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Pais e alunos foram recebidos na 
EMEI Mundo Encantado, no Canto do 
Mar - Costa Norte do Município,  para 
uma entrevista de integração entre 
escola e família. O objetivo do 
encontro foi proporcionar maior 
conhecimento do professor sobre a 
vida de seu aluno e com isso, nortear o 
trabalho pedagógico.

A diretora da EMEI, Maria 
Aparecida do Carmo Sampaio, disse 
que será dada continuidade a este 
processo durante as semanas, em 
dias alternados. “Já foram marcadas 

Escola da Costa Norte promove 
integração entre pais e professores
EMEI Mundo Encantado 
realiza primeira atividade 
programada do ano

Mais uma vez, a programação contempla a cidade de Costa a Costa com diversas atividades

as reuniões de pais para que cada 
professor   possa expor seu plano de 
trabalho, as regras de funcionamento 
da escola, em conformidade com 
o regimento interno da unidade”, 
salientou.

Visitas aos ambientes da escola 
também foram possíveis para que 
os pais sentissem e visualizassem de 
maneira concreta a rotina diária das 
crianças.

De acordo com Maria Aparecida 
foram firmadas parcerias com os pais, 
visando à contribuição aos trabalhos 
voluntários, como por exemplo, o 
programa Amigos da Escola. “Cada 
um com suas habilidades individuais 
irá promover a integração, cada vez 
maior, entre a escola e a comunidade”, 
finalizou a diretora.

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 02 - Edição nº 101 - 18 de fevereiro de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2



DECRETO Nº 5975/2014

“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 Branca de Neve”.
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 Educação 
Infantil Branca de Neve, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

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 Branca 
de Neve.”
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 BRANCA DE NEVE, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Benedito Izidoro de Moraes, 671 - Juquei 
– São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.178.572/0001-41, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. HELLEN APARECIDA 
MONTEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade nº. 40.320.524-4 SSP/SP e do CPF nº. 307.257.268-22, 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 160 (cento e sessenta) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1760 (um mil, setecentos e sessenta) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Mai./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 20.537,00 (vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 
1.867,00 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais), de fevereiro 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 nº130005842, do Banco Santander, agência 0847, 
Boissucanga, 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

HELLEN APARECIDA MONTEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5976/2014

“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 Boracéia”.
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 Boracéia, 
mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

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 Boracéia.”
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 
Boracéia, associação sem fins lucrativos, com sede à Alameda Mauá S/N - Boracéia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 67.659.888/0001-
40, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Edna da Silva Carvalho Pedralli, portadora da Cédula de Identidade nº.27.293.216-4 e do 
CPF nº. 274.985.518-70, 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 145 (cento e 
quarenta e cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1595 (um mil, quinhentos e noventa e cinco) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do 

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

prestação de contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 56.551,00 (cinqüenta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e um reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais 
de R$ 5.141,00 (cinco mil, cento e quarenta e um  reais), de fevereiro 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 10.695-X, do Banco do Brasil, agência 0715, 
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 
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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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

EDNA DA SILVA CARVALHO PEDRALLI
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5977/2014
“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 da Topolandia”.
 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 da Topolandia, 
mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal da Topolandia.”
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 da 
Topolandia, associação sem fins lucrativos, com sede à Av. Professor Doutor Machado Rosa, S/N - Topolandia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 13.402.091/0001-33, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Maria Goretti Pires Giner Machado Rosa, portadora da Cédula 
de Identidade nº.12.572.175-5 SSP/SP e do CPF nº. 056.758.938-22, 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 975 (novecentos 
e setenta e cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 10.725 (dez mil, setecentos e vinte e cinco) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 178.497,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas 
mensais de R$ 16.227,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e sete reais), de fevereiro 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 003.00000980-5, da Caixa Econômica Federal, 
agência 1357, 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, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

MARIA GORETTI PIRES GINER MACHADO ROSA
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5978/2014
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de Pais e 
Mestres da E M. Maria da Conceição de Deus Santos”.
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 E M. Maria da Conceição de Deus 
Santos, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da E M. Maria da Conceição de Deus 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 da E M. Maria da 
Conceição de Deus Santos, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Tijucas, 1001 – Sertão do Camburi– São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº. 03.335.829/0001-33, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. Clemente Gonçalves Batista, portador da Cédula de Identidade 
nº.368.738.158-70 e do CPF nº. 309.790.968-04, 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 235 (duzentos 
e trinta e cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.585 (dois mil,  quinhentos e trinta e cinco) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

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

de contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 36.839,00 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 
3.349,00 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais), de fevereiro 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 03000319-0, da Caixa Econômica Federal, 
agência 1357, 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;
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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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

CLEMENTE GONÇALVES BATISTA
Diretor Executivo

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

DECRETO Nº 5979/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de Pais e 
Mestres da E M. Maria da Conceição de Deus Santos”.
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 E M. Maria da Conceição de Deus 
Santos, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da E M. Maria da Conceição de Deus 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 da E M. Maria da 
Conceição de Deus Santos, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Tijucas, 1001 – Sertão do Camburi– São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº. 03.335.829/0001-33, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. Clemente Gonçalves Batista, portador da Cédula de Identidade 
nº.368.738.158-70 e do CPF nº. 309.790.968-04, 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 235 (duzentos 
e trinta e cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.585 (dois mil,  quinhentos e trinta e cinco) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 36.839,00 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 
3.349,00 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais), de fevereiro 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 03000319-0, da Caixa Econômica Federal, 
agência 1357, 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

CLEMENTE GONÇALVES BATISTA
Diretor Executivo

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

DECRETO Nº 5980/2014
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião –APAE”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Legislação Municipal vigente,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião -APAE”, mediante convênio que 
é parte integrante deste decreto.
Artigo 2º- Para celebração do convênio, a Conveniada atendeu os critérios estabelecidos na Lei 1.739/2005.
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVENIO
“Convênio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO 
SEBASTIÃO-APAE, para promover o atendimento de educandos portadores de necessidades especiais.”
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Senhor Prefeito, Sr. 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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE SÃO SEBASTIÃO-APAE, entidade de assistência social sem fins lucrativos, com endereço à Rua Abdala Cecílio, 46 – Bairro Pontal da Cruz – São 
Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.556.120/0001-61, neste ato representada pelo seu Presidente, Srª. RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO 
SIMIONI, portador do RG n.º 10.869.367-3 SSP-SP e CPF n.º 109.195.008-38, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Convênio, 
autorizado pela Lei Municipal nº. 1739, de 29 de março de 2005, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus 
parágrafos, e  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 o atendimento gratuito à população portadora 
de necessidades especiais, apoiada pelo CONCEDENTE, através de sua Secretaria da Educação em conformidade com as diretrizes de ação educacional, 
na área da Educação Especial, objetivando atingir a meta total de 1.716 (um mil, setecentos e dezesseis) 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, devidamente aprovado pelo Conselho 
Municipal de Educação, no âmbito do Plano Municipal de Educação.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio o 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 da Educação Especial, aos educandos com deficiência 
integrativa (mental), múltiplas deficiências, autismo e distúrbios severos do desenvolvimento, promovendo sua plena integração social, interação familiar e 
preparação para o trabalho, bem como executar ações de prevenção às deficiências, totalizando um atendimento mensal de 156 (cento e cinqüenta e seis) 
usuários, no período de 03/02/2014 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 pelo 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 ao 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 educação especial, 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 - 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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 OBRIGAÇÔES 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 portadora de necessidades especiais, 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;
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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 portadora de necessidades especiais, 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 Educação Especial;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado 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;

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 368.775,00 (trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), a ser repassado em 11 
(onze) parcelas mensais de R$ 33.525,00 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais), pagáveis de fevereiro de 2014 a dezembro de 2014.
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 13.761,00 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais), com 
uma parcela de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e onze parcelas mensais de R$ 1.221,00 (um mil, duzentos e vinte e um reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Despesa 17083, Funcional Programática 12.367.2008.2.326.000, 
Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, – Subvenção Social.

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. 30.335-6 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 - Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso I da sub-cláusula anterior deverão indicar no seu corpo tratar-se de despesa paga com recurso do 
presente Convênio, o 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.

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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
   Prefeito

RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO SIMIONI
Presidente da APAE

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

DECRETO Nº 5981/2014

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 12.191, de 21 de 

outubro de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
21/01/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado.               

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 

VELÇA MARIA GOMES DA SILVA,  matricula nº. 1796-5, do cargo de 
Professor de Educação Básica I, Referência 8, Grau 7 G, do Anexo III, da 
Tabela III  de vencimentos do quadro de magistério,  admitida em 04 de 
fevereiro de 1988.

Artigo 2º - Perceberá a servidora,  proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir 
de 01 de março de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,       3        de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5982/2014

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 12.419, de 23 de 

outubro de 2013.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS -Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
21/01/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerida na forma da Lei, e anexada no Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 29/03/2012, 
que acrescenta o artigo 6º-A à E.C. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor 

VENINO PONTES DE MATOS NETO, matrícula nº. 2915-7, do cargo de 
Auxiliar de Enfermagem, Referência 8 ”I”, admitido em 04 de agosto de 
1992.

Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos proporcionais, calculados 
conforme o tempo de contribuição, com base na  última remuneração do 
cargo efetivo, com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de março de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,       3        de fevereiro de 2014. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5983/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 12.829, de 01 de 

novembro de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
21/01/2014, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 

MARIA DE FÁTIMA BORGES DE CARVALHO, matricula nº. 1716-7, do 
cargo de Dentista 40 horas, Referência 21 “J”, admitida em 05 de novembro 
de 1987.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pela paridade total.

 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de março de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,       3        de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5984/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 011834, de 27 de 

setembro de 2012.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
16/12/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme redação dada pela EC 70/2012 de 29/03/2012, que 
acrescenta o artigo 6º-A á E.C. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor 

REINAL FERRAZ DA CRUZ, matricula nº. 2364-7, do cargo de Trabalhador 
de Campo, Referência 3 “H”, admitido em 18 de abril de 1990.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos proporcionais, calculados 
com base na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes pela 
paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        3       de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5985/2014

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e.
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6215 de 16/05/2012, 

requerido por SIDINEIA ALINE DE ASSIS, ora representante do menor, 
que solicita benefício de pensão por óbito em 21/04/2012 da servidora 
aposentada ERCI MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA, matrícula 100447, 
desde 01/07/2011.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
16/12/2013, assinada pelos Conselheiros presentes deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado,

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado PENSIONISTA, o menor FABRÍCIO 

HENRIQUE KLEINS, na condição de representado, nos termos da Lei 
e de acordo com a Ação de Tutela e Curatela - Processo Judicial nº. 
0001006-76.2013.8.26.0587, que concedeu a GUARDA PROVISÓRIA E 
RESPONSABILIDADE à SIDINEIA ALINE DE ASSIS. 

Artigo 2º- Perceberá benefício de 100% (cem por cento), calculado 
sobre o último benefício de aposentadoria recebido pela falecida, com 
reajustes pela paridade total, de acordo com a Emenda Constitucional nº. 
70/2012 de 29/03/2012.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 21 de abril de 2012, revogando-se as disposições 
em contrário.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        3       de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5986/2014

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e.
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 0013.002 de 

06/11/2013, requerido por MARISA CRISTINA PITANGA que solicita 
benefício de pensão, por óbito em 09/03/2012 do servidor ativo, LEONEL 
DOS SANTOS FERRO, matrícula 2413-9, que exercia o cargo de Coletor 
de Lixo desde 10/05/1990.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 
16/12/2013, assinada pelos Conselheiros presentes deferindo o benefício 
requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado, 

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada PENSIONISTA, nos termos da Lei, a menor 

VITÓRIA PITANGA FERRO, na condição de filha, com reversão do 
benefício a favor de MIRYAM NASCIMENTO FERRO, por ocasião de óbito 
ou emancipação.

Artigo 2º- Perceberá benefício de 50% (cem por cento) calculado sobre 
a última remuneração de ativo recebido pelo falecido, conforme Art. 40 da 
Constituição Federal, com reajustes em conformidade com os concedidos 
pelo Regime Geral de Previdência Social.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09 de março de 2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,      3         de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5987/2014
“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 - EMEI Emília Pinder - Peteleco”.
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 Educação 
Infantil - EMEI Emília Pinder Peteleco, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

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 - EMEI 
Emília Pinder Peteleco.”
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 - EMEI EMÍLIA PINDER PETELECO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Primeiro Centenário Batista, 
62 - Centro – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.300.000/0001-93, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. ELIANA 
AZEVEDO SALES, portadora da Cédula de Identidade nº 18.224.231-6 SSP/SP e do CPF nº. 047.512.338-74, 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 80 (oitenta) alunos, 
mensalmente, objetivando atingir o somatório de 880 (oitocentos 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Mai./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 19.657,00 (dezenove mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de 
R$ 1.787,00 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais), de fevereiro 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 883-4, do Banco do Brasil, agência 6651-6, 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;
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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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ELIANA AZEVEDO SALES
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5988/2014

“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 - EMEI Emília Pinder - Peteleco”.
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 Educação 
Infantil - EMEI Emília Pinder Peteleco, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

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 - EMEI 
Emília Pinder Peteleco.”
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 - EMEI EMÍLIA PINDER PETELECO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Primeiro Centenário Batista, 
62 - Centro – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.300.000/0001-93, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. ELIANA 
AZEVEDO SALES, portadora da Cédula de Identidade nº 18.224.231-6 SSP/SP e do CPF nº. 047.512.338-74, 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 80 (oitenta) alunos, 
mensalmente, objetivando atingir o somatório de 880 (oitocentos 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Mai./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 19.657,00 (dezenove mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de 
R$ 1.787,00 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais), de fevereiro 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 883-4, do Banco do Brasil, agência 6651-6, 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ELIANA AZEVEDO SALES
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5989/2014

“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 Professora Maria Alice Rangel”.
    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 Professora Maria 
Alice Rangel, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Alice Rangel.”
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 
Professora Maria Alice Rangel, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Waldomiro Peixoto de Oliveira, 53 – Jaraguá – São Sebastião/SP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 67.658.211/0001-97, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Rita Ribeiro Pinheiro Sales, portadora da Cédula 
de Identidade nº. 20.438.632-9 SSP/SP e do CPF nº. 119.763.378-28, 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 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 125 (cento e vinte e 
cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1375 (um mil, trezentos e setenta e cinco) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.
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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$ 25.388,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 
2.308,00 (dois mil, trezentos e oito  reais), de fevereiro 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 9.590-7, do Banco do Brasil, 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 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

RITA RIBEIRO PINHEIRO SALES
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5990/2014
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 010752, de 17 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no dia 16/12/2013, 

assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado. 
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Artigo 1º - É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor ELIAS NUNES DE MORAIS, matricula nº. 2354-0, do cargo de Operador de 

Máquina Pesada, Referência 7 “J”, admitido em 17 de abril de 1990.
Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião,        3       de fevereiro de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5991/2014
“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 Mundo Encantado”.
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 Mundo Encantado, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVENIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo 
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 ESCOLA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO ENCANTADO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Naís, 201 – Canto do Mar – São 
Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.041.227/0001-61, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. VALDETE FAQUINE DE 
CAMPOS, portadora da Cédula de Identidade nº. 17.528.951 SSP/SP e do CPF nº. 074.845.438-10, doravante denominada CONVENIADA, celebram o 
presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas 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 154 (cento e 

cinqüenta e quatro) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1694 (um mil, seiscentos e noventa e quatro) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Mai./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 35.948,00 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais 
de R$ 3.268,00 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais), de fevereiro 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 13.01837-5, do Banco do 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

VALDETE FAQUINE DE CAMPOS
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto    Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6
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DECRETO Nº 5992/2014
“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 da Enseada”.
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 da Enseada, 
mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
TERMO DE CONVENIO

“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo 
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 ESCOLA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO ENCANTADO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Naís, 201 – Canto do Mar – São 
Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.041.227/0001-61, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. VALDETE FAQUINE DE 
CAMPOS, portadora da Cédula de Identidade nº. 17.528.951 SSP/SP e do CPF nº. 074.845.438-10, doravante denominada CONVENIADA, celebram o 
presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas 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 154 (cento e 
cinqüenta e quatro) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1694 (um mil, seiscentos e noventa e quatro) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Mai./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 35.948,00 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais 
de R$ 3.268,00 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais), de fevereiro 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 13.01837-5, do Banco do 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

VALDETE FAQUINE DE CAMPOS
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5993/2014

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio com a Associação de Pais Mestres 
da Escola Municipal de Educação Infantil Luciana da Silveira Gonçalves - Chapeuzinho Vermelho”.
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 Educação 
Infantil Luciana da Silveira Gonçalves - Chapeuzinho Vermelho, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da Escola Municipal de Educação Infantil Luciana da Silveira Gonçalves 
- Chapeuzinho Vermelho.”
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 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL LUCIANA DA SILVEIRA GONÇALVES - CHAPEUZINHO VERMELHO, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Martins do Val, 230 – 
São Francisco – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.020.182/0001-49, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. JANAINA 
BORIN CHAGAS, portadora da Cédula de Identidade nº. 32.094.440-2 SSP/SP e do CPF nº. 261.141.858-62, 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 63 (sessenta e 
três) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 693 (seiscentos e noventa e três) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

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

de contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Mai./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 19.470,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 
1.770,00 (um mil, setecentos e setenta  reais), de fevereiro 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 17.282-0, do Banco do Brasil, 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 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.
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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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

JANAINA BORIN CHAGAS
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5994/2014
“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 Prof. Walfrido Maciel 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 Prof. Walfrido 
Maciel Monteiro, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Prof Walfrido Maciel 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 APM da EM Prof Walfrido Maciel Monteiro, associação 
sem fins lucrativos, com sede à Rua Guaratinguetá, 36 – Morro do Abrigo – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 60.377.314/0001-30, neste 
ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Fabiana de Carvalho, portadora da Cédula de Identidade nº. 33.162.620-2 e do CPF nº.294.030.108-51, 
doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas 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 516 (quinhentos 
e dezesseis) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 5676 (cinco mil, seiscentos e setenta 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, 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 107.041,00 (cento e sete mil e quarenta e um reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 9.731,00 
(nove mil, setecentos e trinta e um  reais), de fevereiro 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 316-5, da Caixa Econômica Federal, agência 
1357, 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 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

FABIANA DE CARVALHO
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5995/2014
“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 Henrique Tavares de Jesus”.
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 Henrique 
Tavares de Jesus, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVENIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus.”
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 
Henrique Tavares de Jesus, associação sem fins lucrativos, com sede à Av. Adelino Tavares, 301 – Barra do Sahy– São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº. 50.322.601/0001-99, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Aliadne Santos de Carvalho, portadora da Cédula de Identidade 
nº.12.965.991-67 SSP/BA e do CPF nº. 353.842.328-89, 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 345 (trezentos e 
quarenta e cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 3.795 (três mil, setecentos e noventa e cinco) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 58.751,00 (cinqüenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e um reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais 
de R$ 5.341,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e um  reais), de fevereiro 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 35.017-6, do Banco do Brasil, 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-

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 02 - Edição nº 101 - 18 de fevereiro de 2014 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

10



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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ALIADNE SANTOS DE CARVALHO
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5996/2014
“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 Guiomar Aparecida da Conceição Sousa”.
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 Guiomar 
Aparecida da Conceição Sousa, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da Escola Municipal Guiomar Aparecida da Conceição Sousa.”
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 Escola Municipal Guiomar Aparecida da 
Conceição Sousa, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Tropicanga, 99 - Boiçucanga – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
01.933.538/0001-11, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Vanessa Aparecida Firmino Farias, portadora da Cédula de Identidade 
nº.30.529.675-9 SSP/SP e do CPF nº. 253.789.488-0, 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 580 (quinhentos 
e oitenta) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 6380 (seis mil, trezentos 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, 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 61.336,00 (sessenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de 
R$ 5.576,00 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais), de fevereiro 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 1300017-7, do Banco Santander agência 0847, 
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, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

VANESSA APARECIDA FIRMINO FARIAS
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5997/2014
“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 João Gabriel de Sant’Ana”.
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 João 
Gabriel de Sant’Ana, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da Escola Municipal Professor João Gabriel de Sant’Ana.”
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 Escola Municipal Professor João Gabriel de 
Sant’Ana, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Yojiro Takaoka, 428 – Toque Toque Pequeno – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
01.169.601/0001-95, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Regina de Matos Oliveira, portadora da Cédula de Identidade nº.18.592.837-7 
SSP/SP e do CPF nº. 055.355.748-30, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas 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 130 (cento e trinta) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1430 (um mil, quatrocentos e trinta) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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
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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$ 40.909,00 (quarenta mil, novecentos e nove reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 3.719,00 
(três mil, setecentos e dezenove  reais), de fevereiro 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 11.177-5, do Banco do Brasil, 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 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

REGINA DE MATOS OLIVEIRA
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5998/2014

“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 Sonho de Criança”.
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 Educação 
Infantil Sonho de Criança, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

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 Sonho 
de Criança.”
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 SONHO DE CRIANÇA, associação sem fins lucrativos, com sede na Av. Adelino Tavares, 301 – Barra do Sahy 
– São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.187.961/0001-33, neste ato representado pelo sua Diretora Executiva, Srª. ALIADNE SANTOS 
CARVALHO, portadora da Cédula de Identidade nº. 12.965.991-67 SSP/BA e do CPF nº. 353.842.328-89, 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 111 (cento e onze) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1221 (um mil, duzentos e vinte e um) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Mai./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 35.475,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais 
de R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais), de fevereiro 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 35.019-2, do Banco do Brasil, 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 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, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

ALIADNE SANTOS CARVALHO
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5999/2014

“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 Profª  Maria Virginia Silva”.
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 Profª Maria 
Virginia Silva, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVENIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Profª Maria Virginia Silva.”
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 Profª 
Maria Virginia Silva, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Valinhos, 136 – Barra do Una – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
02.495.754/0001-95, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Regina da Silva Góes, portadora da Cédula de Identidade nº.36.009.465-X 
SSP/SP e do CPF nº. 292.860.398-08, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado 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 190 (cento e noventa) 
alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2090 (dois mil e noventa) 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:
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Parcela Data Condição
01 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

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

contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 57.046,00 (cinqüenta e sete mil e quarenta e seis reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 
5.186,00 (cinco mil, cento e oitenta e seis reais), de fevereiro 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 13-01323-9, 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 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

REGINA DA SILVA GÓES
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5600/2014

“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 Prof. Doutor José Machado Rosa”.
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 Prof. Doutor José 
Machado Rosa, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da Escola Municipal Professor Doutor José Machado Rosa.”
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 Escola Municipal Professor Doutor José 
Machado Rosa, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Agripino José do Nascimento,32 –Vila Amélia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº. 01.434.348/0001-50, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Luciana dos Santos Lima, portadora da Cédula de Identidade 
nº23.741.490-9 SSP/SP e do CPF nº. 259.658.578-29, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente 
autorizado pelas 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 348 (trezentos 

e quarenta e oito) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 3828 (três mil, oitocentos e vinte e oito) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 

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

de contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 58.784,00 (cinqüenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais 
de R$ 5.344,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro  reais), de fevereiro 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 10.554-6, do Banco do Brasil, agência 0715, 
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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LUCIANA DOS SANTOS LIMA
Diretora Executiva

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto    Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6
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DECRETO Nº 5601/2014
“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 Canto do Mar”.
 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 Canto do Mar, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 03 de fevereiro de 2014.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

TERMO DE CONVENIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da Escola Municipal Canto do Mar.”
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 Escola Municipal Canto do Mar, associação sem fins lucrativos, com 
sede à Rua do Parque, 30 – Canto do Mar – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 55.556.971/0001-04, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Lucilene da Costa Pereira, portadora da Cédula de Identidade 
nº.28.280.54-0 SSP/SP e do CPF nº. 342.637.478-10, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas 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 635 (seiscentos e trinta e cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 6.985 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco) 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 (Fev./2014) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Mar./2014) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 01.
03 (Abr./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 (Maio/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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

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$ 58.960,00 (cinqüenta e oito mil e novecentos e sessenta reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 5.360,00 (cinco mil e trezentos e sessenta reais), de fevereiro 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 13.001.222-1, 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 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, 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, 03 de fevereiro de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LUCILENE DA COSTA PEREIRA
Diretora Executiva

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/13

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 
PARA SUPRIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS RELACIONADOS 
NOS ANEXOS I E II, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA PARA O CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, 
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 1º 
DIA DA SESSÃO DE LANCES: 10/03/2014 ÀS 9:30 HORAS; 
2º DIA DA SESSÃO DE LANCES: 11/03/2014 ÀS 9:30 HORAS; 
DATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO: 20/03/2014 ÀS 9:30 HORAS;
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE 
NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO –  DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS

SÃO SEBASTIÃO, 18 DE FEVEREIRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/13
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA REDE DE SAÚDE DE 
SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS 
PRODUTOS RELACIONADOS NOS ANEXOS I E II, PARTE INTEGRANTE 
DO EDITAL.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA PARA O CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, 
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 1º 
DIA DA SESSÃO DE LANCES: 24/03/2014 ÀS 9:30 HORAS; 
2º DIA DA SESSÃO DE LANCES: 25/03/2014 ÀS 9:30 HORAS; 
DATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO: 03/04/2014 ÀS 9:30 HORAS; 
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA 
SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – 
SÃO SEBASTIÃO/SP SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS
SÃO SEBASTIÃO, 18 DE FEVEREIRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/14
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, 
DESJEJUM MATINAL E LANCHES PARA INTERVALO DE EVENTOS E 
REUNIÃO DE TRABALHO PROMOVIDOS PELA PREFEITURA.
TIPO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNIDADE POR LOTE 
DATA DA SESSÃO: 06/03/2014 ÁS 9:30
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO –SÃO SEBASTIÃO/SP SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ) REAIS
SÃO SEBASTIÃO, 18 DE FEVEREIRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/14
OBJETO: CONCESSÃO REMUNERADA DE USO E EXPLORAÇÃO 
DE ESPAÇO PÚBLICO: BOX COMERCIAL E BOX DE 
ALIMENTAÇÃO LOCALIZADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO 
TIPO: MAIOR OFERTA
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 27/03/13 ÀS 9:30 HORAS 
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 
SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 10,00 (DEZ REAIS)
SÃO SEBASTIÃO, 18 DE FEVEREIRO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SECTUR077 – Processo n.º 61.856/2011.
Contratada: Mix Estrutura Produções e Eventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação de serviços de atividade logística a fim de atender á garantia da 
organização e execução do evento denominado “Reveillon 2013/2014, Verão Show 2014 
e Festa do Padroeiro 2014”.
Prazo: 02 (dois) meses.
Modalidade: PP nº 044/11.
Valor: R$ 2.310.167,28 (dois milhões, trezentos e dez mil, cento e sessenta e sete reais e 
vinte e oito centavos).
Data: 13.12.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Jorge Luiz de Siqueira pela Contratada.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SECAD004 – Processo 
n.º 62.106/10.
Contratada: Comercial e Importadora São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o reajuste conforme 
IGPM/FGV.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 25/10.
Valor: R$ 129.134,40 (cento e vinte e nove mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta 
centavos).
Data: 10.01.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e João Paulo Tartora pela Contratada.  

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2009SECTUR148 – Processo 
n.º 63.250/09.
Contratada: Maria Isabel dos Santos Estavski da Silva.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o reajuste conforme índice 
IGPM/FGV.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 23/09.
Valor: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
Data: 27.12.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Maria Isabel dos Santos Estavski da 
Silva pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEMAM008 – Processo 
n.º 61.948/11.
Contratada: Terraplenagem Cordeiro Ltada. - EPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e reajusta conforme IGPM/
FGV.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 032/11.
Valor: R$ 138.207,72 (cento e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e setenta e dois 
centavos)  
Data: 23.01.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e José Milton Duarte Cordeiro pela 
Contratada.  

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2010SECAD001 – Processo 
n.º 63.413/09.
Contratadas: Carolina Creistina Galvão e Juliana Fernanda Galvão.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o reajuste conforme 
IGPM/FGV.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 027/09.
Valor: R$ 31.643,76 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis 
centavos).
Data: 27.01..2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Carolina Cristina Galvão e Juliana 
Fernanda Galvão pelas Contratadas. 
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PROCESSOS  - EDITAL 003/2014
Tendo sido improfícuos os meios de Notificar sobre as autuações “pessoalmente” e “por via postal registrada”. Informe-se aos proprietários dos imóveis relacionados e assim cadastrados junto ao Cadastro Municipal, a 
providenciarem a manutenção dos mesmos conforme estabelecido na Lei Municipal 848/92, 1620/03, 112/10, 1644/03 e 2256/13 no prazo de 30 dias a partir desta publicação, sob pena de novas sanções previstas na Lei.

Havendo necessidade de maiores informações, solicitá-las junto à Secretaria de Meio Ambiente – Rua Antônio Januário do Nascimento nº 213 – Centro - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais.

N° PROCESSO INTERESSADO ENDEREÇO DO IMÓVEL AUTO DATA
1 13445/13 ELISABETE S. DO VALE Rua Adriana Rego, 66 – Morro do Abrigo Auto 22906 – NOTIFICAÇÃO

Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 23/10/13

2 13657/13 WANESSA CRISTINA DOS SANTOS BORGES Rua Sergipe, 127 – São Francisco Auto 22959 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 29/10/13

3 00834/13 CELSO RODOLFO ROGATIS LIEBERG Rua do Cambucaeiro, 135 – Boiçucanga Auto 21902 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 12/01/13

4 00997/13 RUBENS LEITE DE SOUZA Rua João Pinheiro, 46 – Itatinga Auto 21986 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/01/13

5 01511/13 RONALDO ALVAREZ Rua P S Passagem, 46 – Boiçucanga Auto 21866 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 24/01/13

6 01519/13 OSVALDO PEREIRA DA PENHA Rua Novo Horizonte, 99 – Olaria Auto 22077 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 23/01/13

7 10329/13 LUIZ VIEIRA DOS SANTOS Rua Julio Prestes de Albuquerque, 233 A, Itatinga Auto 22634 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 22/08/13

8 01645/13 JOSÉ TEIXEIRA FILHO Rua Dr. Roque Edgard Fenerich, 302, Boiçucanga Auto 21868 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 26/01/13

9 00998/13 JÉSUS JOSÉ PINHEIRO Rua João Pinheiro, 161 – Itatinga Auto 21987 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/01/13

10 08686/13 FERNANDO BERNARDINO Avenida Manoel Hipólito do Rego, 399, Praia Deserta Auto 22609 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/07/13

11 00604/13 EXPEDITO PEREIRA DA FONSECA Rua José Pacini, 910 – Topolândia Auto 21983 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 07/01/13

12 11964/13 MARIA ALICE DA SILVA Rua João Bernardino de Farias, 67 – Canto do Mar Auto 21073 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 09/10/13

13 11971/13 SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE Avenida Vereador Emílio Granato, 6500 – Canto do Mar Auto 21065 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 08/10/13

14 11966/13 PAULO ROBERTO PEREIRA Rua João Bernardino de Farias, 50 – Canto do Mar Auto 21070 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 08/10/13

15 12366/13 MIGUEL PEREIRA DA SILVA Avenida Nereu, 185 – Canto do Mar Auto 22768 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

16 12371/13 LUIZ ANTÔNIO DE BRITO Avenida Nereu, 171 – Canto do Mar Auto 22778 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

17 11984/13 JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO Rua João Bernardino de Farias, 58 – Canto do Mar Auto 21071 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 09/10/13

18 12363/13 IVETE FONTANARI M. DE CASTRO E HERCINEIA DA 
COSTA Avenida Nereu, 62 – Canto do Mar Auto 22765 – NOTIFICAÇÃO

Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

19 12364/13 FRANCISCO EDMUNDO EDER Avenida Nereu, 89 – Canto do Mar Auto 22766 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

20 12382/13 CALISTO GOMES DO NASCIMENTO Rua João Bernardino de Farias, 130, Canto do Mar Auto 22756 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

21 12378/13 CALISTO GOMES DO NASCIMENTO Rua João Bernardino de Farias, 89, Canto do Mar Auto 22752 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

22 12360/13 CALISTO GOMES DO NASCIMENTO Rua João Bernardino de Farias, 167, Canto do Mar Auto 22762 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

23 12377/13 BENEDITO PEREIRA DUARTE Rua João Bernardino de Farias, 78, Canto do Mar Auto 22751 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/10/13

24 11965/13 RENATA DA SILVA SANTOS Rua João Bernardino de Farias, 61, Canto do Mar Auto 22635 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 09/10/13

35 11721/13 SEBASTIÃO ROMÃO DOS SANTOS Rua Almirante Cockrane, 120 – Juquehy Auto 21324 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/09/13

36 11720/13 ANA DA CONCEIÇÃO SANTOS Avenida Maurício Benedito Faustino, 182 – Juquehy Auto 21325 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/09/13

37 11747/13 DANIEL ASP SOUZA Avenida Maurício Benedito Faustino, 1063, Casa 1 a 4  – Juquehy Auto 19282 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/09/13

38 11746/13 BENEDITA RIBEIRO Avenida Maurício Benedito Faustino, 1271 – Juquehy Auto 19283 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/09/13

39 00988/13 AMÉRICO RUFINO E FILHOS Avenida Mãe Bernarda, nº 230, Juquehy Auto 21448 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 15/01/2013

40 11749/13 DANIEL RICARDO SINDICIC Rua Tiradentes, nº 55, Juquehy Auto 19285 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/09/13

41 02150/13 ANTÔNIO JOSÉ DE SANTANA Rua Benedito Isidoro de Moraes, nº 215, Juquehy Auto 22060 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/01/2013

42 02154/13 MARIA LIDIA PICKLER E OUTRO Avenida Maurício Benedito Faustino, 1660 – Juquehy Auto 22064 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 30/01/2013

43 11458/13 EDVALDO GOBBI PEREZ Rua Romualdo de Mattos, nº 232 - Boiçucanga Auto 21414 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 26/09/13

44 13445/13 ELISABETE S. DO VALE Rua Adriana Rego, nº 66 – Morro do Abrigo Auto 22906 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 23/10/2013

45 13657/13 WANESSA CRISTINA DOS SANTOS BORGES Rua Sergipe, nº 127 – São Francisco Auto 22959 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 29/10/13

46 00834/13 CELSO RODOLFO ROGATIS LIEBERG Rua do Cambucaeiro, nº 135 – Boiçucanga Auto 21902 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 12/01/13

47 00997/13 RUBENS LEITE DE SOUZA Rua João Pinheiro, nº 46, Itatinga Auto 21986 – NOTIFICAÇÃO
Infração à Lei 848/92 – Artigo 12º - Alterado pela Lei 2256/13 10/01/2013

 _____________________________________________                ______________________________________
    Luiz Teixeira da Silveira         EDUARDO HIPÓLITO DO REGO
 Chefe - Divisão de Fiscalização de Agressões Ambientais           Secretário de Meio Ambiente

A Prefeitura de São Sebastião firmou 
convênio com o Ministério da Pesca 
e Aquicultura para a implantação do 
primeiro Parque Aquícola do litoral 
paulista.

O investimento de aproximadamente 
R$ 285 mil  contempla a realização de 
estudos, aquisição de equipamentos e o 
ordenamento marinho.

De acordo com diretor do  
departamento Evandro Sebastiani, a 
intenção é fazer todo o mapeamento 
da costa de São Sebastião.” Vamos 
mapear os 104 quilômetros de costa do 
município e demarcar as áreas aquícolas 
fazendo o ordenamento marinho, por 
exemplo, de onde pode ser realizado 
o cultivo marinho o local de pesca e o 
fundeio das embarcações. Queremos 
também fazer todo o estudo de fauna e 

São Sebastião terá o primeiro Parque 
de Aquacultura do Litoral de São Paulo

Convênio entre Prefeitura 
e Ministério da Pesca terá 
investimento de R$ 285 mil

Estudo irá mapear todos os 104 quilômetros da costa sebastianense

flora e traçar um perfil do fundo do mar, 
incluindo a análise da água”, explica.

Outra medida da Secretaria de Meio 
Ambiente é adquirir equipamentos 
para o departamento como a compra 
de uma embarcação. “Vamos 
providenciar a compra de um barco 
que consiga navegar em mar aberto e 

garantir o aumento de nossa atividade, 
inclusive de fiscalização”, completa. 
Esta é a primeira vez que o município 
faz um trabalho como este e, de acordo 
com Sebastiani é também o primeiro 
parque aquícola a ser instalado no litoral 
de São Paulo. “Temos a informação 
de que existe este tipo de trabalho em 

municípios com rios e em água doce, 
mas no litoral e mar ninguém até hoje 
iniciou este tipo de ação”, reforça.

Bijupirá
A implantação destes estudos 

também irá fomentar a segunda fase do 
projeto Bijupirá com a possibilidade de 
levar os alevinos (peixes recém saídos 
do ovo) - que ficam na sede do projeto 
localizado na Praia Grande - Balneário 
dos Trabalhadores - para serem 
cultivados no mar e com isso aumentar 
a produção marinha. “Sem dúvida 
nenhuma este será mais um avanço para 
o projeto com a tentativa de aumentar 
a produção de peixes marinhos e 
estimular o consumo e cultivo por 
parte dos pescadores artesanais e 
outros interessados da cidade”, finaliza 
Sebastiani.

O objetivo do Bijupirá é garantir 
um atrativo para que os pescadores 
enxerguem opções econômicas, 
ambientalmente sustentáveis e manter 
a atividade que ele exerce no mar.

PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA PREFEITO 
MANSUETO PIEROTTI, 391, 2º PISO, CENTRO, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 
ou 28 de fevereiro 2014, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, 
COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Assistente Social 40h
Class. N.º Inscr. Candidato
8 -          470835                   FABRICIO GOBETTI LEONARDI
Motorista
Class. N.º Inscr. Candidato
5 - 412272 CRISTIANO DOS SANTOS
6 - 422109  RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA
7 - 441270  LAFITE DOS SANTOS COIMBRA
Psicólogo 40h
Class. N.º Inscr. Candidato
12 -        422281                      DANNA PAES DE BARROS DE LUCCIA
                                                                                                 
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA 

CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO 
AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração

18 de fevereiro de 2014 

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
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Para garantir às agremiações carnavalescas mais 
facilidade na hora de confeccionar os carros alegóricos 
e aos turistas e moradores um fluxo melhor de veículos 

Galpão na Rua da Praia vai facilitar 
o trabalho das escolas de samba

Novo espaço será ideal para confecção 
dos carros alegóricos

As quatro agremiações já trabalham em suas alegorias

no dia dos desfiles, a Administração Municipal montou 
um galpão com estrutura metálica e coberto por lona, 
na Rua da Praia, no Centro Histórico de São Sebastião. 
O espaço está a disposição das escolas 24 horas por dia. 
Segundo informações da Secretaria de Cultura 
e Turismo, o local está bem estruturado, com 
pontos de energia e fechado, para proteger os 

enfeites da chuva, do vento e do sol. Este é o 
terceiro ano que a Prefeitura disponibiliza o espaço. 
Além de manter o carro alegórico em ótimo estado até 
o dia do desfile, o galpão foi a melhor solução logística 
para o trajeto que os veículos percorriam em plena 
véspera de Carnaval, época em que a cidade está com 
quase o triplo da população local.

Durante os quatro dias de Carnaval 
agentes de saúde de São Sebastião farão 
a distribuição de preservativos e folderes 
explicativos para os foliões que estiverem  
na Rua da Praia, Centro,  e nos eventos 
da costa Norte e Sul do Município. A 
expectativa do Centro Municipal de 
Infectologia (Cemin) é de que mais de 
30 mil camisinhas sejam entregues para 
adultos e adolescentes.

De acordo com a coordenadora 
municipal do Programa DST/AIDS 
Leda Nicolau, a novidade este ano é 
que os agentes estarão circulando pelos 
locais de festa ao invés da instalação de 

Secretaria de Saúde vai distribuir
30 mil camisinhas durante o carnaval

Os preservativos vão ser 
entregues de norte a sul do 
município

uma tenda para a retirada dos kits. “Nós 
avaliamos que se os técnicos circularem 
pela festa poderão atingir um número 
muito maior de pessoas e pulverizar a 
distribuição em outros pontos da festa”, 
disse.

Além das quatro noites de desfile e 
apresentações na rua da Praia e Coreto, 
na região central, também será feita a 
distribuição em Boiçucanga, na costa Sul 
e em eventos tradicionais como o Banho 
da Dorotéia e o Carnamar.

Ainda de acordo com Leda, este 
ano serão dois tipos de preservativos 
distribuídos, os para adultos e os 
voltados para o público adolescente. 
“A diferença entre um e outro é o 
tamanho do diâmetro do anel que no 
caso da camisinha para adulto mede 52 
milímetros e para os adolescentes 49”, 
explica.

A tentativa de abordar o público mais 
jovem, segundo Leda, será retomada a 
partir deste ano. “Há alguns anos nós 
fazíamos a distribuição diferenciada 
para os adolescentes, porém, alguns pais 
acabavam não aprovando muito a ideia, 
mas agora com a influência de programas 
de TV e a internet é muito importante 
atingirmos este público de 12, 13 anos 
que possivelmente já está com a vida 
sexual ativa”, frisou.

Leda fez questão de destacar 
também o trabalho que é feito no 
Cemin - que fica dentro da Unidade 
de Saúde da Topolândia - com testes 
rápidos para detectar se a pessoa tem 
HIV e sífilis. “Hoje oferecemos o teste 
rápido para diagnosticar o HIV, e outras 
doenças sexualmente transmissíveis  
assintomáticas são avaliadas pelos 
médicos em toda a rede de saúde”, 
finaliza.
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