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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/15
PROCESSO LICITATÓRIO N° 61.705/15
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIO, VÍDEO, EM ATEN-
DIMENTO AO CONVÊNIO Nº 065/2013, FIRMADO COM A UNIÃO, POR MEIO DO MINISTÉ-
RIO DA PESCA E AQUICULTURA.
SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE DO RAMO DE ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/02/2016.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 15:00 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 214 – CEN-
TRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) OU DISPONÍVEL GRATUITA-
MENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 21 DE JANEIRO DE 2016.
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 01/2016
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados para contratação pelo período de 180 (cento e 
oitenta) dias, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para substituição 
temporária de vaga médica considerando que até a presente data e após realizadas cinco convocações de 
Médicos do Concurso 01/2015 não houve suprimento da vaga em algumas Unidades, gerando desassis-
tência em algumas equipes de até 30 (trinta) dias.

Médico Clínico Geral / Generalista III
Gaspar de Oliveira Dias Junior

Art. 1º - O candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierot-
ti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 25 (segunda-feira) de janeiro de 2016 das 09:00 às 16:00, impreterivelmen-
te, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de Identidade – RG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de Identidade Profissional 

Original: 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Cópia simples: 
e) CPF 
f) PIS/PASEP 
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) Titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2015 do conselho de classe (CRM-SP)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês vigente, con-
tendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente (xerox da face  do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo de solicitação.

§ 1º - Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documentos poderá ser 
feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular com 
firma reconhecida com poderes específicos para o presente ato. 
§ 2º – O não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, no local, data e 
horário indicados, será considerada desistência do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
EMERGENCIAL.
Art. 2º - Apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de posse da Guia de Soli-
citação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de documentação. 
Art. 3º - A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS esclarece que o candidato  que não 
atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados será  automaticamente ELIMINADO do 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL.
Art. 4º - Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos pela Funda-
ção de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. 
São Sebastião, 22 de janeiro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA
Diretor Presidente - Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

L E I - Nº 2366/2015
“Institui no Calendário Oficial de eventos do Município o Dia da Consciência Negra”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais 
faz que a Câmara de Vereadores decretou e ele sanciona e promulga, a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica instituído no calendário oficial de eventos do Município,o DIA DA CONSCIÊNCIA NE-
GRA, a ser comemorada anualmente no dia 20 de novembro.
Art. 2° - Na data prevista no artigo anterior serão promovidos eventos relacionado ao tema, como pales-
tras, conferências e atividades visando o resgate e a preservação da memória e da consciência dos afro-
brasileiros.
Art. 3° - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,     18     de dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 
Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  58/2015
Autoria do Vereador: Onofre Santos Neto “NETO”
CMSS/SAJUR/acss

L E I - Nº  2367/2015
“Institui o Projeto “Escola Melhor” no município de São Sebastião e dá outras providências”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Projeto “Escola Melhor”, visando ao incentivo da realização de parcerias de pes-
soas físicas e jurídicas com escolas públicas municipais.
Art.2º - A participação de pessoas físicas e jurídicas no Projeto “Escola Melhor” tem por objetivo alcançar 
contribuições para a melhoria da qualidade do ensino da rede pública Municipal, e dar-se-á mediante as 
seguintes ações:
I –  doação de recursos materiais às escolas municipais, tais como equipamentos e livros;
II – patrocínio para a manutenção, conservação, reforma e ampliação das escolas municipais;
III – disponibilização de banda larga, equipamentos de rede wi-fi e de informática, tais como: computado-
res, notebooks, tabletes, roteadores, antenas de wi-fi, entre outros;
IV – outras ações indicadas pela Direção da Escola, ouvido o Conselho Escolar.
Parágrafo único – “VETADO”.
Art.3º - As pessoas físicas e jurídicas que aderirem ao projeto poderão divulgar, para fins promocionais e 
publicitários, as ações praticadas em benefício da escola.
Art.4º - A participação de pessoas físicas e jurídicas no projeto “Escola Melhor”, não implicará ônus de 
qualquer natureza ao Poder Público Municipal ou quaisquer outros direito ressalvados o disposto no art.3º 
desta Lei.
Art.5º -  Será conferido um certificado, emitido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, às pessoas físi-
cas e jurídicas que participarem do Projeto “Escola Melhor”, destacando os relevantes serviços prestados à 
educação no Município de São Sebastião.
Art.6º - O Município de São Sebastião realizará campanhas e ações, a fim de estimar a adesão de pessoas 
físicas e jurídicas ao Projeto “Escola Melhor”.
Art.7º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, especialmente quanto à forma e aos meios do 

estabelecimento da parceria e da publicidade previstos nesta lei.
Art.8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,     22      de dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº.  50/2015
Autoria do Vereador: Ercílio de Souza

DECRETO - Nº 6437/2015
“Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município e dá outras providências.” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições e
-  considerando a necessidade da existência de um meio  específico  de comunicação entre os municípes a 
e Administração Municipal;
- considerando ser salutar à Administração Pública  que o municípe expresse seus legítimo anseios, no 
círcula dessa atividde, tornando o Administrador Municipal conhecer  dos problemas e das dificuldades 
dos municípes,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica criada a Ouvidoria  Municiipal, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, 
a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração 
Direta e Indireta e entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na 
prestação de serviços à população. 
Art. 2º. A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração Municipal, 
recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no 
controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos. 
Art. 3º. Compete à Ouvidoria Municipal: 
I - receber e registrar denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e qualquer outra manifestação 
da popupalação relativa a prestação dos serviços públicos; 
II - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclareci-
mentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior, fazendo-o com diligência e brevidade 
possível;
III - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades admi-
nistrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências 
a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados; 
IV – elaborar e divulgar, quadrimestral e anualmente, relatórios de suas atividades; 
V - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direi-
tos e deveres do cidadão perante a administração pública;
VI - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às demandas recebidas.
Art. 4º.  A Ouvidoria manterá sigilo sobre as demandas que receber, bem como sobre sua fonte, asseguran-
do a proteção dos autores da represeentação, quando requerer o caso ou assim for solicitado. 
Art. 5º. A Ouvidoria, ampla divulgação,  manterá meios de comunicação tais  como serviço telefônico, 
e-mail e sala para atendimento presencial, destinados a receber as demandas, garantindo o sigilo da fonte 
de informação. 
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor no prazo máximo de 45 dias, contados de sua publicação, tempo 
considerado suficiente para sua implantação.
São Sebastião,        28      de dezembro de 2.015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SAJUR/nsa

D E C R E T O - Nº  6438/2015
“Autoriza repasse financeiro à  Associação de Vela de São Sebastião”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 
legais, em conformidade com a Lei nº 2211/2012 e;
Considerando ser a Associação de Vela de São Sebastião entidade representativa da modalidade de  vela, 
onde desenvolve  projetos de marinharia, segurança marítima e iatismo, entre outros;
Considerando haver interesse público a envolver essa atividade no âmbito do Município, que é  voltada  
à  prática do referido esporte, à formação de crianças e adolescentes e de atletas para compor equipes de 
representação municipal em competições oficiais do gênero;
Considerando finalmente, que  referida entidade, enquanto convenente vem apresentando  resultado po-
sitivo ao longo do cumprimento do convênio que celebrou com o Município,  em outubro de 2.012, e de 
seus Termos Aditivos de nºs 1 a 4,
D E C R E T A: 
Art. 1º - Fica autorizado o repasse financeiro de R$ 201.003,96, em 12 parcelas mensais de R$ 16.750,33, 
para o exercício de 2.016, à Associação de Vela  de São Sebastião, sociedade civil sem fins lucrativos, com a 
finalidade da completa execução do Plano de Trabalho em área específica da Vela, mediante a formalização 
do quinto Termo Aditivo ao convênio  celebrado  com a referida entidade.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
São Sebastião,  28   de dezembro de 2015

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
PREFEITO
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

5º TERMO ADITIVO  AO CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE VELA DE SÃO 
SEBASTIÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, neste ato representado pelo Prefeito Ernane Bilotte Primazzi,  de 
um lado e, de outro, a  ASSOCIAÇÃO  DE VELA DE SÃO SEBASTIÃO, neste ato representado por 
seu presidente, Wellington de Araújo Moreira,  já qualificados  no Termo de Convênio, cuja celebração 
foi autorizada  na forma do Decreto nº.  5.478/2012, resolvem, tendo por fundamento o disposto na Lei, 
firmar este  5º Termo Aditivo ao referido convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mu-
tuamente aceitam.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Este 5º Termo Aditivo  tem como objeto a alteração do prazo de vigência do convênio por  mais 12 
(doze) meses, contados de 01/01/2016 até o dia 31/12/2016, permanecendo alteradas as demais  cláusu-
las do convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DOS REPASSES
2.1 -  O prazo de vigência do convênio fica prorrogado por mais 12 (doze) meses contados a partir de 
01/01/2016, até 31/12/1016.
2.2 -   No decorrer do prazo estabelecido no subitem anterior, o Município  de São Sebastião repassará á As-
sociação  de Vela de São Sebastião convenente o montante de R$  201.003,96, em parcelas mensais de R4 
16.750,33 cada uma, conforme Plano de Trabalho, em apenso, parte integrante e inseparável deste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA  - RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS 
3.1 – Permanecem em vigor e ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do convênio ora aditado, 
tornando-se este Termo Aditivo, parte integrante e inseparável daquele.   
E por estarem assim jutas e acordadas, assinam as partes este 5º Termo Aditivo de Convênio, em 4(quatro) 
vias de igual teor  e forma, na presença das testemunhas abaixo  assinadas  para que produzam os  legais e 
esperados efeitos.
São Sebastião,             de dezembro de 2015

ERNANE BILOTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal

WELLINGTON DE ARAÚJO MOREIRA
Presidente da Associação de Vela de São Sebastião

TESTEMUNHAS:
Fábio Figueiredo Lopez                           Rodrigo  Fontana  Ventura Alves
CPF 281.308.308-92                               CPF 304.562.818-43   

D E C R E T O- Nº  6439/2015
“Autoriza repasse ao “Clube da  Malha de São Sebastião – 5º Termo Aditivo”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 
legais,
Considerando o disposto na lei nº 1.786/2005;
Considerando ser o Clube da Malha de São Sebastião entidade representativa da modalidade  de malha 
neste município, , onde desenvolve projetos de aulas e treinamentos da referida modalidade, entre outras;
Considerando haver  interesse público a envolver essa atividade que se volta à formação de crianças e 
adolescentes e de atletas para  compor equipes de representação municipal, em competições oficiais  do 
gênero;
Considerando, finalmente, que a entidade aqui referida, enquanto convenente, apresentou resultado satis-

fatório ao longo da execução do convênio, que foi celebrado em 15 de abril de 2.011, em todos os Termos 
Aditivos firmados, de nºs 01, 02, -3 e 04,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado o repasse financeiro de R$ 80.885,04, em parcelas mensais  de R$ 6.740,42, no 
exercício de 2.016, ao CLUBE DE MALHA DE SÃO SEBASTIÃO, sociedade civil sem fins lucrativos, 
com a finalidade da completa execução do Plano de Trabalho em área do desporto específico da Malha, 
mediante a formalização do 5º  Termo Aditivo ao convênio celebrado  com a referida entidade.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
São Sebastião,  29 de dezembro de 2015.

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

5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CLUBE DA MALHA DE SÃO SE-
BASTIÃO
O MUNICÍPIO DE  SÃO SEBASTIÃO, entre jurídico de direito  público interno, com sede na cidade de 
São Sebastião, á rua Sebastião Silvestre Neves, 214, neste ato representado pelo Ernane Bilotte Primazzi, de 
um lado e, de outro, o CLUBE DA MALHA DE SÃO SEBASTIÃO, neste ato representado por seu presi-
dente, Paulo Linderberg Gomes Oliveira,  entidade com personalidade de direito privado, com sede nesta 
cidade, qualificados no Decreto nº 5.072/2011, resolvem por mútuo consentimento firmar este 5º Termo 
Aditivo ao convênio entre ambos celebrado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Este 5º Termo Aditivo tem como objeto a alteração do prazo de vigência do convênio   por  mais 12 
(doze) meses, contados a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016, bem como a  correção do valor de repasse 
do ano de 2.015, devido a erro digitalização quando da emissão do  convênio ora aditado, permanecendo 
inalteradas  as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REPASSES
2.1O prazo de vigência do convênio fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 
01/01/2.016 até o dia 31/12/2016.
2.2No decorrer do prazo estabelecido no subitem anterior, o Município de São Sebastião,  repassará ao 
Clube  Malha convenente o montante de R$ 80.885,04, em parcelas mensais de  R$ 6.740,42, conforme 
Plano  Trabalho  anexo, parte integrante deste Termo Aditivo.
2.3 Fica corrigido o valor do repasse referente ao Decreto nº 6.210/2015, artigo 1º, passando a vigorar 
com a seguinte redação: “ Fica autorizado o repasse financeiro de R$ 80.885,04, em parcelas mensais de R$ 
6.740,40” e do Termo de Convênio , Cláusula 2ª, item 1.2, passando a prevalecer  a seguinte redação: “ No 
decorrer do  prazo estabelecido  no subitem anterior, o Município de São Sebastião, repassará ao Clube da 
malha convenente o montante de R$ 80.885,04, em parcelas mensais de R$ 6.740,40”.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
3.1 – Ficam inalteradas  as demais cláusulas do Termo de Convênio, sendo este Termo Aditivo parte inte-
grante  daquele convênio.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam este 5º Termo Aditivo de Convênio , em 4 (qua-
tro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para que surta seus efeitos 
jurídicos e legais. 
São Sebastião,            de dezembro de 2015

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

PAULO LINDERBERG GOMES DE OLIVEIRA 
Presidente do Clube de Malha

Testemunhas:
Fábio Figueiredo Lopez                                  José Francisco da Silva
CPF 281.308.308-92                                        CPF 306.639.118-34

D E C R E T O - Nº  6440/2015
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6194/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2370/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos PROJE-
TO ATIVO, objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Básica, conforme convênio 
que é parte deste decreto.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6194 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6194/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e o PROJETO ATIVO”
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e o PROJETO ATI-
VO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência So-
cial, com sede na Estrada do Rio das Pedras, n.º 2.961 – Camburi – São Sebastião/SP, inscrita no CGC/MF 
sob n.º 08.473.281/0001-01, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Cicero Ednaldo Nascimento 
Andrade, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 28.038.853-6 e do CPF n.º 259.011.728-09 doravante 
designada simplesmente CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal 
n.º 1229, de 28 de janeiro de 1998 e Lei Municipal nº 2370 de 29 de dezembro de 2015, com recursos 
alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a)Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b)A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula 
Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 343.998,00 (trezentos e 
quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 28.666,50 
(vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), onerando a Unidade Orçamentá-
ria 02.04.03 – 08.244.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo: 

Parcela Data Condição
13  Até 10 (dez) dias após a entrega  Mediante a entrega da prestação de contasdo 12º mês e aprovação da 
(Jan/16) da prestação de contas do 12º mês. prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
(Fev/16) prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
15 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
(Mar./16) prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da
(Abr./16) prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da
(Mai./16) prestação de contas do 16º mês. de prestação contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
18 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
(Jun./16) prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
19 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
(Jul/16) prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
20  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
(Ago./16) prestação de contas do 19º mês. prestação decontas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
(Set./16) prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
22 Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
(Out/16) prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
(Nov/16) prestação de contas do 222º mês. prestação decontas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
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(Dez/16) prestação de contas do 23º mês. prestação de contas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1  O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2015.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais. São Sebastião, 30 de Dezembro de 2015.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Cicero Ednaldo Nascimento Andrade
Presidente
Projeto Ativo

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6441/2015
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6191/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2370/2015.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6191/2015, celebração com à entidade de as-
sistência social sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, nos 
moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 31 de dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6191 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6191/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE.” 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE,, e a ASSOCIAÇÃO 
DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita 
no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Nossa Senhora da Paz, nº 38– Centro– São 
Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.319.888/0001-06,  neste ato representado pelo seu Presidente, 
Sra. Elisabeth dos Santos Chagas,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 5.462.556-7 e do CPF n.º 
358.958.538-20 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Termo Aditi-
vo, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 2015, com recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 207.960,00 (duzentos 
e sete mil, novecentos e sessenta reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 17.230,00 (dezessete mil, 
duzentos e trinta reais) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082444011.  3.3.50.43.00.0000; 
conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição
13  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da
(Jan/16) prestação de contas do 12º mês. prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
(Fev/16) prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
15  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
(Mar./16) prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas o 15º mês e aprovação da 
(Abr./16) prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da 
(Mai./16) prestação de contas do 16º mês. prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
18  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
(Jun./16) prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
19  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
(Jul/16) prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
20  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
(Ago./16) prestação de contas do 19º mês. prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
(Set./16) prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
22 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
(Out/16) prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
(Nov/16) prestação de contas do 22º mês. prestação de contas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
(Dez/16) prestação de contas do 23º mês. prestação de contas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 15.228,00 
(quinze mil, duzentos e vinte e oito reais), com parcelas mensais de R$ 1.269,00 (um mil, duzentos e ses-
senta e nove reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2016.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
   
Elisabeth dos Santos Chagas
Presidente
Associação de Amparo a Mulher Sebastianense 

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6442/2015
“Dispõe sobre a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao convenio anexo ao Decreto 6197/2015.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2370/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto 6197/2015, celebrado com à entidade de assistência 
social sem fins lucrativos LAR VICENTINO, nos moldes do Termo Aditivo em anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião, 30 de Dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6197 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6197/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e o LAR VICENTINO.”
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada  CONCEDENTE,, e o LAR VICEN-
TINO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência 
Social,  com sede na Rua Gunji Kajiya nº 350– Portal da Olaria – São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob 
n.º 03.610.593/0001-04,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Adailton da Silva Lopes,  portador 
da Cédula de Identidade RG. N.º 41.018.477-9 e do CPF n.º 307.058.698-81 doravante designada sim-
plesmente, CONVENENTE, celebram o presente Termo Aditivo, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, 
de 29 de dezembro de 2015, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, através da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 937.992,00 (no-
vecentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais ), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 
78.166,00 (setenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 
– 082444009.2.331000   3.3.50.43.00.00.00; conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição
13  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da
(Jan/16) prestação de contas do 12º mês. prestação decontas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
(Fev/16) prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
15 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
(Mar./16) prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da
(Abr./16) prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da
(Mai./16) prestação de contas do 16º mês. prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório  mensal de atividades.
18 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
(Jun./16) prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
19 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
(Jul/16) prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
20  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
(Ago./16) prestação de contas do 19º mês. prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
(Set./16) prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
22 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
(Out/16) prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23  Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
(Nov/16) prestação de contas do 222º mês. prestação de contas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24 Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
(Dez/16) prestação de contas do 23º mês. prestação de contas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 75.698,40 
(setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), com parcelas mensais de R$ 
6.308,20 (seis mil, trezentos e oito reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2016.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Adailton da Silva Lopes
Presidente
Lar Vicentino

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6443/2015
“Dispõe sobre a celebração de Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6193/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2370/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6193/2015, celebração com à entidade de assis-
tência social sem fins lucrativos CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, 
nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 30 de Dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6193 
/2015
“Segundo Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6193/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e a CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO”. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. 
N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a CASA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social sem fins lucra-
tivos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Pref. Mansueto Pierotti, nº 
990– Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.325.760/0001-47,  neste ato representado 
pela sua Interventora, conforme decreto municipal 6214/2014 de 26 de janeiro de 2015 a Sra. Elisan-
gela Cristino Barbosa da Silva,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 24.684.697-5 e do CPF n.º 

252.295268-40 doravante designada simplesmente,  CONVENENTE, celebram o presente Convênio, 
autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 2015, com recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 228.470,40 (duzentos 
e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos ), com 2(duas) parcelas mensais de R$ 
114.235,20 (cento e catorze mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) onerando a Unidade 
Orçamentária 02.04.03 – 082434010.  3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição
13 (Jan/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da
 prestação de contas do 12º mês. prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14
 (Fev/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
 prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 4.938,94 
(quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e quatro  centavos), com parcelas mensais de R$ 
2.469,47 (dois mil, quatrocentos e sessenta  e nove reais e quarenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2016.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.
São Sebastião, 31 de dezembro de 2013.
____________________________________
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
__________________________________
Elisangela Cristino Barbosa da Silva
Interventora
Casa da Criança e do Adolescente de São Sebastião

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6444/2015
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6198/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2369/15
DECRETA:
Artigo 1º Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6198/2015, celebração com à entidade de assis-
tência social sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE 
DE SÃO SEBASTIÃO, nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6198 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6198/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO 
SEBASTIÃO.” 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência 
social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Abdala 
Cecílio, nº 46 – Pontal da Cruz– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 55.556.120/0001-61,  neste 
ato representado pela sua Presidente, Sra. Rita de Cássia do Nascimento Simioni,  portadora da Cédula de 
Identidade RG. N.º 10.869.367-3 e do CPF n.º 109.195.008-38 doravante designada simplesmente, CON-
VENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2369, de 29 de dezembro de 
2015, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 564.996,00 (quinhentos e 
sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 47.083,00 
(quarenta e sete mil e oitenta e três reais), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.242.4011 
3.3.50.43.00.0000. 

Parcela Data Condição
13 (Jan/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da 
 prestação de contas do 12º mês. prestação decontas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14 (Fev/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
 prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
15(Mar./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
 prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16 (Abr./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da
 prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17(Mai./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da
 prestação de contas do 16º mês. prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
18 (Jun./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
 prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
19 (Jul/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
 prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
20(Ago./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
 prestação de contas do 19º mês. prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21(Set./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
 prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
22 (Out/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
 prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23 (Nov/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
 prestação de contas do 22º mês. prestação de contas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24 (Dez/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
 prestação de contas do 23º mês. prestação decontas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
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2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 47.334,00 
(quarenta e sete mil, trezentos e trinta quatro reais), com parcelas mensais de R$ 3.944,50 (três mil, nove-
centos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1  O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2016.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.
____________________________________
Ernane Bilotte Primazzi 
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
__________________________________
Rita de Cássia do Nascimento Simioni
Presidente
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE de São Sebastião –

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6445/2015 
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6190/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2370/15
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6190/2015, celebração com à entidade de assis-
tência social sem fins lucrativos ASSAE-ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE, nos 
moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6190 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6190/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e a ASSAE-ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE.”
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSAE-ASSO-
CIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE, entidade de assistência social sem fins lucrativos, 
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Ipiranga, nº 153– Centro– São 
Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.542.415/0001-85,  neste ato representado pela seu Presiden-
te, Sr. Sebastião Fernandes Paes, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.398.876-8 e do CPF n.º 
358.888.658-34 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, 
autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 2015, com recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 112.998,00 (cento 
e doze mil, novecentos e noventa e oito reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 9.416,50 (sete mil, 
quatrocentos e trinta e quatro reais) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082444009.2.331.000 
3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição
13 (Jan/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da
 prestação de contas do 12º mês. prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14 (Fev/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
 prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
15 (Mar./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
 prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16 (Abr./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da
 prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17(Mai./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da
 prestação de contas do 16º mês. prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
18 (Jun./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
 prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
19 (Jul/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
 prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatóriomensal de atividades.
20 (Ago./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
 prestação de contas do 19º mês. prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21 (Set./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
 prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
22 (Out/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
 prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23(Nov/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
 prestação de contas do 22º mês. prestação de contas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24(Dez/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
 prestação de contas do 23º mês. prestação de contas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 10.140,00 
(dez mil, cento e quarenta reais), com parcelas mensais de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2016.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
 Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.
   
Ernane Bilotte Primazzi 
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
  
Sebastião Fernandes Paes
Presidente
ASSAE - Associação São Sebastião de Amor Exigente

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6446/2015
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6196/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2369/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 5647/2013, celebração com à entidade de as-
sistência social sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, nos 
moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6196 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6196/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL.
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO 
SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita 
no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Cidade de Santos, nº 176 – Centro– São 
Sebastião/SP,  inscrita no CGC/MF sob n.º 46.780.342/0001-72,  neste ato representado pelo seu Pre-
sidente, Sr. Ubirajara do Nascimento,  portador da Cédula de Identidade RG. N.º 7.877.212-6  e do CPF 
n.º 018.507.778-10 doravante designada simplesmente CONVENENTE, celebram o presente Convênio, 
autorizado pela Lei Municipal nº 2369, de 29 de dezembro de 2015, com recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano,  mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 1.215.000,00 (Um milhão, 
duzentos e quinze mil reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 101.215,00 (cento e um mil, duzentos 
e quinze reais), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4002.2.2.3020003.3.50.43.00.0000
; conforme disposto abaixo: 

Parcela Data Condição
13 (Jan/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contasdo 12º mês e aprovação da
 prestação de contas do 12º mês. prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14 (Fev/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
 prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
15(Mar./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
 prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16 (Abr./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da
 prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17 (Mai./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da
 prestação de contas do 16º mês. prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
18 (Jun./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
 prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
19 (Jul./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
 prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
20(Ago./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
 prestação de contas do 19º mês. prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21(Set./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
 prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
22 (Out./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
 prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23(Nov./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
 prestação de contas do 22º mês. prestação de contas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24(Dez./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
 prestação de contas do 23º mês. prestação de contas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1  O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2016.
CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.
São Sebastião, 30 de Dezembro de 2015.
____________________________________
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
__________________________________
Ubirajara do Nascimento
Presidente
Associação Sebastianense de Promoção Social

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6447/2015
“Dispõe sobre a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao convenio anexo ao Decreto 6195/2015.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2370/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto 6195/2015, celebrado com à entidade de assistência 
social sem fins lucrativos Centro de Convivência da Terceira Idade –Polvo, nos moldes do Termo Aditivo 
em anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião, 30 de Dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicada por afixação

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6195 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6195/2015, que entre si celebram o Município 
de São Sebastião e o CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE –POLVO”.  
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e o CENTRO DE 
CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE –POLVO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, 
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Eduardo Cassio  nº 220 – Porto 
Grande– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 55.554.125/0001-55,  neste ato representado pela 
sua Presidente, Sra. Maria Evelina Pereira Faria, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 2.119.591-2 e 
do CPF n.º 025.954.278-49 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente 
Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 2015, com recursos alocados no 
Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 285.996,00 (du-
zentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 
23.833,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e três reais) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 
– 08.244.4009.2.331000 3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo: 

Parcela Data Condição
13 (Jan/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da
 prestação de contas do 12º mês. prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
14 (Fev/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
 prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
15(Mar./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
 prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16 (Abr./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da
 prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17(Mai./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da
 prestação de contas do 16º mês. prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
18(Jun./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
 prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

19(Jul/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
 prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
20 (Ago./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
 prestação de contas do 19º mês. prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21 (Set./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
 prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatóriommensal de atividades.
22(Out/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
 prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23 (Nov/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
 prestação de contas do 222º mês. prestação de contas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24(Dez/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
 prestação de contas do 23º mês. prestação de contas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 13.320,00 
(treze mil e trezentos e vinte reais), com parcelas mensais de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2016.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Maria Evelina Pereira Faria
Presidente
CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE – POLVO

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6448/2015
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6192/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2370/15.
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6192/2015, celebração com à entidade de assis-
tência social sem fins lucrativos FACULTI – FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA CULTURAL A TER-
CEIRA IDADE, nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6192 
/2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6192/2015, que entre si celebram o Municí-
pio de São Sebastião e a FACULTI – FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA CULTURAL A TERCEIRA 
IDADE.”
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a FACULTI – 
FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA CULTURAL A TERCEIRA IDADE, entidade de assistência social 
sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua João Batis-
ta Fernandes, nº 38 – Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.016.452/0001-50,  neste 
ato representado pela sua Presidente, Sra. Maria Luiza de Santana Ribeiro Lima, portadora da Cédula de 
Identidade RG. N.º 525.407-7 e do CPF n.º 358.927.818-87 doravante designada simplesmente, CONVE-
NENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 
2015, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b) A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláu-
sula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acor-
do com o Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 243.000,00 (duzen-
tos e quarenta e três mil reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e 
cinquenta reais) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 08.241.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000; 
conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição
13 (Jan/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 12º mês e aprovação da
 prestação de contas do 12º mês. prestação de contas da 11º mês e respectivo relatório mensal de atividades. 

14 (Fev/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 13º mês e aprovação da
 prestação de contas do 13º mês. prestação de contas da 12º mês e respectivo relatóriomensal de atividades.
15(Mar./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 14º mês e aprovação da
 prestação de contas  do 14º mês. prestação de contas da 13º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
16 (Abr./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 15º mês e aprovação da
 prestação de contas do 15º mês. prestação de contas da 14º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
17(Mai./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 16º mês e aprovação da
 prestação de contas do 16º mês. prestação de contas da 15º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
18(Jun./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 17º mês e aprovação da
 prestação de contas do 17º mês. prestação de contas da 16º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
19(Jul/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 18º mês e aprovação da
 prestação de contas do 18º mês. prestação de contas da 17º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
20 (Ago./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 19º mês e aprovação da
 prestação de contas do 19º mês. prestação de contas da 18º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
21 (Set./16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 20º mês e aprovação da
 prestação de contas do 20º mês. prestação de contas da 19º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
22(Out/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 21º mês e aprovação da
 prestação de contas do 21º mês. prestação de contas da 20º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
23 (Nov/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 22º mês e aprovação da
 prestação de contas do 222º mês. prestação de contas da 21º mês e respectivo relatório mensal de atividades.
24(Dez/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a entrega da prestação de contas do 23º mês e aprovação da
 prestação de contas do 23º mês. prestação de contas da 22º mês e respectivo relatório mensal de atividades.

2.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 21.546,12 
(vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais), com parcelas mensais de R$ 1.795,51 (um mil, sete-
centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2015.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus 
efeitos legais.   
São Sebastião, 30 de dezembro de 2015.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Maria Luiza de Santana Ribeiro Lima
Presidente
Faculti – Fraternidade e Assistência Cultural a Terceira Idade

Testemunhas:
1 - ______________________  
2 - _________________________
RG. N.º  RG. N.º
CPF. N.º  CPF N.º
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DECRETO - Nº 6449/2016                                            
“Dispõe sobre a criação de ponto de táxi no bairro Reserve du Moulin”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais e:
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica criado um ponto de táxi no Bairro Reserve du Moulin, na Avenida Dr. Manoel Hipólito do 
Rego, na altura do número 1.650, no estacionamento existente em seu lado oposto.
Artigo 2º- O ponto contará com uma vaga, cujo permissionário será definido obedecendo-se ao critério 
cronológicos de registro de requerimento para a exploração do serviço no respectivo bairro, junto ao Pro-
tocolo Geral da Prefeitura.
Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
São Sebastião,     4     de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEFAZ/nsa

DECRETO - Nº 6450/2016                                            
“Regulamenta dispositivos da legislação municipal”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, de conformidade com as prerro-
gativas legais próprias, observadas as disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, em especial o 
artigo 69, inciso II, bem como os preceitos constitucionais próprios, faz saber e assim,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Para os fins de satisfação aos critérios estabelecidos pelo artigo 13, inciso I, alíneas “c” e “e”, da 
Lei Municipal nº 1.317/1998, bem como pelo artigo 3º, alínea “d”, da Lei Municipal nº 1.723/2004, que 
fazem menção ao salário mínimo para fins de isenção e remissão tributárias, considerar-se-á o salário míni-
mo estadual fixado no artigo 1º, inciso I da Lei estadual nº 12.640/2007, com as alterações que lhes foram 
introduzidas, mantendo-se inalterados os demais critérios previstos na legislação municipal. 
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-
trário. 
São Sebastião,      4    de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEFAZ/audi/nsa

DECRETO - Nº 6451/2016                                            
“Dispõe sobre a aprovação do regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso de São Sebastião.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais 
e considerando a necessidade de organizar e disciplinar os limites das atividades do COMISS – Conselho 
Municipal do Idoso de São Sebastião, como previsto na Lei Municipal nº 2.347/2015,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica aprovado o Regimento Interno do COMISS – Conselho Municipal do Idoso de São Se-
bastião, na forma do anexo único, parte integrante e inseparável deste Decreto, como se aqui transcrito 
estivesse.
Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
São Sebastião,     4     de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SAJUR/SETRADH/fss/nsa

REGIMENTO INTERNO
O Conselho Municipal do Idoso de São Sebastião (COMISS), instituído pela Lei Municipal n.º 1284 de 05 
de outubro de 1998, alterada e Consolidada pela Lei 2347 de 28 de setembro de 2015, por deliberação de 
seus membros, nomeados através dos Decretos n.ºs 6160/14 e 6182/15 e nos termos do Artigo 4.º, Inciso 
XI da referida Lei, resolve formular o Regimento Interno, consoante as disposições a seguir enumeradas:

CAPÍTULO I – DA NATUREZA
Art. 1º - O presente regimento define, explicita e regulamenta as atividades, atribuições e funcionamento 
do COMISS.
Art. 2º - O Conselho Municipal do Idoso – COMISS, de caráter permanente, tem funções deliberativas, no 
âmbito dos programas e projetos aprovados por maioria absoluta, normativas, consultivas, controladoras e 
fiscalizadoras da política de defesa dos direitos do idoso, é órgão colegiado máximo, de composição paritá-
ria entre o Poder Público e a Sociedade Civil organizada. Conforme definido no Artigo 2.º da Lei Federal 
10.741/03 – Estatuto do Idoso e no Artigo 2.º da Lei Municipal 2347/15, e de estabelecer as diretrizes e 
metas da Política Municipal do Idoso.

DA COMPETÊNCIA
Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal do Idoso – COMISS
I.Fiscalizar a implementação da Política de atendimento ao idoso no âmbito municipal;
II.Apreciar, aprovar e consolidar os planos e programas do segmento idoso;
III.Analisar, aprovar e deliberar sobre a Política Municipal do Idoso;
IV.Articular-se com as demais políticas sociais básicas, ou seja, Saúde, Habitação, Educação, Cultura, 
Esportes e Lazer e outras estâncias existentes, para priorização, racionalização e efetivação de serviços e 
programas municipal;
V.Propor cursos de qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na área do segmento idoso;
VI.Propor sistema de informações que permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos pla-
nos, programas e projetos do segmento idosos.
VII.Manter um cadastro atualizado, para fiscalizar o atendimento prestado aos idosos nas entidades que 
atuam em todas as esferas: Instituições de Longa Permanência, Casa de Repouso, Hospitais, Clínicas, Abri-
gos, Albergues e outros;
VIII.Fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à Política Municipal do Idoso;
IX.Fiscalizar o desenvolvimento dos Programas destinados à pessoa idosa, desenvolvidos por Entidades 
que recebem subvenção do Poder Público;
X.Analisar as prestações das contas das aplicações das verbas destinadas as Entidades pelo Poder Público;
XI.Receber notificações compulsórias de denúncias de maus tratos, negligências, abandono e violação de 
direitos à pessoa idosa, bem como de irregularidades de instituições prestadoras de serviços ao idoso;
XII.Administrar o Fundo do Conselho;
XIII.Divulgar através de meios oficiais todas as resoluções do COMISS.

CAPÍTULO III – DA DIREÇÃO
Art. 4º - O COMISS será composto de 12 (doze) membros, e seus respectivos suplentes nos termos do 
Art. 5.º da Lei Municipal 2347/15 que constituem e integram um Colegiado Pleno, conforme o Art. 13º 
da mesma Lei. 
Art. 5º - O Colegiado Pleno passará a ter a seguinte composição:
I - Do Poder Público Municipal:
a. 1 (um) representante do Fundo Social de Solidariedade;
b. 1 (um) representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano;
c. 1 (um) representante da Secretaria de Esportes;
d. 1 (um) representante da Secretaria da Educação;
e. 1 (um) representante da Secretaria da Saúde;
f. 1 (um) representante da Secretaria de Cultura e Turismo.

II -  Da Sociedade Civil:
a. 2 (dois) representantes das Entidades Prestadoras de Serviços ao idoso;
b. 2 (dois) representantes dos Centros de Convivência da Terceira Idade;
c. 2 (dois) representantes de Programas Sociais Públicos de Atenção ao Idoso.
Parágrafo 1.º – Cada membro titular do Conselho Municipal do idoso terá um suplente oriundo da mesma 
categoria representativa.
Parágrafo 2.º- O exercício de Conselheiro é considerado como relevante e não está sujeito a remuneração 
de qualquer natureza.
Art. 6º - O COMISS – terá uma Diretoria Executiva que será composta pelos seguintes membros;
I. PRESIDENTE
II. VICE-PRESIDENTE
III. 1.º SECRETÁRIO
IV. 2.º SECRETÁRIO
V. 1.º TESOUREIRO
VI. 2.º TESOUREIRO
Parágrafo Único - Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos nos termos do Capítulo III entre os 
membros titulares do COMISS, com mandato coincidente com o do Conselho.
Art. 7.º - A Diretoria Executiva compete coordenar e executar as decisões do COMISS.
Art. 8.º - O Colegiado Pleno é órgão consultivo e deliberativo do COMISS nas decisões tomadas em reu-
niões ordinárias e extraordinárias.
Art. 9.º - Consoante os termos do artigo 18.º da Lei Municipal 2347/15, o COMISS poderá constituir Co-
missão Técnica Orientadora, de caráter transitório ou permanente para subsidiá-lo em questões financeira, 
jurídicas e outras relacionadas à sua área de atuação.
Art. 10 - Compete ao Presidente do Conselho:
 I – Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias elaborando a pauta;
II – Coordenar as atividades do Conselho, determinando a verificação de presenças, a leitura e aprovação 
das Atas e das comunicações, submetendo à apreciação, discussão e deliberação dos assuntos da pauta, 
anunciando o resultado das votações, concedendo a palavra aos membros, dividindo sobre questão de 
ordem.
III – Exercer na sessão plenária além do direito de voto, o direito de voto de qualidade nos casos de empate;
IV – Assinar o expediente do COMISS, autenticar seus livros e documentos;

V – Requisitar informações e solicitar a colaboração de órgãos da Administração Municipal e instituições 
privadas que atendam ou prestem serviço ao idoso;
VI – Encaminhar para execução as decisões do COMISS, expedindo ordens internas de serviço e/ou ofi-
ciando aos órgãos competentes para que sejam cumpridas;
VII – Constituir Comissões, indicando seus membros, para trabalhos específicos de interesse do idoso;
VIII – Representar o Conselho, ou delegar representação a um de seus membros, sempre que assim for 
exigido;
IX – Pronunciar-se, ouvindo o Colegiado Pleno, sobre os pedidos de justificativas de ausência dos Conse-
lheiros ou outras questões específicas referentes a estes, bem como solicitar ao Prefeito Municipal substi-
tuição dos membros; 
X – Cumprir e fazer cumprir integralmente a Lei 2347/15 e as decisões do COMISS.
Art. 11 - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos e, quan-
do solicitado, colaborar com este no exercício de suas atribuições.
Art. 12 - Compete ao 1.º Secretário
I – Assessorar o Presidente na elaboração da pauta e sempre que necessário;
II – Encaminhar a todos os membros do COMISS a pauta das reuniões, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis para as reuniões ordinárias;
III – Lavrar as Atas das reuniões e subscrevê-las, juntamente com os demais membros presentes;
IV – Preparar, expedir, receber e arquivar a correspondência do COMISS;
V - Organizar, escriturar e manter sob guarda os livros e correspondências do COMISS.
Art. 13 - Compete ao 2º Secretário substituir o 1º Secretário em suas ausências ou impedimentos e, quando 
solicitado colaborar com este no exercício de suas atribuições.
Art. 14 - Compete ao Tesoureiro
I - Ter sob sua responsabilidade as finanças do Conselho;
II - Assinar com o Presidente todos os documentos de responsabilidade financeira;
III - Fazer pagamentos das despesas autorizadas;
IV - Apresentar balancetes semestrais e o balanço anual do Conselho.
Art. 15 - Compete ao 2º Tesoureiro substituir o 1º Tesoureiro em suas ausências ou impedimentos e, quan-
do solicitado colaborar com este no exercício de suas atribuições.
Art. 16 - Compete aos demais membros do Conselho:
I - Comparecer às reuniões e justificar as faltas quando ocorrerem;
II - Discutir e votar assuntos debatidos no Plenário;
III - Assinar o livro de presença da reunião, bem como as atas aprovadas pelo Plenário;
IV - Requerer ao Secretário do Conselho a inclusão na agenda dos trabalhos de assuntos que desejar dis-
cutir;
V - Solicitar à diretoria convocação de reunião extraordinária para apreciação de assuntos relevantes;
VI - Votar e ser votado para cargos do Conselho;
VII - Exercer outras atribuições no âmbito de sua competência;
VIII - Representar o Conselho quando designado pelo Plenário ou pela Diretoria Executiva.
Art. 17 - Os Conselheiros Suplentes poderão participar das reuniões plenárias com o direito a voz, só lhe 
sendo atribuído o direito de voto, quando em substituição legal.
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de vacância de Conselheiros efetivos, o sucederá o Conselheiro Suplen-
te, para completar o mandato do titular, mediante ato formal do (a) Presidente.

CAPÍTULO III – DA ELEIÇÃO
Art. 18 – Faltando 60 dias para o encerramento do mandato do atual Colegiado o Presidente nomeará uma 
Comissão Eleitoral, formada por membros titulares e suplentes com objetivo de coordenar o processo 
eleitoral.
Parágrafo 1.º - Formada a Comissão, esta estabelecerá critérios, normas e cronograma do processo eleitoral 
que deverão ser divulgados, após aprovação da Diretoria do COMISS.
Parágrafo 2.º - A Comissão Eleitoral encaminhará expediente com sugestões ao Prefeito, solicitando indi-
cação dos novos membros do Poder Público ou confirmação dos mesmos, para o novo período da gestão 
do Colegiado.
Art. 19 - A participação dos membros da Sociedade Civil se dará através de ampla divulgação pelos meios 
de comunicação disponíveis.
Art. 20 – A eleição dos representantes da Sociedade Civil dar-se-á através de votação pelo Colegiado, no 
mesmo dia da eleição geral dos membros do Conselho.
Parágrafo Único – se houver inscritos com diferenças entre faixas etárias fica estabelecido à proporção de:
a) 2 (duas) vagas para os maiores de 60 anos
b) 1 (uma) vaga para menores de 60 anos
c) Em casos de empate na contagem de votos prevalece aquele de maior idade.
Art. 21 - A eleição para composição da Diretoria Executiva será realizada em sessão extraordinária convo-
cada especialmente para esse fim, legitimada por maioria absoluta.
Parágrafo 1.º - A votação para todos os cargos será por aclamação nominal.
Parágrafo 2.º - A primeira votação será para Presidente e Vice-Presidente, cabendo o Cargo de Presidente 
ao Candidato para maior número de votos.
Parágrafo 3.º - A segunda votação será para a 1º e 2º Secretários, cabendo o cargo de 1º Secretário ao can-
didato com maior número de votos.
Paragrafo 4.º - A terceira votação será para o 1º e 2º Tesoureiro cabendo o Cargo de 1º Tesoureiro ao can-
didato com maior número de votos.

CAPÍTULO IV – DA VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO
Art. 22 - Quando da vacância definitiva, por qualquer motivo, do cargo de Presidente, assumirá tempora-
riamente o Vice-Presidente, que terá um prazo de 15 dias para convocar reunião extraordinária para nova 
eleição do Presidente, nos termos do Capítulo III.
Art. 23 - Quando da vacância definitiva, por qualquer motivo, dos cargos de Vice-Presidente, 1.º Secretário 
e 2.º Secretário, o Presidente convocará num prazo máximo de 15 (quinze) dias reunião extraordinária 
para nova eleição do(s) cargo(s) vago(s), nos termos do Capítulo III, desde que faltem 3 (três) meses para 
findar o mandato.
Art. 24 - No caso de pedido de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, o Pre-
sidente convocará o suplente que assumirá com direito a voto na reunião que deferir o pedido formulado.

DOS MEMBROS DO CONSELHO
Art. 25 - Compete aos membros do COMISS;
I. Conhecer as Leis Federal, Estadual e municipal relativa ao cidadão idoso, especialmente o Estatuto 
do Idoso, com vistas ao direcionamento da Política Municipal do Idoso;
II. Promover e participar de atividades e iniciativas de interesse do Idoso;
III. Participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando proposições, requerimentos, 
moções e questões de ordem, tendo em vista o interesse do idoso em nível municipal;
IV. Participar das comissões e grupos de trabalho instituídos pelo Conselho, desempenhando as fun-
ções para as quais foi designado, apresentando nas reuniões relatórios sobre as atividades desenvolvidas;
V. Analisar denúncias de quaisquer espécies que sejam apresentadas ao Conselho, participando das 
discussões e deliberações nos termos deste Regimento;
VI. Comparecer às reuniões das datas e horários pré-fixados;
VII. Comunicar sua ausência num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da 
reunião, providenciando o comparecimento de seu suplente;
VIII. Eleger os membros da Diretoria Executiva;
IX. Obedecer às normas regimentais.
Art. 26 - O Conselheiro que faltar sucessivamente e sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 
alternadas, perderá automaticamente o mandato, salvo quando estiver presente o suplente.
Art. 27 – Aos Membros Suplentes presentes às reuniões Plenárias serão assegurados o direito de voz, mes-
mo na presença do titular.
Art. 28 - Denúncias relativas aos membros do Conselho, componentes ou não da Diretoria Executiva, se-
rão apreciadas em reunião extraordinária especialmente convocada para este fim, devendo ser apresentada 
por escrito e devidamente identificada.
Parágrafo 1.º - Quaisquer deliberações sobre esta matéria ocorrerão sempre através de voto secreto, ficando 
resguardado o direito de defesa, nos termos da Lei, em especial o Código Civil.
Parágrafo 2.º - Para que se concretize o afastamento do denunciado, após toda tramitação processual, será 
imprescindível que o número de votos favoráveis seja da maioria absoluta.
Parágrafo 3.º - Se a questão disser respeito ao Presidente do Conselho, a denúncia poderá ser encaminha-
da ao Vice-Presidente ou a outro membro da Diretoria Executiva ou ainda, apresentada diretamente em 
reunião ordinária.

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
Art. 29 - O COMISS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia da semana a ser decidido pelo 
Colegiado Pleno.
Art. 30 - As reuniões, ordinárias ou extraordinárias, só poderão ser realizadas com a presença de no mínimo 
1/3 (um terço) dos Conselheiros efetivos;
Parágrafo 1.º - Serão admitidos para efeito do quórum definido no caput deste artigo os membros suplentes 
quando em substituição aos respectivos membros titulares.
Parágrafo 2.º - Se, à hora do início da reunião não houver quórum suficiente será aguardada durante 30 
(trinta) minutos a composição legal.
Parágrafo 3.º - Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior sem que haja quórum suficiente, o Presiden-
te do Conselho convocará nova reunião, que se realizará no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e 
máximo de 72 (setenta e duas) horas.
Art. 31 - As matérias da pauta serão discutidas e votadas na reunião em que foram apresentadas, salvo se, 
por deliberação do Colegiado Pleno a discussão ou a votação for transferida para reunião seguinte em 
função da complexidade do assunto em questão.  
Parágrafo 1.º - Uma vez encaminhada para votação não mais poderá a ser discutido o mérito do assunto.
Parágrafo 2.º - A votação será nominal, sendo vedado o voto por delegação ou procuração.
Art. 32 - As matérias votadas, quando relativas ao ordenamento estrutural, operacionais ou financeiras 
serão sempre transformadas em resoluções sancionadas pelo Presidente do COMISS. 
Art. 33 - As resoluções relacionadas com projetos que demandem recursos orçamentários públicos, de-
verão estar instruídas com previsões o mais fielmente possível e ser apresentadas em tempo hábil para 
que, se aprovadas pelo Poder Executivo, sejam incluídas tempestivamente na Proposta Orçamentária do 
Município. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34 - Denúncias referentes a qualquer forma de desrespeito ao idoso deverão ser apresentadas ao Con-
selho por escrito, devidamente identificadas e serão apreciadas em reunião ordinária ou extraordinária, 
conforme a gravidade do caso, solicitando este o apoio da Guarda Civil Municipal.
Art. 35 - O presente Regimento Interno só poderá ser alterado através de proposta escrita de 1/3 (um 
terço) dos Conselheiros Titulares, apresentada com antecedência de 15 (quinze) dias da reunião ordinária 
que deverá apreciá-la, devendo ser aprovada por no mínimo 2/3 (dois terços) do Colegiado Pleno.
Art. 36 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos em reunião ordinária ou extraordiná-
ria, pela maioria absoluta dos Conselheiros.
Art. 37 – Este Regimento Interno foi aprovado pelo Colegiado Pleno, em reunião de 23 de novembro de 
2015 e encaminhado ao Prefeito Municipal para publicar em forma de Decreto, entrando em vigor na data 
da publicação.

Parte integrante do DECRETO nº. 6451/2016
Rua Sebastião Silvestre Neves, nº.128 – Centro São Sebastião/SP
Visite nossa página na internet: http://www.saosebastiao.sp.gov.br – vanda.lopes@saosebastiao.sp.gov.br
Tel:. 3892-4991 faz (12) 3892-5560

D E C R E T O - Nº  6452/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a entidade PRIMEIRAS LETRAS”. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005, 1787/2005 e 2370/2015, em atendimento aos 
Decretos Municipais nªs 3422/2006 e 4361/2008 e também de acordo com as Leis Federais nºs. 9.790/99 
e 8.666/93 e Decreto nº 3100/99.
D E C R E T A:
 Artigo 1º - Fica autorizado o repasse financeiro à PRIMEIRAS LETRAS, Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público – OSCIP, com o objetivo de execução de atividade na área da criança-creche no Bairro 
de Boiçucanga, conforme Termo de Parceria, que é parte integrante deste Decreto.
Artigo 2º - Este decreto entraá em vigor na data da sua publicação. 
São Sebastião,  04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

TERMO DE PARCERIA
“Termo de Parceria que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria da Educação 
e a Primeiras Letras, conforme as Leis Federais nº.9.790/99 e nº 8666/93, Decreto nº. 3.100/99, Leis 
Municipais nº 1739/2005 e 1787/2005 e 2370/2015 e Decretos Municipais nº 3422/2006 e 4361/2008.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São 
Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e 
CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada PARCEIRO PÚBLICO, e a  PRIMEIRAS LETRAS, en-
tidade sem fins lucrativos, com endereço a Rua Nossa Senhora da Paz, 50 – Bairro Centro – São Sebastião / 
SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.433.953/0001-55 e que consta do Processo MJ nº 08071.022480/2007-
12, conforme despacho da Secretaria Nacional de Justiça de 07 de novembro de 2007, publicada no 
Diário Oficial de 14 de novembro de 2007, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. LEANDRO 
JOSÉ GIOVANNI  BOARETTO, brasileiro, casado,  portador do RG n.º 26.135.850-9 SSP/SP e CPF 
n.º 104.836.638-32, residente e domiciliado a Av. Guarda Mirim Juarez, 475 – Indaiá – Caraguatatuba-SP 
doravante denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, com fundamento no 
que dispõe a Lei nº 9.790/99, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 3.100/99 e nas Leis Municipais nºs 1739/2005, 
1787/2005 e 2370/2015, e em atendimento aos critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs 
3422/2006 e 4361/2008 que regulamentam a matéria, resolvem firmar o presente Termo de Parceria, que 
será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto o atendimento gratuito à população carente, 
em conformidade com as diretrizes de ação educacional, visando à gestão educacional compartilhada de 
01 (uma) creche na cidade de São Sebastião, objetivando atingir a meta total de 200 (duzentos) atendi-
mentos mensais gratuitos no Bairro de Boiçucanga, localizada na Rua do Boi, 75, consoante o Plano de 
Trabalho.
1.2 O plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, constituindo 
seu Anexo I e poderá ser ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de:
a) Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de 
ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta; e
b) Celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores defi-
nidos na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO, DOS INDICADORES DE DE-
SEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
2.1 O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de execu-
ção, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores de resultados e a previsão de receitas e 
despesas, na forma do inciso IV do§ 2º do art. 10 da Lei nº 9.790/99, constam do Programa de trabalho 
proposto pela OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste TERMO DE 
PARCERIA. 
2.2 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP desenvolverá atividades relativas à área educacional, com 
ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento à rede protetiva realizando o 
atendimento mensal de 200 (duzentas) crianças, no período de 04/01/2016 a 31/12/2016, compreendi-
do no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.
2.3 A meta mensal estimada referida na cláusula anterior poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco por 
cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repas-
ses mensais de recursos pelo PARCEIRO PÚBLICO, calculados em função da meta mensal estimada, e em 
conformidade com o disposto na cláusula quarta.
2.4 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada, ficará obrigada a restituir ao PARCEIRO PÚBLICO os 
recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” 
mensal estabelecido na cláusula quarta, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item nº. 
7.1 da Cláusula Sétima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO DE PAR-
CERIA:
I – Da OSCIP
1.Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho, zelando pela boa 
qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economici-
dade em suas atividades;
2.Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do PARCEIRO PÚ-
BLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;
3.Assegurar ao PARCEIRO PÚBLICO e ao Conselho Municipal da Educação condições necessárias ao 
acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste TERMO DE PARCERIA, apre-
sentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados, conforme modelo fornecido pelo 
Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação;
4.Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do PARCEIRO PÚBLICO e demais órgãos de con-
trole interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os documentos ori-
ginais comprobatórios das despesas realizadas com recursos desta PARCERIA, mantendo separadamente 
aqueles pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, inclusive os documentos 
emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros estatísticos, bem como a 
relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização 
dos recursos financeiros recebidos;
5.Responsabilizar-se, integralmente, pela contratação e pagamento referentes aos recursos humanos uti-
lizados na execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, pelos encargos de natureza trabalhista e 
previdenciária, inclusive aqueles decorrentes do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como 
por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
6.Demitir profissionais que não cumprirem com as exigências relativas à satisfatória execução do presente 
PARCERIA, após relatório fundamentado e o acordo da Secretaria Municipal da Educação;
7.Promover, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a publicação integral na Imprensa Oficial do Município, 
ou Jornal de Grande Circulação, o extrato de relatório de execução física e financeira do TERMO DE 
PARCERIA, de acordo com o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100 de 30 de junho de 1999;
8.Publicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, 
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover a contratação de quaisquer 
serviços, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade 
e da eficiência, norteadores da Lei nº. 8.666/93;
9.Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos recebidos, cujo 
nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser publicado pelo PARCEIRO PÚBLICO, 
conforme modelo apresentado no Anexo I do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;
10.Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta bancária especí-
fica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO;
11.Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO na prestação de 
serviços objeto deste TERMO DE PARCERIA conforme estabelecido na cláusula primeira;
12.Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das des-
pesas decorrentes da execução do objeto desta, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, 
ou para aplicação no mercado financeiro;
13.Apresentar prestação de contas ao PARCEIRO PÚBLICO, na forma explicitada nas cláusulas Quinta 
e Sétima do presente Termo;
14.Restituir ao PARCEIRO PÚBLICO o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida;
III - quando não houver a devida prestação de contas.
15.Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente Termo, que está 
sendo desenvolvido em parceria com o Município de São Sebastião;
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16.Garantir a afixação de placas indicativas da participação do PARCEIRO PÚBLICO, em lugares visíveis 
nos locais da execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e confor-
me modelo oficial a ser fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;
17.Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do PARCEIRO PÚBLICO, em materiais 
de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qualquer 
outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-se o disposto no § 1º do artigo 37 
da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante à legislação específica 
que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pelo PARCEIRO PÚBLICO;
18.Indicar, no ato da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, representante para a Comissão de Avalia-
ção da qual trata o item nº. 09, da presente cláusula;
19.Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de lavar, secar, 
entre outros, vedada a compra destes equipamentos com recursos do PARCEIRO PÚBLICO, realizando 
os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
20.Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
21.Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches, de acordo com 
as orientações anuais da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;
22.Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro I), 
que conste a quantidade total de alunos por classe e geral à SECRETARIA;
23.Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas 
informações prestadas, conforme legislação pertinente vigente;
24.Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se fize-
rem necessárias, a serem comunicados com antecedência, por escrito e oportunamente pelo PARCEIRO 
PÚBLICO;
25.Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsá-
vel, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento;
26.Estar em plena obediência com as legislações pertinentes, como também as obrigações patronais, fisco 
municipal, estadual e federal; e
27.Apresentar comprovações educacionais e pedagógicas, de acordo com as diretrizes e normas da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, conforme padrão a ser combinado com o Departamento Pedagógico da 
Secretaria Municipal da Educação.

II – Do PARCEIRO PÚBLICO
1.Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de acordo com o 
Programa de Trabalho aprovado;
2.Indicar à OSCIP a Instituição Bancária em que será aberta conta específica para movimentação dos re-
cursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE PARCERIA;
3.Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta;
4.Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste TERMO DE PARCE-
RIA, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
5.Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste TERMO DE PARCERIA, sempre que verificada alguma irregularidade, sem pre-
juízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das improbidades decorrentes;
6.Publicar na Imprensa Oficial do Município, extrato deste TERMO DE PARCERIA e de seus aditivos e 
apostilamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua assinatura, conforme modelo do Anexo I 
do Decreto nº. 3.100 de 30 de junho de 1999;
7.Criar, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, Comissão de Avaliação, 
composta por dois representantes do PARCEIRO PÚBLICO e um da OSCIP;
8.Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela OSCIP 
em decorrência deste TERMO DE PARCERIA;
9.Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela OSCIP, incluindo-se sob o aspecto 
pedagógico, encaminhando posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda, condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme disposto na cláusula quarta;
10.Prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE PARCERIA;
11.Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PARCEIRO PÚBLI-
CO e aprovadas pelo Conselho Municipal da Educação;
12.Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente termo, que esta 
sendo desenvolvido em parceria com a PRIMEIRAS LETRAS;
13.Fornecer toda a alimentação para o período integral;

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE PARCERIA o PARCEIRO PÚBLICO 
estimou o valor global de R$ 1.293.600,00 (hum milhão, duzentos e noventa e três mil e seiscentos reais), 
a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 107.800,00 (cento e sete mil e oitocentos reais), 
pagáveis de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, de acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2016) Até 10 (dez) dias após a assinatura 
 do Termo de Parceria. 
02 (Fev./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 01. 
03 (Mar./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e
 prestação de contas da Parcela 02. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e
 prestação de contas da Parcela 03. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 03 e
 prestação de contas da Parcela 04. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e
 prestação de contas da Parcela 05. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 e
 prestação de contas da Parcela 06. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 e
 prestação de contas da Parcela 07. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 e
 prestação de contas da Parcela 08. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08 e
 prestação de contas da Parcela 09. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09 e
 prestação de contas da Parcela 10. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 e
 prestação de contas da Parcela 11. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

4.2 O PARCEIRO PÚBLICO, no processo deacompanhamento e supervisão deste TERMO DE PAR-
CERIA, poderá recomendar a alteração de valores, o que implicará na revisão das metas pactuadas, ou 
recomendar revisão das metas, o que implicará na alteração do valor global pactuado, tendo como base o 
custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos PARCEIROS, devendo nestes casos, serem 
celebrados termos Aditivos.
4.3 Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, enquanto não utilizados, deverão, 
sempre que possível, ser aplicados no mercado financeiro, devendo os resultados dessa aplicação serem 
revertidos exclusivamente à execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, sempre se observando o 
previsto no art. 116, § 4º da Lei 8.666/93.
4.4 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculado com base no número de aten-
dimento mensal previsto na Cláusula Segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na Cláusula 
Quarta, através de depósito na Conta Corrente Nº. 110.100-5, do Banco do Brasil, agência Nº. 0715-3.
4.5 Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido no caput desta cláusula, a 
OSCIP poderá realizar aditamentos com recursos próprios à conta bancária indicada, tendo reconhecidas 
às despesas efetivadas, desde que haja previsão no Programa de Trabalho.  
4.6 Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período compre-
endido entre a data original de encerramento deste TERMO DE PARCERIA, e a formalização da nova 
data de início, serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.
4.7 As despesas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA no valor de R$ 1.293.600,00 (hum milhão, 
duzentos e noventa e três mil e seiscentos reais) correrãoà conta do Departamento 09.03 – Funcional Pro-
gramática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589, ficando as des-
pesas relativas a exercícios futuros por conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e empenhos 
serem indicados por meio de:
a.Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar da indi-
cação da dotação orçamentária para o novo exercício, mantida a programação anteriormente aprovada;
b.Celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos no caput desta 
cláusula.
4.8 Para fins de otimização da aplicação dos recursos e para atingir as metas previstas, a OSCIP poderá 
acumular e/ou redistribuir valores, somente dentro do mesmo grupo orçado no Plano de Trabalho anexo, 
respeitado o valor total de cada um e a vigência do Termo de Parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
5.1 A OSCIP elaborará e apresentará mensalmente ao PARCEIRO PÚBLICO, a quem caberá a análi-
se, prestação de contas do adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos no período, em razoa deste TERMO DE PARCERIA, nos moldes do previsto no Quadro da 
Cláusula anterior.
5.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de contas instruída com os seguintes 
documentos:
I - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos 
recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos recursos 
originados da própria OSCIP, e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo res-
ponsável da OSCIP, indicado na Cláusula Terceira;
II - Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação do Recurso;
III - Extrato bancário, do mês anterior, da conta corrente específica incluída as receitas financeiras auferi-
das, quando for o caso; 
IV - Certidões, apresentando situação regular, relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados envolvidos no Projeto do qual trata este Convênio, assim 
como junto à Receita Federal no que se refere à OSCIP;e
V – Relatório pedagógico mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente 

dos atendimentos efetuados no período e comparados às metas definidas no Plano de Trabalho, confor-
me modelo próprio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a ser retirado no Departamento Pedagógico da 
mesma.
5.3 Os documentos fiscais referidos no item 5.2, inciso I deverão indicar no seu corpo tratar-se de despesa 
paga com recurso do presente Convênio, o número do cheque e a data do pagamento.
5.4 Mensalmente a OSCIP deverá apresentar à Comissão Avaliadora relatório sobre a execução do objeto 
do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, 
definidos no Plano de Trabalho.
5.5 O relatório de que trata o item anterior deverá ser analisado pela Comissão Avaliadora no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de sua entrega.
5.6 A prestação de contas da qual trata esta Cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subsequente.
5.7 O parecer negativo tanto da SECRETARIA DA EDUCAÇÂO, quanto do Conselho Municipal de Edu-
cação para as prestações de contas e relatórios das atividades desenvolvidas implicará na suspensão do 
repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FISCAL
6.1 A fim de atender ao previsto na Instrução nº 02/2008 e Resolução 06/2014, do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, são os parceiros obrigados, respectivamente, a apresentar os seguintes documentos:
I – OSCIP:
1. Certidão contendo nomes dos dirigentes e conselheiros da OSCIP, na forma de remuneração, períodos 
de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta 
do Termo de Parceria;
2. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar o 
tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições de 
pagamento;
3. Relatório anual da OSCIP sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 
repassadas;
4. Demonstrativo integral das receitas e despesas, aplicadas no objeto do TERMO DE PARCERIA, con-
forme modelo do Anexo 26;
5.Extrato de execução física e financeira previsto no inciso VI, do artigo 3° da LEI nº 11.598/03, publicado 
na Imprensa Oficial no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término de cada exercício financeiro, 
elaborado conforme Anexo II do Decreto Federal nº. 3.100/99;
6. Relatório sobre a execução do objeto de Termo de Parceria contendo comparativo entre metas propostas 
e os resultados alcançados;
7. Regulamento para contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público;
8. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSCIP para os fins estabelecidos no Termo de Parceria, devendo constar o 
tipo e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigência, valor e condições de 
pagamento;
9. Relação de eventuais bens imóveis adquiridos com recursos provenientes da celebração do Termo de 
Parceria, nos termos do artigo 15 da LF nº. 9.790/99;
10. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira 
indicada pelo Órgão Público Parceiro, incluídas as aferições de receitas financeiras, aplicáveis no objeto 
da Parceria;
11. Publicação do Balanço Patrimonial da OSCIP, do exercício anterior;
12. Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSCIP;
13. Certidão expedida pelo CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços 
e demonstrativos contábeis;
14. Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo de 
Parceria;
15. Parecer e relatório de auditoria, nos termos do artigo 19, do Decreto 3.100/99.

II – PARCEIRO PÚBLICO
1. Certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da execução do Termo de Parce-
ria, órgãos representados e os respectivos períodos de atuação;
2. Relatório governamental sobre a execução do objeto do Termo de Parceria contendo comparativo entre 
as metas propostas e os resultados alcançados;
3. Parecer do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação existente;
4. Relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de remessa à autoridade competente; e
5. Parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, nos termos definidos no artigo 370 (DAS DIS-
POSIÇÕES FINAIS) da Instrução nº. 02/2008 e Resolução 06/2014, do Tribunal de Contas do estado 
de São Paulo.
6.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a documentação prevista no inciso I, até o dia 31 
de janeiro do exercício seguinte ao fiscalizado e/ou até 30 (trinta) dias após o encerramento da parceria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
7.1 A OSCIP elaborará e apresentará ao PARCEIRO PÚBLICO prestação de contas do adimplemen-
to do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos mediante este TERMO DE 
PARCERIA, até 30 (trinta) dias após o término deste, e a qualquer tempo por solicitação do PARCEIRO 
PÚBLICO.
7.2 A OSCIP deverá entregar aoPARCEIRO PÚBLICOa prestação de Contas instruída com os seguintes 
documentos:
I - Relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as 
metas propostas e os resultados alcançados;
II - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos 
recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos recursos 
originados da própria OSCIP e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo conta-
bilista e pelo responsável da OSCIP indicado na cláusula Terceira;
III – Parecer do Conselho Fiscal;
IV – extrato da execução física e financeira publicado na Imprensa Oficial do Município, de acordo com o 
modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;
V – parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos recursos objeto deste TERMO 
DE PARCERIA.
7.3 Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes dos demonstrativos 
de que trata o inciso II do item anterior, cumprindo o estabelecido no item 5.2, deverão ser arquivados na 
sede da OSCIP por, no mínimo cinco anos, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSCIP.
7.4 Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE PARCERIA, ao tomarem conhecimento de qual-
quer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem pública pela OSCIP, darão 
imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade 
solidária, consoante o art. 12 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999.

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA DAS DESPESAS
8.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste TERMO DE PAR-
CERIA, 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 devi-
dos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas com 
os recursos repassados, ressalvados os casos previstos na Subcláusula 4ª;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA, mesmo que ocorridas 
na vigência do mesmo;
VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não este-
jam relacionados em cadastro específico de responsáveis pelas crianças atendidas;
8.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor 
original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído à 
conta específica do Termo de Parceria. 
8.3 - As despesas glosadas após a vigência da PARCERIA deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor 
original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido ao 
PARCEIRO PÚBLICO.

CLÁUSULA NONA - DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados pela Co-
missão de Avaliação citada na Cláusula 3ª.
9.2 A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os resultados atingidos, de acordo com o 
programa de Trabalho, com base nos indicadores de desempenho citados na Cláusula Segunda e correta 
aplicação dos recursos, e o encaminhará ao PARCEIRO PÚBLICO, até 30 (trinta) dias após a entrega da 
Prestação de Contas Final.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
10.1 O presente TERMO DE PARCERIA vigorará por 12 (doze) meses iniciando sua vigência em 04 
(quatro) de janeiro de 2016 e término em 31 (trinta e um) de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado 
a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
10.2 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo adimplemento do objeto, com excedentes financeiros 
disponíveis junto a OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, com base na indicação da Comissão de 
Avaliação, citada na Cláusula Nona, e na apresentação de Programa de Trabalho suplementar, prorrogar 
este TERMO DE PARCERIA, mediante registro por simples apostila ou requerer a devolução do saldo 
financeiro disponível.
10.3 Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo inadimplemento do objeto e restando desembolsos fi-
nanceiros a serrepassado pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, este TERMO DE PARCERIA poderá ser 
prorrogado, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação, citada na Cláusula Sexta, 
para cumprimento das metas estabelecidas.

10.4 Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes financeiros junto à OSCIP, o PAR-
CEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja alocação de recursos públicos adicionais, prorrogar este 
TERMO DE PARCERIA, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação citada na 
Cláusula Terceira, inciso II, item nº 7, ou requerer a devolução dos recursos transferidos e/ou outra medi-
da que julgar cabível.
10.5 Nas situações previstas nos Itens anteriores, a Comissão de avaliação deverá se pronunciar até 30 
(trinta) dias após o término deste TERMO DE PARCERIA, caso contrário, o PARCEIRO PRUBLICO 
decidirá sobre a sua prorrogação ou não.
10.6 Nos casos previstos no item anterior, a OSCIP deverá apresentar a Prestação de Contas, de que trata 
a Cláusula Sexta, no primeiro dia útil após o término do TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou administra-
tivamente, independentemente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações:
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE PARCERIA;
II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO DE PARCERIA, 
a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como “Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público”.
III – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO, desde que notificado à OSCIP no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias.
11.2 Em qualquer caso, responderá cada parceiro pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento 
ou extinção do acordo.
11.3 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de 
intervenção administrativa na OSCIP.
11.4 Esta PARCERIA estará rescindida para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo do Conselho Municipal de Educação 
sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela OSCIP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MODIFICAÇÃO
12.1 Este TERMO DE PARCERIA poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e condições, ex-
ceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo Aditivo, de comum acordo en-
tre os PARCEIROS, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por uma das partes, por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços 
dos parceiros, mediante protocolo, enviadas por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação de-
vidamente comprovada por recibo; 
13.2 As atividades desenvolvidas no âmbito desta PARCERIA não geram quaisquer vínculos de nature-
za laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela OSCIP ao 
PARCEIRO PÚBLICO, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente ajuste;
13.3 A divulgação dos termos desta PARCERIA deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações 
relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.
13.4 O PARCEIRO PÚBLICO não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a 
serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Termo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE PARCERIA em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente da OSCIP

Testemunhas:

Ângela Regina Couto  Luis Fernando Barreto 
RG. 8.469.360  RG 25.011.975-4
       
D E C R E T O - Nº  6453/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a celebração de Convênio com a Associação Berçá-
rio Amigos da Criança para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com as Leis Municipais nº. 1.739/2005 e nº 2370/2015 em atendimento aos critérios esta-
belecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à entidade sem fins lu-
crativos ASSOCIAÇÃO BERÇÁRIO AMIGOS DA CRIANÇA, mediante convênio anexo, que constitui 
parte integrante deste.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO BERÇÁ-
RIO AMIGOS DA CRIANÇA para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.
A PREFEITURA  DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São 
Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG N.º. 6.032.195-7 
e CPF N.º. 857.650.908-34,  doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO 
BERÇÁRIO AMIGOS DA CRIANÇA, entidade sem fins lucrativos, com endereço na Rua Santo Antonio, 
121 – Bairro São Francisco – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.416.874/0001-12, neste 
ato representada pelo seu Presidente, Sr.ª. REGINA CÉLIA CRISTINO BARBOSA, portadora do RG 
n.º 12.739.614-5 SSP/SP e CPF Nº. 287.912.698-30, doravante denominada CONVENIADA celebram 
o presente Convênio, autorizado pela Leis Municipais nº. 1.739/2005 e nº 2370/2015 em atendimento 
aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a conjunção de esforços para o atendimento inteiramente gratuito 
à população, em conformidade com as diretrizes de ação educacional, na área de atendimento à criança - 
Educação Infantil/Berçário, objetivando atingir a meta de plena qualidade na operacionalização das ações 
e igualitárias condições de acesso ao alcance do total de 540 (quinhentos e quarenta) atendimentos gratui-
tos, consoante o Plano de Trabalho.
1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu 
Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscali-
zação da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA 
DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de 
Educação Infantil-Berçário, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar, articulação e encaminha-
mento a rede protetiva realizando com qualidade e igualitárias condições o atendimento mensal de 45 
(quarenta e cinco) crianças, no período de 04/01/2016 a 31/12/2016, compreendido no prazo de vigên-
cia deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.
2.2 - A meta mensal estimada referida no item 2.1 desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 5% 
(cinco por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, ficando 
inalterados os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal 
estimada no item 2.1, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no item 2.1, ficará obrigada a restituir a CON-
CEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o 
valor “per capita” mensal estabelecido, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 9.2. 
da Cláusula Nona.

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gra-
tuitos ao segmento atendido da população na área da criança – Educação Infantil /Berçário, com observân-
cia 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 CONCE-
DENTE.
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, e aprovar as prestações de contas dos recursos 
financeiros repassados  á CONVENIADA, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FA-
ZENDA;
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3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, (incluindo-se sob 
o aspecto pedagógico), apresentado pela CONVENIADA, encaminhando posteriormente à Secretaria 
Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cro-
nograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2016) Até 10 (dez) dias após a assinatura 
 do Termo de Convênio. 
02 (Fev./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 01. 
03 (Mar./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e
 prestação de contas da Parcela 02. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e
 prestação de contas da Parcela 03. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 03 e
 prestação de contas da Parcela 04. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e
 prestação de contas da Parcela 05. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 e
 prestação de contas da Parcela 06. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 e
 prestação de contas da Parcela 07. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 e
 prestação de contas da Parcela 08. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contasda parcela 08 e
 prestação de contas da Parcela 09. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09 e
 prestação de contas da Parcela 10. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 e
 prestação de contas da Parcela 11. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com 
o pactuado no presente ajuste, para atendimento gratuito à população, em conformidade com as diretrizes 
educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste 
convênio, quando executar diretamente as ações previstas no Plano de Trabalho, condições necessárias ao 
acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação;
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompa-
nhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio, apresentando mensalmente 
relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos ser-
viços objeto deste Convênio conforme estabelecido na Cláusula Primeira;
4.5 - Apresentar prestação de contas à CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais ór-
gãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os 
documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, 
inclusive os documentos emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros 
estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o acesso às informações da 
correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;
4.7 – Providenciar a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis 
nos locais da execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e confor-
me 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 des-
pesas decorrentes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária 
ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em con-
formidade com as diretrizes de ação educacional contidas no Plano de Trabalho;
4.11 - Restituir à CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, 
Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento do Berçário, como máquinas de lavar, 
secar e etc. vedada à compra destes equipamentos com recursos da CONCEDENTE, realizando os servi-
ços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de Berçário;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para o Berçário de acordo 
com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro 
I), que conste a quantidade total de alunos por classe e geral à SECRETARIA;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas 
informações prestadas, conforme legislação pertinente vigente;
4.18 - Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se 
fizerem necessárias, a serem comunicados com antecedência, por escrito e oportunamente pela CONCE-
DENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do respon-
sável, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento.

CLÁUSULA QUINTA 
DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), a ser repassado 
em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), pagáveis de janeiro de 
2016 a dezembro de 2016, de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.5 da Cláusula 
Terceira;
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA  é de R$ 26.100,00 
(vinte e seis mil e cem reais), com parcelas mensais de R$ 2.175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Funcional Pro-
gramática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA 
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, em conformidade 
com a Lei Municipal vigente e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de 
Trabalho, Anexo I, e constante do item 3.6 da Cláusula Terceira deste convênio, observando o Parágrafo 3º 
do art.116 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número de 
atendimento mensal previsto na cláusula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na cláu-
sula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 1448-6, do Banco do Brasil, na agência 6651-6, São 
Sebastião/SP;
6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as presta-
ções de contas e relatórios das atividades desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, 
até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA 
APLICAÇÃO
7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em 
caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um 
mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em 
Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.
7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no 
Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestação de contas, sob pena de responsabilidade 
da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas, ins-
truída 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 do-
cumentos 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 e Resolução 06/2014, 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 – Relação dos gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme modelo do Anexo 27;
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 efe-
tuados 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 de-
vidos 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 este-
jam relacionados em cadastro específico de responsáveis pelas crianças atendidas;
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas com o 
valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído 
à conta específica do convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor 
original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido à 
CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA
11.1 - Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorroga-
do 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 denun-
ciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumpri-
mento 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 endere-
ços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação 
devidamente comprovada por recibo;
14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza 
laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA 
à CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas traba-
lhistas, 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 execu-
ção 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, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
REGINA CÉLIA CRISTINO BARBOSA
Presidente

Testemunhas:
Ângela Regina Couto  Luis Fernando Barreto 
RG. 8.469.360  RG 25.011.975-4

D E C R E T O - Nº  6454/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a celebração de Convênio com a Associação Bene-
ficente Berçário Santana para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com as Leis Municipais nº. 1739/2005 e nº 2370/2015 em atendimento aos critérios esta-
belecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à entidade sem fins lucra-
tivos ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA, mediante convênio anexo, que constitui 
parte integrante deste.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
 “Convênio que entre si celebram A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO BENEFI-

CENTE BERÇÁRIO SANTANA para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.
A PREFEITURA  DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São 
Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG N.º. 6.032.195-7 
e CPF N.º. 857.650.908-34,  doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA, entidade sem fins lucrativos, com endereço na Rua Antonio 
Pereira da Silva, 301 – Bairro Topolândia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.264.317/0001-
60, neste ato representada pelo seu Presidente, SRA. WILMA  CONCEIÇÃO DE FREITAS CLEMENTI-
NO, portador do RG n. 5.348.873-8 SSP/SP e CPF N.º 150.298.558-66, doravante denominada CONVE-
NIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pelas Leis Municipais nº. 1.739/2005 e nº 2370/2015 
em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a conjunção de esforços para o atendimento inteiramente gratuito 
à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional, na área de atendimento à 
criança - Educação Infantil/Berçário, objetivando atingir a meta de plena qualidade na operacionalização 
das ações e igualitárias condições de acesso ao alcance do total de 1200 (um mil e duzentos) atendimentos 
gratuitos anuais, consoante o Plano de Trabalho.
1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu 
Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONVENIADA contará com o auxílio da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscaliza-
ção da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de 
Educação Infantil-Berçário, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar, articulação e encaminha-
mento a rede protetiva realizando com qualidade e igualitárias condições o atendimento mensal de 100 
(cem) crianças, no período de 04/01/2016 a 31/12/2016, compreendido no prazo de vigência deste ajus-
te, consoantes às diretrizes educacionais.
2.2 - A meta mensal estimada referida no item 2.1 desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 5% 
(cinco por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, ficando 
inalterados os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal 
estimada no item 2.1, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no item 2.1, ficará obrigada a restituir a CON-
CEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o 
valor “per capita” mensal estabelecido, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 9.2. 
da Cláusula Nona.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gra-
tuitos ao segmento atendido da população na área da criança – Educação Infantil /Berçário, com obser-
vância dos instrumentos legais ajustados com a CONVENIADA, respeitando-se a legislação específica 
em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCE-
DENTE e aprovadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, aprovando se for o caso, acompanhando ou não 
o Parecer da Comissão de controle e Fiscalização dos Convênios, as prestações de contas, parcial e final, 
deste convênio, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, (incluindo-se sob 
o aspecto pedagógico), apresentado pela CONVENIADA, encaminhando posteriormente à Secretaria 
Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cro-
nograma de desembolso abaixo:
Parcela Data Condição
01 (Jan./2016) Até 10 (dez) dias após a assinatura 
 do Termo de Convênio. 
02 (Fev./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 01.  
03 (Mar./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e
 prestação de contas da Parcela 02. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e
 prestação de contas da Parcela 03. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contasda parcela 03 e
 prestação de contas da Parcela 04. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e
 prestação de contas da Parcela 05. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 e
 prestação de contas da Parcela 06. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 e
 prestação de contas da Parcela 07. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 e
 prestação de contas da Parcela 08. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08 e
 prestação de contas da Parcela 09. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contasda parcela 09 e
 prestação de contas da Parcela 10. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 e
 prestação de contas da Parcela 11. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com 
o pactuado no presente ajuste, para atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as 
diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste 
convênio, quando executar diretamente as ações previstas no Plano de Trabalho, condições necessárias ao 
acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação;
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, condições necessá-
rias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio, apresentando 
mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos ser-
viços objeto deste Convênio conforme estabelecido na Cláusula Primeira;
4.5 - Apresentar prestação de contas à CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais ór-
gãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os 
documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, 
inclusive os documentos emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros 
estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o acesso às informações da 
correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;
4.7 – Providenciar a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis 
nos locais da execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e confor-
me 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 des-
pesas decorrentes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária 
ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em con-
formidade com as diretrizes de ação educacional contidas no Plano de Trabalho;
4.11 - Restituir à CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, 
Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento do Berçário, como máquinas de lavar, 
secar e etc. vedada à compra destes equipamentos com recursos da CONCEDENTE, realizando os servi-
ços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de Berçário;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para o Berçário de acordo 
com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro 
I), que conste a quantidade total de alunos por classe e geral à SECRETARIA;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas 
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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 CONCE-
DENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do respon-
sável, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento.

 CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA_
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 660.120,00 (seiscentos e sessenta mil, cento e vinte 
reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 55.010,00 (cinqüenta e cinco mil e dez reais), 
pagáveis de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, de acordo com o cronograma de desembolso constante 
do item 3.5 da Cláusula Terceira;
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 51.000,00 
(cinqüenta e um mil reais), com parcelas mensais de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Pro-
gramática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, em conformidade 
com a Lei Municipal vigente e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de 
Trabalho, Anexo I, e constante do item 3.6 da Cláusula Terceira deste convênio, observando o Parágrafo 3º 
do art.116 da Lei Federal N.º 9.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número de 
atendimento mensal previsto na cláusula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na cláusu-
la quarta, através de depósito na conta corrente nº. 5.130-6, do Banco do Brasil, na agência 0715-3, São 
Sebastião/SP;
6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as presta-
ções de contas e relatórios das atividades desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, 
até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS 
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO
7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em 
caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um 
mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em 
Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.
7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no 
Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestação de contas, sob pena de responsabilidade 
da CONVENIADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas ins-
truída 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 cópia dos docu-
mentos 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 do mês a que se referir a prestação de contas, incluídas 
as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados 
no período e o cumprimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as 
custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular da CONVENIADA, relativas à Seguridade Social (INSS), 
ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório de informação dos funcionários 
ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
VIII – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente dos atendi-
mentos efetuados no período e comparados às metas definidas no Plano de Trabalho. 
8.2 Nos documentos fiscais originais referidos no item  II desta cláusula deverão constar no seu corpo: a 
quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor, juntamente com atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, constar 
ainda a indicação de tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo número do 
cheque e a data do pagamento.
8.3 A prestação de contas da qual trata esta cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008 e Resolução 06/2014, 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 – Relação dos gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme modelo do Anexo 27;
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 efe-
tuados 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 DEZ - DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 
ainda que em caráter de emergência, especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme 
preceitua a CLT, e/ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Específica, sem os de-
vidos 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 este-
jam relacionados em cadastro específico de responsáveis pelas crianças atendidas;
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas com o 
valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído 
à conta específica do convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor 
original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido à 
CONCEDENTE.

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA
11.1 - Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorroga-
do a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denun-
ciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumpri-
mento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento 
ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de 
intervenção administrativa na CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos 
de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou 
suplementação de seu valor.
13.2. A CONCEDENTE poderá autorizar, a seu critério, de forma justificada e fundamentada, eventuais 
solicitações de prorrogação de prazo, para aplicação dos recursos e prestação de contas, sendo vedada a 
utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com 
o pactuado no presente ajuste, para atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as 
diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste 
convênio, quando executar diretamente as ações previstas no Plano de Trabalho, condições necessárias ao 
acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação;
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, condições necessá-
rias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio, apresentando 
mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos ser-
viços objeto deste Convênio conforme estabelecido na Cláusula Primeira;
4.5 - Apresentar prestação de contas à CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais ór-
gãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os 
documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, 
inclusive os documentos emitidos por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros 
estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o acesso às informações da 
correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;
4.7 – Providenciar a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis 
nos locais da execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e confor-
me 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 des-
pesas decorrentes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária 
ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em con-
formidade com as diretrizes de ação educacional contidas no Plano de Trabalho;
4.11 - Restituir à CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, 
Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento do Berçário, como máquinas de lavar, 
secar e etc. vedada à compra destes equipamentos com recursos da CONCEDENTE, realizando os servi-
ços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de Berçário;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para o Berçário de acordo 
com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro 
I), que conste a quantidade total de alunos por classe e geral à SECRETARIA;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas 
informações prestadas, conforme legislação pertinente vigente;
4.18 - Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se 
fizerem necessárias, a serem comunicados com antecedência, por escrito e oportunamente pela CONCE-
DENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do respon-
sável, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento.

 CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA_
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 660.120,00 (seiscentos e sessenta mil, cento e vinte 
reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 55.010,00 (cinqüenta e cinco mil e dez reais), 
pagáveis de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, de acordo com o cronograma de desembolso constante 
do item 3.5 da Cláusula Terceira;
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 51.000,00 
(cinqüenta e um mil reais), com parcelas mensais de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Pro-
gramática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, em conformidade 
com a Lei Municipal vigente e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de 
Trabalho, Anexo I, e constante do item 3.6 da Cláusula Terceira deste convênio, observando o Parágrafo 3º 
do art.116 da Lei Federal N.º 9.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número de 
atendimento mensal previsto na cláusula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na cláusu-
la quarta, através de depósito na conta corrente nº. 5.130-6, do Banco do Brasil, na agência 0715-3, São 
Sebastião/SP;
6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as presta-
ções de contas e relatórios das atividades desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, 
até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS 
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO
7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em 
caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um 
mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em 
Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.
7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no 
Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestação de contas, sob pena de responsabilidade 
da CONVENIADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas ins-
truída 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 cópia dos docu-
mentos 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 do mês a que se referir a prestação de contas, incluídas 
as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados 
no período e o cumprimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as 
custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular da CONVENIADA, relativas à Seguridade Social (INSS), 
ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do relatório de informação dos funcionários 
ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
VIII – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente dos atendi-
mentos efetuados no período e comparados às metas definidas no Plano de Trabalho. 
8.2 Nos documentos fiscais originais referidos no item  II desta cláusula deverão constar no seu corpo: a 
quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor, juntamente com atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, constar 
ainda a indicação de tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo número do 
cheque e a data do pagamento.
8.3 A prestação de contas da qual trata esta cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008 e Resolução 06/2014, 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 – Relação dos gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme modelo do Anexo 27;
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;

CLÁUSULA QUATORZE - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endere-
ços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação 
devidamente comprovada por recibo;
14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza 
laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA 
à CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas traba-
lhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.
14.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações 
relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.
14.4 – A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem 
transferidos.

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO E DO REGIME LEGAL15.1 - As partes elegem o Foro da Justiça 
Estadual, Comarca de São Sebastião-SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Convênio.
 E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença das 
testemunhas abaixo firmadas.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
WILMA CONCEIÇÃO DE FREITAS CLEMENTINO
Presidente da Associação Beneficente Berçário Santana

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
D E C R E T O - Nº  6454/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a celebração de Convênio com a Associação Bene-
ficente Berçário Santana para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com as Leis Municipais nº. 1739/2005 e nº 2370/2015 em atendimento aos critérios esta-
belecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à entidade sem fins lucra-
tivos ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA, mediante convênio anexo, que constitui 
parte integrante deste.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
 “Convênio que entre si celebram A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO BENEFI-
CENTE BERÇÁRIO SANTANA para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.
A PREFEITURA  DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São 
Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG N.º. 6.032.195-7 
e CPF N.º. 857.650.908-34,  doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA, entidade sem fins lucrativos, com endereço na Rua Antonio 
Pereira da Silva, 301 – Bairro Topolândia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.264.317/0001-
60, neste ato representada pelo seu Presidente, SRA. WILMA  CONCEIÇÃO DE FREITAS CLEMENTI-
NO, portador do RG n. 5.348.873-8 SSP/SP e CPF N.º 150.298.558-66, doravante denominada CONVE-
NIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pelas Leis Municipais nº. 1.739/2005 e nº 2370/2015 
em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a conjunção de esforços para o atendimento inteiramente gratuito 
à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional, na área de atendimento à 
criança - Educação Infantil/Berçário, objetivando atingir a meta de plena qualidade na operacionalização 
das ações e igualitárias condições de acesso ao alcance do total de 1200 (um mil e duzentos) atendimentos 
gratuitos anuais, consoante o Plano de Trabalho.
1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu 
Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONVENIADA contará com o auxílio da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscaliza-
ção da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de 
Educação Infantil-Berçário, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar, articulação e encaminha-
mento a rede protetiva realizando com qualidade e igualitárias condições o atendimento mensal de 100 
(cem) crianças, no período de 04/01/2016 a 31/12/2016, compreendido no prazo de vigência deste ajus-
te, consoantes às diretrizes educacionais.
2.2 - A meta mensal estimada referida no item 2.1 desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 5% 
(cinco por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, ficando 
inalterados os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal 
estimada no item 2.1, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no item 2.1, ficará obrigada a restituir a CON-
CEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o 
valor “per capita” mensal estabelecido, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 9.2. 
da Cláusula Nona.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gra-
tuitos ao segmento atendido da população na área da criança – Educação Infantil /Berçário, com obser-
vância dos instrumentos legais ajustados com a CONVENIADA, respeitando-se a legislação específica 
em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCE-
DENTE e aprovadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, aprovando se for o caso, acompanhando ou não 
o Parecer da Comissão de controle e Fiscalização dos Convênios, as prestações de contas, parcial e final, 
deste convênio, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, (incluindo-se sob 
o aspecto pedagógico), apresentado pela CONVENIADA, encaminhando posteriormente à Secretaria 
Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cro-
nograma de desembolso abaixo:
Parcela Data Condição
01 (Jan./2016) Até 10 (dez) dias após a assinatura 
 do Termo de Convênio. 
02 (Fev./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 01.  
03 (Mar./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e
 prestação de contas da Parcela 02. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e
 prestação de contas da Parcela 03. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contasda parcela 03 e
 prestação de contas da Parcela 04. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e
 prestação de contas da Parcela 05. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 e
 prestação de contas da Parcela 06. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 e
 prestação de contas da Parcela 07. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 e
 prestação de contas da Parcela 08. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08 e
 prestação de contas da Parcela 09. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contasda parcela 09 e
 prestação de contas da Parcela 10. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 e
 prestação de contas da Parcela 11. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efe-
tuados 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 DEZ - DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, 
ainda que em caráter de emergência, especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme 
preceitua a CLT, e/ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Específica, sem os de-
vidos 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 este-
jam relacionados em cadastro específico de responsáveis pelas crianças atendidas;
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas com o 
valor original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído 
à conta específica do convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor 
original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido à 
CONCEDENTE.

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA
11.1 - Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorroga-
do a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denun-
ciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumpri-
mento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento 
ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de 
intervenção administrativa na CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos 
de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou 
suplementação de seu valor.
13.2. A CONCEDENTE poderá autorizar, a seu critério, de forma justificada e fundamentada, eventuais 
solicitações de prorrogação de prazo, para aplicação dos recursos e prestação de contas, sendo vedada a 
utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endere-
ços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação 
devidamente comprovada por recibo;
14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza 
laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA 
à CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e dívidas traba-
lhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.
14.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações 
relativas ao seu OBJETO, com menção expressa a ele e às partes envolvidas.
14.4 – A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem 
transferidos.

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO E DO REGIME LEGAL15.1 - As partes elegem o Foro da Justiça 
Estadual, Comarca de São Sebastião-SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Convênio.
 E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença das 
testemunhas abaixo firmadas.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
WILMA CONCEIÇÃO DE FREITAS CLEMENTINO
Presidente da Associação Beneficente Berçário Santana

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO

D E C R E T O - Nº  6455/2016
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade Associação Sebastianense de Promoção 
Social.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com as Leis Municipais nº. 1739/2005 e  nº 2370/2015 em atendimento aos critérios esta-
belecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade sem fins lucrativos, Associação Sebastianense de 
Promoção Social, com o objetivo de execução de atividade na área da criança – creche, conforme convênio 
que é parte deste decreto.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação. 

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião e a Associação Sebastianense de Promoção 
Social, para o desenvolvimento conjunto de ações em creche.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Se-
bastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei 
Orgânica, pelo Exmo. Senhor Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-
7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE e a ASSOCIAÇÃO SEBASTIA-
NENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, entidade sem fins lucrativos, com endereço à Rua Cidade de Santos, 
176 - Centro – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.780.342/0001-72, neste ato representada 
pela seu Presidente, Sr. UBIRAJARA DO NASCIMENTO, portador do RG n.º 7.877.212-6-SSP-SP e 
CPF n.º 018.507.778-10, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Convênio, autori-
zado pela Leis Municipais nº. 1.739/2005 e nº 2370/2015 em atendimento aos critérios estabelecidos no 
Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes 
do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA 
para a prestação de serviços educacionais na área da criança-creche, apoiada pela CONCEDENTE, por 
meio da sua Secretaria da Educação objetivando atingir a meta total de 1536 (um mil, quinhentos e trinta 
e seis) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.
1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu 
Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da Secretaria 
Municipal da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução 
do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de 
Creche, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede prote-
tiva realizando o atendimento mensal de 128 (cento e vinte e oito) crianças, no período de 04/01/2016 
a 31/12/2016, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

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 ins-
truída 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 do-
cumentos 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 INS 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 e Resolução 06/2014, 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 – Relação dos gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme modelo do Anexo 27;
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 efe-
tuados 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 devi-
dos 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 este-
jam 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 PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA
11.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorroga-
do 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 denun-
ciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumpri-
mento 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 endere-
ços 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 traba-
lhistas, 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 execu-
ção 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, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

UBIRAJARA DO NASCIMENTO
Presidente da Associação 
Sebastianense de Promoção Social

Testemunhas:
Ângela Regina Couto   Luis Fernando Barreto 
RG. 8.469.360                     RG 25.011.975-4

2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cin-
co por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando 
os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada no 
“caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir a CON-
CEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o 
valor “per capita” mensal estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 6.2 
da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gra-
tuitos ao segmento atendido da população na área da criança - creche, com observância dos instrumentos 
legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCE-
DENTE. 
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 FA-
ZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, apresentado pela 
CONVENIADA, incluindo-se sob o aspecto pedagógico, condição necessária para que seja efetuada a 
liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 (Jan./2016) Até 10 (dez) dias após a assinatura do 
 Termo de Convênio. 
02 (Fev./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 01. 
03 (Mar./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e
 prestação de contas da Parcela 02. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e
 prestação de contas da Parcela 03. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas  da parcela 03 e
 prestação de contas da Parcela 04. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e
 prestação de contas da Parcela 05. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 e
 prestação de contas da Parcela 06. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 e
 prestação de contas da Parcela 07. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 e
 prestação de contas da Parcela 08. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contasda parcela 08 e
 prestação de contas da Parcela 09. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09 e
 prestação de contas da Parcela 10. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 e
 prestação de contas da Parcela 11. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com 
o pactuado no presente ajuste, para atendimento gratuito à população, em conformidade com as diretrizes 
educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste 
convênio, quando executar diretamente as ações previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao 
acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompa-
nhamento da execução e dos resultados dos serviços objeto deste Convênio, apresentando mensalmente 
relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos ser-
viços 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 documen-
tos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo separada-
mente 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 des-
pesas decorrentes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária 
ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em con-
formidade 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, se-
car e etc. vedada a compra destes equipamentos com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços 
de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches de acordo 
com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente a SECRETARIA, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha 
própria (Quadro I), que conste a quantidade total de alunos por classe e geral;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas 
informações prestadas, conforme legislação pertinente vigente;
4.18 - Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se 
fizerem necessárias, a serem comunicados com antecedência, por escrito e oportunamente pela CONCE-
DENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do respon-
sável, endereço e telefone, buscando o atendimento sempre que possível.

CLÁUSULA QUINTA
DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 549.996,00 (quinhentos e quarenta e nove mil novecentos 
e noventa e seis reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 45.833,00 (quarenta e cinco 
mil oitocentos e trinta e três reais), pagáveis de janeiro de 2016 a dezembro de 2016.
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 12.000,00 
(doze  mil reais), com parcelas mensais de R$ 1.000,00 (um mil reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Pro-
gramática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade 
com a Lei Municipal vigente e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa 
de Trabalho, Anexo I, observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculados com base no número de 
atendimentos mensal previsto na cláusula segunda, desde que cumpridas às exigências previstas na clau-
sula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 3.406-1 do Banco do Brasil, na Agência nº. 0715-3 
– São Sebastião / SP;
6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as presta-
ções de contas e relatórios das atividades desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, 
até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SÉTIMA


