hilda do Carmo Brience
RG. 25.011.975-4                  RG 12.739.393-6

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião e a Creche Dona Laurinda, para o desenvolvimento conjunto de ações em creche.”

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. Senhor Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 
6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE e a CRECHE DONA LAURINDA, entidade sem fins lucrativos, com endereço à 
Travessa Batuíra, 29 – Bairro São Francisco – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.320.449/0001-05, neste ato representada pela sua Presidenta, 
Sra. ILKA PEREIRA DE FARIA ABRANCHES, portadora do RG n.º 8.846.568-8-SSP-SP e CPF n.º 886.279.938-15, doravante denominada CONVENIADA, 
celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA para a prestação de serviços educacionais na área da 

criança-creche, apoiada pela CONCEDENTE, por meio da sua Secretaria da Educação objetivando atingir a meta total de 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) 
atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA-DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Creche, com ações sócio-educativas, apoio sócio-

familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando o atendimento mensal de 120 (cento e vinte) crianças, no período de 02/01/2014 a 
31/12/2014, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cinco por cento) para mais ou para menos, sempre 
com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.

2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos 
atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 6.2 da 
Cláusula Sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÔES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na área 

da criança - creche, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE. 
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à CONVENIADA, ressalvada 

as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, apresentado pela CONVENIADA, incluindo-se sob o aspecto pedagógico, 

condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo;
Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 

contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

3.6 - Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, 
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendimento 

gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as ações 

previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3- Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4- Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira;
4.5- apresentar prestação de contas a CONCEDENTE na forma explicitada na Cláusula Oitava;
4.6- Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA 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 deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles referentes que foram 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;

4.7- Garantir a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

4.8- Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

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

4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional 
contidas no Plano de Trabalho.

4.11 - Restituir a CONCEDENTE 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.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos 

legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada a compra destes equipamentos 

com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente a SECRETARIA, 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;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 

pertinente vigente;
4.18 - 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 pela CONCEDENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsável, endereço e telefone, buscando o atendimento 

sempre que possível.
CLÁUSULA QUINTA-DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 

39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinqüenta reais), pagáveis de janeiro de 2014 a dezembro de 2014.
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com parcelas mensais de R$ 500,00 

(quinhentos reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 

Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA-DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com o 

cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculados com base no número de atendimentos mensal previsto na cláusula segunda, 

desde que cumpridas às exigências previstas na clausula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 1.199-1 do Banco do Brasil, na Agência nº. 6651-
6 – São Sebastião / SP;

6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal 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 SÉTIMA-DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO
7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em 
Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório 

de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 

recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 

documentos complementares:
I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou 

até 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA-DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
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 convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI – Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 

responsáveis pelas crianças atendidas.
10.2 - 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 convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 

a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMIERA-DA VIGÊNCIA
11.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, 

desde que haja previsão orçamentária para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) 

dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido 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 CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, 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 da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 

por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;
14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 

humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

14.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 

resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

que também assinam este instrumento.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ILKA PEREIRA DE FARIA ABRANCHES
Presidente da Creche Dona Laurinda

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                       Hilda do Carmo Brience 
 RG. 25.011.975-4      RG 12.739.393-6

EDITAL Nº 0001/2014
A Secretária Municipal da Educação de São Sebastião, no  exercício 
de suas atribuições legais e, com fulcro no inciso III do artigo 74 da 
Lei Orgânica do Município:
PUBLICA O SEGUINTE EDITAL:
Artigo 1º - Ficam convocados a comparecer na Secretaria 
Municipal da Educação, Rua Mansueto Pierotti, nº 391, 2º andar, 
Centro, todos os alunos interessados em fazer as inscrições para 
o cadastramento do benefício social de transporte ao estudante 
do ensino médio profissionalizante e universitário, bem como os 
alunos já cadastrados para o recadastramento, a fim de realizar 
suas inscrições ou recadastramentos no período de 06 de janeiro a 
17 de janeiro de 2014.
I ) Alunos para cadastro inicial, cumprir as exigências do Art. 9º da 
Lei nº 2004/2009, inciso I, II , III e §1º.
II ) Alunos para recadastramento, trazer a carteirinha para 
atualização e declaração de matrícula.
III ) As inscrições iniciais e recadastramentos dos alunos moradores 
da Costa Sul, serão feitas na Regional da Costa Sul.
IV ) Casos omissos deverão ser encaminhados por escrito para 
Secretaria da Educação, que fará avaliação individual.

São Sebastião, 02 de Janeiro de 2014.

Profª. ANGELA COUTO
Secretária da Educação
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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 as Leis Federais 

nº.9.790/99 e nº 8666/93, Decreto nº. 3.100/99, Leis Municipais nº 1739/2005 e 1787/2005 e Decretos Municipais nº 3422/2006 e 4361/2008.”
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 nas Leis Municipais nºs 1739/2005 e 
1787/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs 3422/2006 e 4361/2008 que regulamentam a matéria, 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 02/01/2014 a 31/12/2014, 
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$ 1.176.000,00 (hum 

milhão, cento e setenta e seis mil), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 98.000,00 (noventa e oiti mil reais), pagáveis de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2014, de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do 

Termo de Parceria.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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. 41.489-1 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$ 1.176.000,00 (hum milhão, cento e setenta e seis 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 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 2014 e término em 31 (trinta e um) de 

dezembro de 2014, 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, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente da OSCIP

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                  Hilda do Carmo Brience   
RG. 25.011.975-4           RG 12.739.393-6
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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 as Leis Federais 

nº.9.790/99 e nº 8666/93, Decreto nº. 3.100/99, Leis Municipais nº 1739/2005 e 1787/2005 e Decretos Municipais nº 3422/2006 e 4361/2008.”
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 nas Leis Municipais nºs 1739/2005 e 
1787/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs 3422/2006 e 4361/2008 que regulamentam a matéria, 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 Sebastião Romão César, 118 – casa1, 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 02/01/2014 a 31/12/2014, 
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:
1. I - quando não for executado o objeto do Convênio;
2. II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
3. 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$ 882.000,00 (oitocentos 

e oitenta e dois mil reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), pagáveis de janeiro de 2014 
a dezembro de 2014, de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Parceria.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de 

contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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. 41.491-3, 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$ 882.000,00 (oitocentos e oitenta 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 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 2014 e término em 31 (trinta e um) de 

dezembro de 2014, 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, 02 de janeiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente da OSCIP

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                               Hilda do Carmo Brience   
RG. 25.011.975-4                         RG 12.739.393-6
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TERMO DE CONVÊNIO
      “Convênio que entre si celebram A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA para o desenvolvimento 

conjunto de ações em Berçário”.
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 CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA, 
entidade sem fins lucrativos, com endereço na Rua Antonio Pereira da Silva, 301 – Bairro Topolândia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
02.264.317/0001-60, neste ato representada pelo seu Presidente, SRA. ADALBERTINA BRASIL DOS SANTOS, portador do RG n.087.041.62 SSP/SP e CPF 
N.º 783.482.508-91, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos 
critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a conjunção de esforços para o atendimento inteiramente gratuito à população carente, em conformidade com as 

diretrizes de ação educacional, na área de atendimento à criança - Educação Infantil/Berçário, objetivando atingir a meta de plena qualidade na operacionalização 
das ações e igualitárias condições de acesso ao alcance do total de 1200 (um mil e duzentos) atendimentos gratuitos anuais, consoante o Plano de Trabalho.

1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONVENIADA contará com o auxílio da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, doravante 

denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO

2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Educação Infantil-Berçário, com ações sócio-
educativas, apoio sócio-familiar, articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando com qualidade e igualitárias condições o atendimento mensal de 100 
(cem) crianças, no período de 02/01/2014 a 31/12/2014, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.2 - A meta mensal estimada referida no item 2.1 desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sempre 
com vistas ao cumprimento da meta total, ficando inalterados os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal 
estimada no item 2.1, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.

2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no item 2.1, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos 
atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 9.2. da 
Cláusula Nona.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na área 

da criança – Educação Infantil /Berçário, com observância dos instrumentos legais ajustados com a CONVENIADA, respeitando-se a legislação específica em 
vigor.

3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e aprovadas pelo CONSELHO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO.

3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, aprovando se for o caso, acompanhando ou não o Parecer da Comissão de controle e Fiscalização 

dos Convênios, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, (incluindo-se sob o aspecto pedagógico), apresentado pela CONVENIADA, 

encaminhando posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma 
de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

de Convênio.
02 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação 

de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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./2014) 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.

3.6 - Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, 
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendimento 

gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as ações 

previstas no Plano de Trabalho, condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação;
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados 

dos serviços, objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira;
4.5 - Apresentar prestação de contas à CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA 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 deste convênio, 
mantendo separadamente aqueles que foram 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;

4.7 – Providenciar a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, 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 pela CONCEDENTE;

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

4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional 
contidas no Plano de Trabalho;

4.11 - Restituir à CONCEDENTE 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.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos legais 

referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento do Berçário, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada à compra destes equipamentos 

com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de Berçário;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para o Berçário de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - 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;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 

pertinente vigente;
4.18 - 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 pela CONCEDENTE;
4.19 - 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.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 616.980,96 (seiscentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta reais enoventa e seis centavos), a ser repassado 
em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 51.415,08 (cinqüenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e oito centavos), pagáveis de janeiro de 2014 a dezembro de 
2014, de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.5 da Cláusula Terceira;

5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 27.360,00 (vinte e sete  mil, trezentos e sessenta reais), com 
parcelas mensais de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).

5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 
Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com o 

cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, e constante do item 3.6 da Cláusula Terceira deste convênio, observando o 
Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal N.º 9.666/93 e suas alterações.

6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados 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. 5.130-6, do Banco do Brasil, na agência 0715-3, 
São Sebastião/SP;

6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal 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 SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO

7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 
se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em 
Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, 

demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópia dos 
documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica do mês a que se referir a prestação de contas, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de qualidade 

definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular da CONVENIADA, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e 

cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
VIII – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente dos atendimentos efetuados no período e comparados às metas 

definidas no Plano de Trabalho. 
8.2 Nos documentos fiscais originais referidos no item  II desta cláusula deverão constar no seu corpo: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor, 

juntamente com atestado de recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, constar 
ainda a indicação de tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo número do cheque e a data do pagamento.

8.3 A prestação de contas da qual trata esta cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA deverá apresentar os seguintes 
documentos complementares:

I - relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas;
II - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo do Anexo 7;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - 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 Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de 

qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2  A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/ou até 

30(trinta) dias após o encerramento do convênio, conforme o caso.
CLÁUSULA DEZ - DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 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;
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 convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 

responsáveis pelas crianças atendidas;
10.2 - 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 convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após 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 devolvido à CONCEDENTE.
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA

11.1 - Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, 
desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) 

dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido 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 CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, 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 da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, 

bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
13.2. A CONCEDENTE poderá autorizar, a seu critério, de forma justificada e fundamentada, eventuais solicitações de prorrogação de prazo, para aplicação 

dos recursos e prestação de contas, sendo vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas 
por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos 
humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA à CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

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

14.4 – A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO E DO REGIME LEGAL

15.1 - As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca 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 Convênio. 

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença das testemunhas abaixo firmadas.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito

ADALBERTINA BRASIL DOS SANTOS 
Presidente da Associação Beneficente Berçário Santana

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                              Hilda do Carmo Brience
RG. 25.011.975-4   RG 12.739.393-6

Projeto Pé na Areia agita Balneário 
dos Trabalhadores durante os meses 

de janeiro e fevereiro
A partir do próximo final de 

semana o Balneário dos Trabalhadores 
localizado na Praia Grande, região 
central do Município, será palco 
do “Projeto Pé na Areia 2014”. As 
atividades totalmente gratuitas serão 
das 9 às 17h. O projeto se estenderá 
até o último final de semana do mês de 
fevereiro.

O festival é fruto de uma parceria 
entre o Município por meio das 
secretarias de Esportes, Saúde, Cultura 
e Turismo e o Governo do Estado. A 
parceria proporciona uma estrutura 
dinâmica e bastante interessante ao 
público.

Entre as atividades oferecidas estão 
aulas de dança, gincana infantil, vôlei, 
futevôlei, beach tennis e avaliação física. 
Além disso, também haverá a aferição 
de pressão arterial e orientações sobre 
DST-Aids e saúde bucal.

De acordo com o secretário de 
Esportes Fábio Lopes a escolha do local 
foi feita em virtude da infraestrutura 
oferecida pelo espaço. “Aqui nós 
podemos contemplar, em primeiro 
lugar, a população residente na região 
central e também os turistas além de 
ter uma paisagem e uma estrutura 
bastante interessante para atender a 
todos os públicos”, disse.

Aula de dança está entre as atividades oferecidas pelo projeto

Fotos: Arnaldo Klajn / PMSS

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 02 - Edição nº 091 - 03 de janeiro de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

14



Cláudia Leite, Marcos e Belutti e Fernando 
e Sorocaba são as grandes atrações do 
segundo fim de semana do Verão Show

CPM22, Tihuanna e Luan 
Santana fizeram os shows 
do primeiro fim de semana 

Depois do sucesso dos primeiros 
shows, com CPM22, Tihuanna e 
Luan Santana, a segunda semana de 
atrações do Verão Show 2014 terá 
outras grandes atrações. 

Os próximos shows gratuitos 
que serão realizados na Rua da 
Praia serão: Claudia Leite (dia 10), 
Marcos e Belutti (dia 11) e Fernando 
e Sorocaba (dia 12). E para manter 
o clima, nos outros finais de semana 
tem outros grandes shows. 

Os shows têm espaços que 
vão da pista (gratuito), até 
camarotes (comercializados pelos 
patrocinadores).

A largada para mais um Verão 
Show, a edição 2014 do evento 
trouxe para o palco da Praça de 
Eventos, na Rua da Praia, nomes de 
peso do cenário musical nacional. 
Alguns dos artistas que passam por 
São Sebastião nessa temporada são 

conhecidos também pelo público 
internacional.

No primeiro fim de semana do 
ano, a estrutura montada na região 
central da cidade, recebeu grandes 
nomes do rock e do sertanejo. 
Artistas como CPM 22, Tihuanna e 
Luan Santana. 

O CPM, por exemplo, iniciou sua 
nova turnê em solo sebastianense, a 

banda, trabalha na divulgação do seu 
mais recente álbum, o Acústico CPM 
22. O Tihuanna relembrou todos os 
seus grandes sucessos no palco. Já o 
Luan Santana, atraiu um dos maiores 
públicos da temporada de verão. O 
recente trabalho do cantor “O Nosso 
Tempo É Hoje”, é um dos discos e 
DVDs mais vendidos da atualidade e 
a música “Tudo que Você Quiser” é a 

canção mais executada nas rádios do 
Brasil no segundo semestre.

Além de uma programação 
especial com artistas renomados o 
“Verão Show 2014” em São Sebastião 
terá como novidade a venda de 
camarotes para os shows que serão 
realizados entre os dias 1 de Janeiro 
e 2 de fevereiro. Os ingressos serão 
comercializados no site  www.
portaldoingresso.com.br  arena 
continua com entrada gratuita.

O Verão Show é uma realização 
da Prefeitura de São Sebastião com 
patrocínio da Transpetro, Governo 
Federal e Gazeta FM,   e apoio da 
MAK, Skol e Markas.

Confira a lista dos próximos shows:
17/01 - Cesar Menotti e Fabiano
18/01 – Naldo
19/01 - Art Popular
20/01 – Dunga
24/01 - Só Pra Contrariar
25/01 – Daniel
26/01 - Turma do Pagode
31/01 - Sorriso Maroto
01/02 - Maria Cecília e Rodolfo
02/02 - Pixote

Artistas se apresentam em solo sebastianense com promessa de grande público

Fotos: Divulgação

Banda “Sr. Bamba” se apresenta
na próxima quinta-feira (9)

Os músicos da banda sebastianense “Sr. Bamba” farão uma nova apresentação 
no palco do Verão Show 2014 na próxima quinta-feira (9) a partir das 22h na 
Praça de Eventos da Rua da Praia, região central da cidade.

Por motivos de segurança e em virtude da forte chuva que atingiu a região 
central da cidade o show anteriormente marcado para quarta-feira (1) precisou 
ser cancelado e remarcado para a próxima semana. 

Com um som forte e autêntico que mistura elementos de rock, reggae, samba 
e hip-hop, a banda Sr. Bamba foi formada na cidade de São Sebastião, litoral 
paulista, e em sua formação, conta com Renatera (voz), Mindu K (contrabaixo), 
Bruno Nogueira (guitarra), Carlinhos Bossonali (violão/cavaco), Alberto 
Negão (bateria), Bujinha (trombone), Adilson do Espírito Santo (trompete) e 
Dj Pipoo.

A proposta principal da banda é levar o clima praiano para os palcos de todo o 
Brasil e do Mundo. Com músicas dançantes e de qualidade e letras que exploram 
a positividade de forma inteligente, a banda vem conquistando um público 
extremamente fiel. Os músicos lançaram seu primeiro disco “Os Bons Filhos à 
Casa Tornam”, nesta quarta (1) no site oficial da banda www.srbamba.com.br.

Por questão de segurança em virtude da forte chuva que caiu na cidade na 
noite de quarta-feira(1) a  data da apresentação foi alterada

Fotos: Divulgação
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Regional Norte recolhe podas 
e entulhos no Canto do Mar

Nem bem o ano começou e a Regional Costa Norte, ligada à Secretaria das 
Administrações Regionais (Seadre), já entrou no ritmo do dia-a-dia em São 
Sebastião, melhorando ainda mais a infraestrutura.

Na Regional da Costa Norte o ritmo diário de serviço é o mesmo, independente 
da estação ou época. A programação de serviços de 2014 foi iniciada pelo bairro 
Canto do Mar, com recolhimento de podas e entulhos. O trabalho agendado, 
iniciado pelo lado da praia, foi realizado em uma semana.

Neste trabalho foram utilizados 3 caminhões, 1 retroescavadeira e 2 ajudantes. 
Foram retirados entre entulhos e podas 28 viagens de caminhão, com uma média 
de 3 toneladas/caminhão, chegando a um total aproximado de 84 toneladas de 
material, que foi levado para o bota-fora ao lado da escola Cynthia Cliquet, na 
Enseada.

Imediatamente ao final desta primeira etapa, a Costa Norte iniciou uma 
segunda fase, agora para o chamado “lado do morro”, que compreende creches e 
escolas municipais, a sede da Regional e o Posto de Saúde. Há previsão de mais 
uma semana de trabalho neste setor.

Serviço levou cerca de uma semana para ficar pronto
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