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D E C R E T O  - Nº  6456/2016
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade Associação Recreativa e Creche Peraltinha.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Leis Municipais nº. 
1739/2005 e nº 2370/2015  em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade sem fins lucrativos, Associação Recreativa e Creche Peraltinha, com o objetivo de execução de 
atividade na área da criança – creche, conforme convênio que é parte deste decreto.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 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 recreativa e Creche Peraltinha, para o desenvolvimento conjunto de ações 
em creche.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 
46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Senhor Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do 
RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE e a ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CRECHE PERALTI-
NHA, entidade sem fins lucrativos, com endereço à Alameda Rio Grande da Serra, 245 – Bairro Boracéia – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 02.757.506/0001-75, neste ato representada pela seu Presidente, Sr. ANDRÉ LUIZ ARAUJO DA SILVA, portador do RG n.º 39.706.112-2-SSP-SP 
e CPF n.º 331.559.398-18, 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 altera-
ções 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 540 (quinhentos e 
quarenta ) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.
1.2 - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denomina-
da SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Creche, com ações sócio-educativas, apoio 
sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando o atendimento mensal de 45 (quarenta e cinco) crianças, no período de 
04/01/2016 a 31/12/2016, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.
2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cinco por cento) para mais ou para menos, 
sempre com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta 
mensal estimada no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspon-
dentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada 
no item 6.2 da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1- Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na 
área da criança - creche, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2- Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE. 
3.3- Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à CONVENIADA, ressal-
vada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, apresentado pela CONVENIADA, incluindo-se sob o aspecto 
pedagógico, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo;

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

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

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendimen-
to gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as 
ações previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 
serviços objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme esta-
belecido na Cláusula Primeira;
4.5 - apresentar prestação de contas a CONCEDENTE na forma explicitada na Cláusula Oitava;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 
(cinco) anos a contar da aprovação das contas, os documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles referentes que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, inclusive os documentos emitidos 
por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o 
acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;
4.7 - Garantir a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis nos locais da execução dos Projetos, consoante a 
legislação específica vigente que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;
4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospec-
tos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-se o disposto no § 1º 
do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria e conforme 
modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;
4.9 - Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste 

Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional 
contidas no Plano de Trabalho.
4.11 - Restituir a CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositi-
vos legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada a compra destes equipamen-
tos com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente a SECRETARIA, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro I), que conste a quantidade 
total de alunos por classe e geral;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 
pertinente vigente;
4.18 - Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se fizerem necessárias, a serem comunicados com 
antecedência, por escrito e oportunamente pela CONCEDENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsável, endereço e telefone, buscando o aten-
dimento sempre que possível.

CLÁUSULA QUINTA
DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 291.360,00 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais), a ser repassado em 12 (doze) par-
celas mensais de R$ 24.280,00 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta reais), pagáveis de janeiro de 2016 a dezembro de 2016.
5.2 - As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 
Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com 
o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculados com base no número de atendimentos mensal previsto na cláusula segun-
da, desde que cumpridas às exigências previstas na clausula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 29.095-5 do Banco do Brasil, na Agência 
nº. 0715-3 – São Sebastião / SP;
6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades 
desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

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

CLÁUSULA OITAVA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de 
cópias dos documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo 
da CONVENIADA;
III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de 
qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do 
relatório de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 
recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.
8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1 - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008 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 efetuados no período e o atingimento das metas 
de qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/
ou até 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio

CLÁUSULA DÉCIMA
DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência, especial-
mente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores 
Autônomos conforme Legislação Específica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI – Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 
responsáveis pelas crianças atendidas.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha de 
prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído à conta específica do convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 
a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA
11.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditi-
vo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (ses-
senta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extra-
judicial, 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 reincidên-
cia do parecer negativo da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO 
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MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, envia-
das 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 recur-
sos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos 
e dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.
14.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa 
a ele e às partes envolvidas.
14.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo, que também assinam este instrumento.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DA SILVA
Presidente da Associação
Recreativa e Creche Peraltinha

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

D E C R E T O - Nº  6457/2016
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade Creche Dona Laurinda.”
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 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade sem fins lucrativos, Creche Dona Laurinda, 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 Creche Dona Laurinda, para o desenvolvimento conjunto de ações em creche.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 
46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Senhor Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador 
do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE e a CRECHE DONA LAURINDA, entidade sem fins 
lucrativos, com endereço à Travessa Batuíra, 29 – Bairro São Francisco – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.320.449/0001-05, neste ato 
representada pela sua Presidenta, Sra. MARIA JOSÉ DE LUNA CABRERA, portadora do RG n.º 4.823.289-SSP-SP e CPF n.º 060.204.458-87, dora-
vante denominada CONVENIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pelas Leis Municipais nº. 1739/2005 e nº 2370/2015 e em atendimento 
aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e 
seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA para a prestação de serviços educacionais na 
área da criança-creche, apoiada pela CONCEDENTE, por meio da sua Secretaria da Educação objetivando atingir a meta total de 1.560 (mil quinhentos 
e sessenta) 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 denomina-
da SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Creche, com ações sócio-educativas, apoio 
sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando o atendimento mensal de 130 (cento e trinta) crianças, no período de 
04/01/2016 a 31/12/2016, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.
2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cinco por cento) para mais ou para menos, 
sempre com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta 
mensal estimada no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspon-
dentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada 
no item 6.2 da Cláusula Sexta.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÔES DA CONCEDENTE
3.1- Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na 
área da criança - creche, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2- Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE. 
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à CONVENIADA, ressal-
vada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5- Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, apresentado pela CONVENIADA, incluindo-se sob o aspecto 
pedagógico, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 ( Jan./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 
 prestação de contas da Parcela 02. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 03. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 04. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 03 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 ( Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 05. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 ( Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 06. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 07. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 e  

  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 08. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 09. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 10. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 11. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 e  
  respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para atendimen-
to gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as 
ações previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 
serviços objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme esta-
belecido na Cláusula Primeira;
4.5 - apresentar prestação de contas a CONCEDENTE na forma explicitada na Cláusula Oitava;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 
(cinco) anos a contar da aprovação das contas, os documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles referentes que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, inclusive os documentos emitidos 
por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o 
acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;
4.7 - Garantir a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis nos locais da execução dos Projetos, consoante a 
legislação específica vigente que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;
4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospec-
tos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-se o disposto no § 1º 
do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria e conforme 
modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;
4.9 - Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste 
Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;
4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional 
contidas no Plano de Trabalho.
4.11 - Restituir a CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositi-
vos legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada a compra destes equipamen-
tos com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente a SECRETARIA, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro I), que conste a quantidade 
total de alunos por classe e geral;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 
pertinente vigente;
4.18 - Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se fizerem necessárias, a serem comunicados com 
antecedência, por escrito e oportunamente pela CONCEDENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsável, endereço e telefone, buscando o aten-
dimento sempre que possível.

CLÁUSULA QUINTA
DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil 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$ 6.000,00 (seis mil reais), com parcelas mensais de R$ 
500,00 (quinhentos reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 
Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com 
o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculados com base no número de atendimentos mensal previsto na cláusula segun-
da, desde que cumpridas às exigências previstas na clausula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 42.623-7 do Banco do Brasil, na Agência 
nº. 0715-3  – São Sebastião / SP;
6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades 
desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

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

CLÁUSULA OITAVA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como, 
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de 
cópias dos documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo 
da CONVENIADA;
III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica, incluídas as receitas financeiras auferidas, quando for o caso;
V – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o caso;
VI – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o cumprimento das metas de 
qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e cópia do 
relatório de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 Nos documentos fiscais referidos no item II desta cláusula deverão constar: a quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor e o atestado de 
recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, a indicação, no seu corpo, de 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.
8.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008 e Resolução 06/2014, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a CONVENIADA 
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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 efetuados no período e o atingimento das metas 
de qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/
ou até 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA GLOSA DAS DESPESAS
10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência, especial-
mente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores 
Autônomos conforme Legislação Específica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI – Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 
responsáveis pelas crianças atendidas.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha de 
prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído à conta específica do convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido 
a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA
11.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditi-
vo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 (ses-
senta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extra-
judicial, 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 reincidên-
cia do parecer negativo da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos partícipes, mediante protocolo, envia-
das 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 recur-
sos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos 
e dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.
14.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa 
a ele e às partes envolvidas.
14.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.
E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo, que também assinam este instrumento.
São Sebastião, 04 de janeiro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

MARIA JOSÉ DE LUNA CABRERA
Presidente da Creche Dona Laurinda

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

D E C R E T O - Nº  6458/2016
“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 Maresias, conforme Termo de Parceria, que é parte integrante deste Decreto.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
São Sebastião,       4       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 Fede-
rais 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, entidade 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, 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 educa-
cional, visando à gestão educacional compartilhada de 01 (uma) creche na cidade de São Sebastião, objetivando atingir a meta total de 150 (cento e cin-
quenta) atendimentos mensais gratuitos no Bairro de Maresias, localizada na Rua Sebastião Romão César, 180 – casa1, consoante o Plano de Trabalho.
1.2 O plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, constituindo seu Anexo I e poderá ser ajustado de comum 
acordo entre as partes, por meio de:
a)Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que não acarretem alteração dos valores 
definidos na Cláusula Quarta; e
b)Celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO, DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS 
E DESPESAS.
2.1 O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, 
com os indicadores de resultados e a previsão de receitas e despesas, na forma do inciso IV do § 2º do art. 10 da Lei nº 9.790/99, constam do Programa 
de trabalho proposto pela OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste TERMO DE PARCERIA. 
2.2 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP desenvolverá atividades relativas à área educacional, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar 

e articulação e encaminhamento à rede protetiva realizando o atendimento mensal de 150 (cento e cinquenta) crianças, no período de 04/01/2016 a 
31/12/2016 compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.
2.3 A meta mensal estimada referida na cláusula anterior poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sempre com 
vistas ao cumprimento da meta total, inalterando os repasses mensais de recursos pelo PARCEIRO PÚBLICO, calculados em função da meta mensal 
estimada, e em conformidade com o disposto na cláusula quarta.
2.4 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada, ficará obrigada a restituir ao PARCEIRO PÚBLICO os recursos financeiros correspondentes aos atendi-
mentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido na cláusula quarta, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada 
no item nº. 7.1 da Cláusula Sétima.

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

II – Do PARCEIRO PÚBLICO
1.Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de acordo com o Programa de Trabalho aprovado;
2.Indicar à OSCIP a Instituição Bancária em que será aberta conta específica para movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste 
TERMO DE PARCERIA;
3.Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta;
4.Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste TERMO DE PARCERIA, ressalvada as atribuições inerentes à SE-
CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
5.Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste TERMO DE PARCE-
RIA, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das improbidades 
decorrentes;
6.Publicar na Imprensa Oficial do Município, extrato deste TERMO DE PARCERIA e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de 15 (quin-
ze) 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 PARCEI-
RO PÚBLICO e um da OSCIP;
8.Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela OSCIP em decorrência deste TERMO DE PARCE-
RIA;
9.Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela OSCIP, incluindo-se sob o aspecto pedagógico, encaminhando posteriormente à 
Secretaria Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme disposto na cláusula quarta;
10.Prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE PARCERIA;
11.Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PARCEIRO PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal da 
Educação;
12.Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente termo, que esta sendo desenvolvido em parceria com a  PRI-
MEIRAS 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$ 970.200,00 
(novecentos e setenta mil e duzentos reais) a ser repassado em 12 (doze) parcelas  de R$ 80.850,00 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta 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
 prestação de contas da Parcela 02. e 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
 prestação de contas da Parcela 03. e 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
 prestação de contas da Parcela 04. e 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
 prestação de contas da Parcela 05. e 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.
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4.2 O PARCEIRO PÚBLICO, no processo de acompanhamento e supervisão deste TERMO DE PARCERIA, poderá recomendar a alteração de 
valores, o que implicará na revisão das metas pactuadas, ou recomendar revisão das metas, o que implicará na alteração do valor global pactuado, tendo 
como base o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos PARCEIROS, devendo nestes casos, serem celebrados termos Aditivos.
4.3 Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, enquanto não utilizados, deverão, sempre que possível, ser aplicados no mercado 
financeiro, devendo os resultados dessa aplicação serem revertidos exclusivamente à execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, sempre se 
observando o previsto no art. 116, § 4º da Lei 8.666/93.
4.4 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculado com base no número de atendimento mensal previsto na Cláusula Segunda, 
desde que cumpridas as exigências previstas na Cláusula Quarta, através de depósito na Conta Corrente Nº. 110.200-1, do Banco do Brasil, agência 
Nº. 0715-3.
4.5 Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido no caput desta cláusula, a OSCIP poderá realizar aditamentos com recur-
sos próprios à conta bancária indicada, tendo reconhecidas às despesas efetivadas, desde que haja previsão no Programa de Trabalho.  
4.6 Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período compreendido entre a data original de encerramento 
deste TERMO DE PARCERIA, e a formalização da nova data de início, serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

4.7 As despesas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA no valor de R$ 970.200,00 (novecentos e setenta mil e duzentos reais) correrão à conta 
do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589, ficando as despesas 
relativas a exercícios futuros por conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e empenhos serem indicados por meio de:
a.Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar da indicação da dotação orçamentária para o novo 
exercício, mantida a programação anteriormente aprovada;
b.Celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos no caput desta cláusula.
4.8 Para fins de otimização da aplicação dos recursos e para atingir as metas previstas, a OSCIP poderá acumular e/ou redistribuir valores, somente 
dentro do mesmo grupo orçado no Plano de Trabalho anexo, respeitado o valor total de cada um e a vigência do Termo de Parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
5.1 A OSCIP elaborará e apresentará mensalmente ao PARCEIRO PÚBLICO, a quem caberá a análise, prestação de contas do adimplemento do seu 
objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos no período, em razoa deste TERMO DE PARCERIA, nos moldes do previsto no 
Quadro da Cláusula anterior.
5.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem 
como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP, e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, 
assinados pelo responsável da OSCIP, indicado na Cláusula Terceira;
II - Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação do Recurso;
III - Extrato bancário, do mês anterior, da conta corrente específica incluída as receitas financeiras auferidas, quando for o caso; 
IV - Certidões, apresentando situação regular, relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos emprega-
dos envolvidos no Projeto do qual trata este Convênio, assim como junto à Receita Federal no que se refere à OSCIP; e
V – Relatório pedagógico mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente dos atendimentos efetuados no período e 
comparados às metas definidas no Plano de Trabalho, conforme modelo próprio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a ser retirado no Departamento 
Pedagógico da mesma.
5.3 Os documentos fiscais referidos no item 5.2, inciso I deverão indicar no seu corpo tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, o 
número do cheque e a data do pagamento.
5.4 Mensalmente a OSCIP deverá apresentar à Comissão Avaliadora relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo com-
parativo 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 Educação para as prestações de contas e relatórios 
das atividades desenvolvidas implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

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

II – PARCEIRO PÚBLICO
1. Certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da execução do Termo de Parceria, órgãos representados e os respectivos 
períodos de atuação;
2. Relatório governamental sobre a execução do objeto do Termo de Parceria contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcança-
dos;
3. Parecer do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação existente;
4. Relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de remessa à autoridade competente; e
5. Parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, nos termos definidos no artigo 370 (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS) da Instrução nº. 02/2008 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 adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens 
de origem pública recebidos mediante este TERMO DE PARCERIA, até 30 (trinta) dias após o término deste, e a qualquer tempo por solicitação do 
PARCEIRO PÚBLICO.
7.2  A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de Contas instruída com os seguintes documentos:
I - Relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;
II - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem 
como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, 
assinados pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP indicado na cláusula Terceira;
III – Parecer do Conselho Fiscal;
IV – extrato da execução física e financeira publicado na Imprensa Oficial do Município, de acordo com o modelo constante do Anexo II do Decreto 
3.100, de 30 de junho de 1999;
V – parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos recursos objeto deste TERMO DE PARCERIA.
7.3 Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes dos demonstrativos de que trata o inciso II do item anterior, cum-
prindo o estabelecido no item 5.2, deverão ser arquivados na sede da OSCIP por, no mínimo cinco anos, separando-se os de origem pública daqueles 
da própria OSCIP.
7.4 Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE PARCERIA, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização 
dos recursos ou bens de origem pública pela OSCIP, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária, consoante o art. 12 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999.

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA DAS DESPESAS
8.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste TERMO DE PARCERIA, ainda que em caráter de emergência, 
especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores 
Autônomos conforme Legislação Específica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados, ressalvados os casos 
previstos na Subcláusula 4ª;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA, mesmo que ocorridas na vigência do mesmo;
VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 
responsáveis pelas crianças atendidas;
8.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha de 
prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído à conta específica do Termo de Parceria. 
8.3 - As despesas glosadas após a vigência da PARCERIA deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha de 
prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido ao PARCEIRO PÚBLICO.

CLÁUSULA NONA - DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados pela Comissão de Avaliação citada na Cláusula 3ª.
9.2 A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os resultados atingidos, de acordo com o programa de Trabalho, com base nos indicado-
res 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 (trin-
ta 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 financeiros a ser repassado 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.
10.3Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes financeiros junto à OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja 
alocação de recursos públicos adicionais, prorrogar este TERMO DE PARCERIA, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação 
citada na Cláusula Terceira, inciso II, item nº 7, ou requerer a devolução dos recursos transferidos e/ou outra medida que julgar cabível.
10.4Nas 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.
10.5Nos casos previstos no item anterior, a OSCIP deverá apresentar a Prestação de Contas, de que trata a Cláusula Sexta, no primeiro dia útil após o 
término do TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou administrativamente, independentemente das demais 
medidas cabíveis, nas seguintes situações:
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE PARCERIA;
II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO DE PARCERIA, a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualifi-
cação 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 extra-
judicial, 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 reinci-
dência do parecer negativo do Conselho Municipal de Educação sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela OSCIP.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes deste Termo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE PARCERIA em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para os mes-
mos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São Sebastião,            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  6459/2016
“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 nos Bairros de Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Camburi e Barequeçaba, conforme Termo de 
Parceria, que é parte integrante deste Decreto.
Artigo 2º- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
São Sebastião,     4        janeiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação
SEDUC/nsa 

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, entidade 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, 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 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 educa-
cional, visando à gestão educacional compartilhada de 05 (cinco) creches na cidade de São Sebastião, objetivando atingir a meta total de 260 (duzentos e 
sessenta) atendimentos mensais gratuitos nos Bairros de Barra do Una (50 vagas), Juquehy (80 vagas), Barra do Sahy (50 vagas), Camburi (40 vagas) e 
Barequeçaba (40 vagas), localizadas na Av. Magno dos Passos Bittencourt nº 250, Rua Gerôncio Bento Pereira nº 452, Rua Anastácio Jorge nº 285, Rua 
Olímpio Faustino nº 447 e Rua Sebastiana Leite Bueno nº 111, respectivamente, consoante o Plano de Trabalho.
1.2 O plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, constituindo seu Anexo I e poderá ser ajustado de comum 
acordo entre as partes, por meio de:
a)Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que não acarretem alteração dos valores 
definidos na Cláusula Quarta; e
b)Celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO, DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS 
E DESPESAS.
2.1 O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, 
com os indicadores de resultados e a previsão de receitas e despesas, na forma do inciso IV do§ 2º do art. 10 da Lei nº 9.790/99, constam do Programa 
de trabalho proposto pela OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste TERMO DE PARCERIA. 
2.2 De acordo com o Plano de Trabalho, a OSCIP desenvolverá atividades relativas à área educacional, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar 
e articulação e encaminhamento à rede protetiva realizando o atendimento mensal de 260 (duzentas e sessenta) crianças, no período de 04/01/2016 a 
31/12/2016, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.
2.3 A meta mensal estimada referida na cláusula anterior poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, sempre com 
vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais de recursos pelo PARCEIRO PÚBLICO, calculados em função da meta mensal 
estimada, e em conformidade com o disposto na cláusula quarta.
2.4 Se a OSCIP não atingir a meta total fixada, ficará obrigada a restituir ao PARCEIRO PÚBLICO os recursos financeiros correspondentes aos atendi-
mentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido na cláusula quarta, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada 
no item nº. 7.1 da Cláusula Sétima.

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

II – Do PARCEIRO PÚBLICO
1.Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de acordo com o Programa de Trabalho aprovado;
2.Indicar à OSCIP a Instituição Bancária em que será aberta conta específica para movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste 
TERMO DE PARCERIA;
3.Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta;
4.Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste TERMO DE PARCERIA, ressalvada as atribuições inerentes à SE-
CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
5.Assinalar prazo para que a OSCIP adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste TERMO DE PARCE-
RIA, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das improbidades 
decorrentes;
6.Publicar na Imprensa Oficial do Município, extrato deste TERMO DE PARCERIA e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de 15 (quin-
ze) 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 PARCEI-
RO PÚBLICO e um da OSCIP;
8.Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela OSCIP em decorrência deste TERMO DE PARCE-
RIA;
9.Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela OSCIP, incluindo-se sob o aspecto pedagógico, encaminhando posteriormente à 
Secretaria Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme disposto na cláusula quarta;
10.Prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE PARCERIA;
11.Dar conhecimento à OSCIP das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo PARCEIRO PÚBLICO e aprovadas pelo Conselho Municipal da 
Educação;
12.Mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao objeto do presente termo, que esta sendo desenvolvido em parceria com a  PRI-
MEIRAS 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$ 1.681.680,00 
(hum milhão, seiscentos e oitenta e um mil seiscentos e oitenta reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 140.140,00 (cento e quarenta 
mil cento e quarenta 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 prestação de contas da Parcela 02. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela   
  01 e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 03. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 04. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 03 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 05. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 06. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 07. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 08. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 09. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 10. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 11. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 
  e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

4.2 O PARCEIRO PÚBLICO, no processo deacompanhamento e supervisão deste TERMO DE PARCERIA, poderá recomendar a alteração de va-
lores, o que implicará na revisão das metas pactuadas, ou recomendar revisão das metas, o que implicará na alteração do valor global pactuado, tendo 
como base o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos PARCEIROS, devendo nestes casos, serem celebrados termos Aditivos.
4.3 Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, enquanto não utilizados, deverão, sempre que possível, ser aplicados no mercado 
financeiro, devendo os resultados dessa aplicação serem revertidos exclusivamente à execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, sempre se 
observando o previsto no art. 116, § 4º da Lei 8.666/93.
4.4 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculado com base no número de atendimento mensal previsto na Cláusula Segunda, 
desde que cumpridas as exigências previstas na Cláusula Quarta, através de depósito na Conta Corrente Nº. 110.300-8, 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 recur-
sos próprios à conta bancária indicada, tendo reconhecidas às despesas efetivadas, desde que haja previsão no Programa de Trabalho.  
4.6 Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e realizadas no período compreendido entre a data original de encerramento 
deste TERMO DE PARCERIA, e a formalização da nova data de início, serão consideradas legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.
4.7As despesas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA no valor de R$ 1.681.680,00 (hum milhão, seiscentos e oitenta e um mil seiscentos e oitenta 
reais) correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 
589, ficando as despesas relativas a exercícios futuros por conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e empenhos serem indicados por meio 

de:
a.Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar da indicação da dotação orçamentária para o novo 
exercício, mantida a programação anteriormente aprovada;
b.Celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos no caput desta cláusula.
4.8 Para fins de otimização da aplicação dos recursos e para atingir as metas previstas, a OSCIP poderá acumular e/ou redistribuir valores, somente 
dentro do mesmo grupo orçado no Plano de Trabalho anexo, respeitado o valor total de cada um e a vigência do Termo de Parceria.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
5.1 A OSCIP elaborará e apresentará mensalmente ao PARCEIRO PÚBLICO, a quem caberá a análise, prestação de contas do adimplemento do seu 
objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos no período, em razoa deste TERMO DE PARCERIA, nos moldes do previsto no 
Quadro da Cláusula anterior.
5.2 A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I - Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem 
como, se for o caso, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP, e referentes ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, 
assinados pelo responsável da OSCIP, indicado na Cláusula Terceira;
II - Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação do Recurso;
III - Extrato bancário, do mês anterior, da conta corrente específica incluída as receitas financeiras auferidas, quando for o caso; 
IV - Certidões, apresentando situação regular, relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos emprega-
dos envolvidos no Projeto do qual trata este Convênio, assim como junto à Receita Federal no que se refere à OSCIP; e
V – Relatório pedagógico mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente dos atendimentos efetuados no período e 
comparados às metas definidas no Plano de Trabalho, conforme modelo próprio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a ser retirado no Departamento 
Pedagógico da mesma.
5.3 Os documentos fiscais referidos no item 5.2, inciso I deverão indicar no seu corpo tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, o 
número do cheque e a data do pagamento.
5.4 Mensalmente a OSCIP deverá apresentar à Comissão Avaliadora relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo com-
parativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, definidos no Plano de Trabalho.
5.5 O relatório de que trata o item anterior deverá ser analisado pela Comissão Avaliadora no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua entrega.
5.6 A prestação de contas da qual trata esta Cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente.
5.7 O parecer negativo tanto da SECRETARIA DA EDUCAÇÂO, quanto do Conselho Municipal de Educação para as prestações de contas e relatórios 
das atividades desenvolvidas implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FISCAL
6.1 A fim de atender ao previsto na Instrução nº 02/2008 e Resolução 06/2014, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são os parceiros obriga-
dos, 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, conforme 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, inclu-
ídas as aferições de receitas financeiras, aplicáveis no objeto da Parceria;
11. Publicação do Balanço Patrimonial da OSCIP, do exercício anterior;
12. Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSCIP;
13. Certidão expedida pelo CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrativos contábeis;
14. Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses 
de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Parceria;
15. Parecer e relatório de auditoria, nos termos do artigo 19, do Decreto 3.100/99.

II – PARCEIRO PÚBLICO
1. Certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da execução do Termo de Parceria, órgãos representados e os respectivos 
períodos de atuação;
2. Relatório governamental sobre a execução do objeto do Termo de Parceria contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcança-
dos;
3. Parecer do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação existente;
4. Relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de remessa à autoridade competente; e
5. Parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, nos termos definidos no artigo 370 (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS) da Instrução nº. 02/2008 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 adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens 
de origem pública recebidos mediante este TERMO DE PARCERIA, até 30 (trinta) dias após o término deste, e a qualquer tempo por solicitação do 
PARCEIRO PÚBLICO.

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

CLÁUSULA OITAVA - DA GLOSA DAS DESPESAS
8.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste TERMO DE PARCERIA, ainda que em caráter de emergência, 
especialmente para:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores 
Autônomos conforme Legislação Específica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados, ressalvados os casos 
previstos na Subcláusula 4ª;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do TERMO DE PARCERIA, mesmo que ocorridas na vigência do mesmo;
VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 
responsáveis pelas crianças atendidas;

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

CLÁUSULA NONA - DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados pela Comissão de Avaliação citada na Cláusula 3ª.
9.2 A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os resultados atingidos, de acordo com o programa de Trabalho, com base nos indicado-
res 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 (trin-
ta 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 financeiros a ser repassado 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.
10.4Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes financeiros junto à OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja 
alocação de recursos públicos adicionais, prorrogar este TERMO DE PARCERIA, mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação 
citada na Cláusula Terceira, inciso II, item nº 7, ou requerer a devolução dos recursos transferidos e/ou outra medida que julgar cabível.
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10.5Nas 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.
10.6Nos casos previstos no item anterior, a OSCIP deverá apresentar a Prestação de Contas, de que trata a Cláusula Sexta, no primeiro dia útil após o 
término do TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou administrativamente, independentemente das demais 
medidas cabíveis, nas seguintes situações:
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE PARCERIA;
II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO DE PARCERIA, a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualifi-
cação 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 extra-
judicial, 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 reinci-
dência do parecer negativo do Conselho Municipal de Educação sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela OSCIP.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
13.1 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos parceiros, mediante protocolo, enviadas 
por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovada por recibo; 

13.2 As atividades desenvolvidas no âmbito desta PARCERIA não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos recur-
sos humanos provenientes e utilizados pela OSCIP ao PARCEIRO PÚBLICO, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos e 
dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente ajuste;
13.3 A divulgação dos termos desta PARCERIA deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações relativas ao seu OBJETO, com menção expressa 
a ele e às partes envolvidas.
13.4 O PARCEIRO PÚBLICO não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes deste Termo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE PARCERIA em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para os mes-
mos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São Sebastião,             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
   
L E I  - Nº 2365/2015                                                          
 “Dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais de origem tributária e não tributária e Institui o Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais, em regulamen-
tação a Lei Complementar Federal n. 151/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso das atribuições que lhes são inerentes, com base na Lei Orgânica do Município de São 
Sebastião, bem como, sob o fundamento dos princípios constitucionais próprios, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte 
Lei:
Artigo 1º. Fica Instituído o Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais previsto na Lei Complementar Federal n. 151/2015, cujo saldo não poderá ser inferior 
a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos, a ser mantido na Instituição Financeira contratada como Depositária Judicial do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, destinado ao recebimento dos alvarás judiciais e das decisões administrativas, para levantamento dos depósitos tributários ou não tribu-
tários em que o Município de São Sebastião seja parte, quando a decisão for contrária ao Município, nos termos da Lei Complementar Federal n. 151/2015.
Artigo 2º. Os depósitos judicias e administrativos referentes a processos judiciais e administrativos, tributários ou não tributários de competência do Mu-
nicípio, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, serão disponibilizados ao Município de São Sebastião, nos termos da Lei Complementar Federal n. 
151/2015, bem como observado o disposto por regulamentação própria através de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo.
Artigo 3º. As Instituições Financeiras recebedoras ou depositárias destes depósitos, deverão repassar, automaticamente às contas do Município os valores 
correspondentes a 70% (setenta por cento) do valor atualizado, bem como os seus consectários legais, nos termos previstos na Lei Complementar Federal 
n. 151/2015.
 Artigo 4º. A instituição financeira oficial, contratada como Depositária Judicial, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tratará de forma segregada os depó-
sitos judiciais e os depósitos administrativos.
Artigo 5º. O montante dos depósitos judiciais e administrativos, não repassados ao Município de São Sebastião, constituirá o Fundo de Reserva referido no 
Artigo 1º da presente Lei, cujo o saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o Artigo 2º da Lei Complementar 
Federal n. 151/2015, acrescidos da remuneração que lhes tenha sido atribuída.
Artigo 6º. Os valores depositados no Fundo de Reserva terão remuneração equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 
SELIC utilizada para títulos federais.
Artigo 7º. Considerando o Artigo 3º, § 6º da Lei Complementar n. 151/2015, compete à Instituição Financeira gestora do Fundo de Reserva de que trata a 
presente Lei, manter a escrituração individualizada para cada depósito efetuado, na forma do Artigo 1º desta Lei, discriminando:
I)O valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originariamente atribuída, e,
II)O valor da parcela do depósito mantido na Instituição Financeira, nos termos do Artigo 3º, § 3º, da Lei Complementar Federal n. 151/2015, a remunera-
ção que lhe foi originariamente atribuída e os demais rendimentos decorrentes do disposto no Artigo 6º, da presente Lei.
Artigo 8º. A habilitação do Município ao recebimento das transferências referidas no Artigo 3º desta Lei é condicionada à apresentação ao órgão jurisdi-
cional competente pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos de Termo de Compromisso firmado pelo Chefe do Poder Executivo que 
tenha, no mínimo, as seguintes previsões:
I)A manutenção do Fundo de Reserva, na referida Instituição Financeira, responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro Municipal, observado o disposto 
no Artigo 5º da presente Lei;
II)A destinação automática ao Fundo de Reserva referente ao valor correspondente a parcela dos depósitos judiciais ou administrativos, mantidos na Insti-
tuição Financeira, nos termos do Artigo 5º da presente Lei, condição esta a ser observada a cada transferência recebida, na forma do Artigo 3º;
III)A autorização para movimentação do Fundo de Reserva, para os fins do disposto no Artigo 10 da presente Lei;
IV)A recomposição do Fundo de Reserva, pelo Município, em até 48hs, após comunicação da Instituição Financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo 
dos limites estabelecidos no Artigo 1º da presente Lei.
Artigo 9º. Para os fins de identificação do depósito, caberá ao Município manter atualizada, junto a Instituição Financeira, a relação de inscrições no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ MF, dos órgãos que integram a sua administração pública direta e indireta.
Artigo 10. Os recursos repassados na forma da presente Lei, ao Município de São Sebastião, ressalvados os recursos destinados ao Fundo de Reserva, serão 
aplicados, exclusivamente, no pagamento de:
I)Precatórios judicias de qualquer natureza;
II)Dívida pública fundada, desde que a Lei Orçamentária do Município preveja dotações orçamentárias suficientes para o pagamento da totalidade dos 
precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores;
III)Despesas de capital, caso a Lei Orçamentária do Município preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exi-
gíveis no exercício e não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Município não conte com compromissos classificados 
como dívida pública fundada;
IV)Recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos Fundos de Previdência referentes aos regimes próprios do Município, nas mesmas 
hipóteses do inciso anterior.
Artigo 11. Findo o processo litigioso, reconhecido o direito para o depositante, mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado, nos 
termos desta Lei, acrescido da remuneração que lhes foi originariamente atribuída, será colocado a disposição do depositante, pela Instituição Financeira 
responsável, no prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte composição:
I)A parcela que foi mantida na Instituição Financeira, nos termos do Artigo 5º desta Lei, acrescida da remuneração que lhe foi originariamente atribuída, 
cuja responsabilidade direta e imediata é da Instituição Depositária;
II)A diferença entre o valor referido no inciso anterior e o total devido ao Depositante, nos termos do caput será debitada do saldo existente no Fundo de 
Reserva, de que trata o Artigo 5º da presente Lei.
Artigo 12. Na hipótese de o saldo do Fundo de Reserva, após o débito referido no inciso II, do artigo anterior, ser inferior ao valor mínimo estabelecido no 
Artigo 1º desta Lei, o Município será notificado para recompô-lo, na forma do Artigo 8º da presente Lei.
Artigo 13. Na hipótese de insuficiência de saldo no Fundo de Reserva, para o débito do montante devido, nos termos do inciso II, do Artigo 11, a Instituição 
Financeira restituirá ao Depositante o valor disponível no Fundo, acrescido do valor referido no inciso I, do mesmo artigo.
Artigo 14. Na hipótese referida no artigo anterior, a Instituição Financeira, notificará a  autoridade expedidora da ordem de liberação do depósito, informan-
do a composição detalhada dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor do Depositante e o saldo a ser 
pago depois de efetuada a recomposição prevista no Artigo 12 desta Lei.
Artigo 15. Nos casos em que o Município não recompuser o Fundo de Reserva até o saldo mínimo referido no Artigo 13 desta Lei, será suspenso o repasse 
das parcelas referentes a novos depósitos até regularização do saldo respectivo.
Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto no caput, havendo descumprimento por 3 (três) vezes da obrigação referida no inciso IV do Artigo 10 desta Lei, 
será o Município excluído da sistemática de que trata o Artigo 9º, Parágrafo Único da Lei Complementar Federal n. 151/2015.
Artigo 16. Encerrado o processo litigioso, com ganho de causa para o Município, ser-lhe-á transferida a parcela do depósito mantida na Instituição Financei-
ra, junto ao Fundo de Reserva, acrescida da remuneração que lhe foi originariamente atribuída.
Artigo 17. O saque da parcela de que trata o artigo anterior, somente poderá ser realizado até o limite máximo do qual não resulte saldo inferior ao mínimo 
exigido no Artigo 1º da presente Lei.
Artigo 18. Na situação prevista no Artigo 16, serão transformados em pagamento definitivo, total ou parcial, proporcionalmente a exigência tributária ou 
não tributária, conforme o caso, inclusive seus acessórios, os valores depositados na forma prevista na presente Lei, acrescidos da remuneração que lhes foi 
originariamente atribuída.
Artigo 19. Compete a Secretaria da Fazenda a realização dos atos necessários a operacionalização e a manutenção do Fundo de Reserva dos depósitos judi-
ciais e administrativos, de que trata a Lei Complementar Federal n. 151/2015, em especial, perante a Instituição Financeira gestora do Fundo de Reserva.
Parágrafo Único. A operacionalização e manutenção do Fundo de Reserva serão regulamentadas por meio de Decreto, pelo Chefe do Poder Executivo.
Artigo 20. Para os fins da presente Lei, aplica-se no que couber e, ou for omissa, a espécie normativa, as disposições da Lei Complementar Federal n. 

151/2015.
Artigo 21. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.
Artigo 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São Sebastião,        10       de dezembro de 2015.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 
Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº  73/2015
SEFAZ/nsa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 01/2012
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA 
JOÃO CUPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS DIAS 25,26,27,28 OU 29 de janeiro 2016, DAS 10:00 AS 16:00 HORAS, IMPRETERIVEL-
MENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.
Assistente Social 40h
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
17 421549       ELISETE DIAS DA CONCEIÇÃO SANTOS 

Professor de Ed. Básica I
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
56 430077       ROSANA MARIA DAMASO FACHINI
 
Professor de Ed. Básica II - Ciências
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
11 440914      JOSE MARIO DOS SANTOS FILHO 
                                                                      
Professor de Ed. Básica II - Geografia
 Classif./ Insc./ Candidato         
6  12029       SIMONE REGIANE DE ALMEIDA CUBA 
 
Professor de Ed. Básica II – Matemática
 Classif./ Insc./ Candidato   
31  450282      SILVIO VINICIUS BALTAZAR VALERIO
 
Professor de Ed. Física
 Classif./ Insc./ Candidato   
24 441003       MARIA RITA CARDOSO GOMES 
25 421218       FERNANDO FLAVIO DE CARVALHO 
26 460624      ARGEMIRO DE SOUSA 
  
Servente
 Classif./ Insc./ Candidato                                                                                       
32 451568      RAFAELA CRISTINA FERREIRA 
 
ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO 
QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração
22 de janeiro de 2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
CONCURSO PÚBLICO PMSS 001/2016  
EDITAL COMPLETO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa 
do Brasil, na Lei Orgânica do Município de São Sebastião e Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público de Provas, para o preenchimento de vagas 
e criação de Cadastro Reserva para cargos públicos criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de São Sebastião. O presente Concurso Público 
destina-se aos cargos e vagas previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o período de validade deste Concurso 
Público ou ainda para outras vagas que forem criadas. 

01. DO CONCURSO PÚBLICO PMSS 001/2016
01.01. Os cargos serão providos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião. 
01.02. A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a SHDias Consultoria e Assessoria. 
01.03. O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação de cada cargo, podendo ser prorrogado, a critério da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião, por igual período. 
01.04. A Homologação do presente Concurso Público, será publicada no Boletim Oficial do Município. Todas as publicações serão disponibilizadas nos 
sites www.shdias.com.br, www.saosebastiao.sp.gov.br em datas a serem informadas no site da SHDias Consultoria e Assessoria, portanto é de inteira respon-
sabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações. 
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01.01. Os cargos serão providos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião.  

01.02. A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a SHDias Consultoria e Assessoria.  
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Consultoria e Assessoria, portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.  
 

02. DOS CARGOS 

ENSINO MÉDIO COMPLETO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 47,00 
Cód.  Cargos Atuação Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada 

201 Cuidador(a) Casa da Criança e do Adolescente de São 
Sebastião 06 - Ensino Médio Completo R$ 1.156,00 

12h por 36h 
(Escalas diurnas e 

noturnas) 

02.01. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada cargo, constam anexos a este Edital.  

02.02. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO NOS CARGOS 
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais;  
b) Possuir, no ato da nomeação, a escolaridade mínima exigida para a nomeação no cargo, bem como os requisitos constantes no 

Item 02 deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no exterior (certificados, diplomas, histórico 
escolar) poderão ser aceitos para fins de nomeação somente se revalidados ou convalidados por autoridade educacional 
brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de 
tradução pública e juramentada.  

c) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor com comprovante de votação para os eleitores que já 
votaram). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no 
serviço militar, quando for o caso;  

d) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto Federal nº 
70.391/72 e do Decreto Federal n º 70.436/72;  

e) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;  
f) Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais;  
g) Ter plena aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com os requisitos e atribuições para o 

pleno exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da Administração Municipal;  
h) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração;  
i) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de nomeação e não ter completado 75 (setenta e cinco) anos, idade 

esta para aposentadoria compulsória dos servidores público;  
j) Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública e sobre 

recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão;  

02.02.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração.  

02.02.02. O candidato, no ato da nomeação, não deverá estar incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público;  

Página 1 de 13 

02.02. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO NOS CARGOS
a)Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais; 
b)Possuir, no ato da nomeação, a escolaridade mínima exigida para a nomeação no cargo, bem como os requisitos constantes no Item 02 deste Edital. Os 
documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no exterior (certificados, diplomas, histórico escolar) poderão ser aceitos para fins de nomeação 
somente se revalidados ou convalidados por autoridade educacional brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no 
exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada. 
c)Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor com comprovante de votação para os eleitores que já votaram). Para os candidatos 
de sexo masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no serviço militar, quando for o caso; 
d)Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto Federal nº 70.391/72 e do Decreto Federal 
n º 70.436/72; 
e)Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino; 
f)Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais; 
g)Ter plena aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com os requisitos e atribuições para o pleno exercício do cargo, 
comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da Administração Municipal; 
h)Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração; 
i)Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de nomeação e não ter completado 75 (setenta e cinco) anos, idade esta para aposentadoria 
compulsória dos servidores público; 
j)Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública e sobre recebimento de provento decorrente 
de aposentadoria e pensão; 
02.02.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião e de acordo com 
as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração. 
02.02.02. O candidato, no ato da nomeação, não deverá estar incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público; 
02.02.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do presente Concurso Público. 

03. DAS INSCRIÇÕES
03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue:

02.02.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do presente Concurso 
Público.  

 

03. DAS INSCRIÇÕES 

03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue: 

Site: Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br 
Período de Inscrição: Das 08:00h de 25 de janeiro de 2016 até às 24:00h de 10 de fevereiro de 2016. 

Pagamento da Inscrição: Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário que deverá ser impresso e 
pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO.  

03.02. Dados necessários para realização da inscrição: Cargo pretendido, Nome Completo, RG, CPF, Sexo, Estado Civil, Data de 
Nascimento, Escolaridade, Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones (Residencial, Celular e Comercial), E-mail e informar se é 
Portador de Deficiência. Os candidatos devem informar corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição.  

03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
a) Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que conhece na íntegra e aceita 

todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público;  
b) Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição (na modalidade INTERNET) e efetuar o pagamento do valor 

da inscrição através do boleto bancário;  
c) Especificar no Formulário de Inscrição se é Portador de Deficiência. Se necessitar, o Portador de Deficiência deverá requerer 

condições diferenciadas para realização da Prova. O atendimento das referidas condições somente será proporcionado dentro 
das possibilidades descritas no Formulário de Inscrição.  

03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em listagens e resultados no 
decorrer do Concurso Público, como Nome Completo, número do documento de identificação (RG), data de nascimento, notas, 
pontuações e desempenho nas fases previstas, condição de portador de deficiência (se caso declarado no formulário de inscrição). 
Tendo em vista que essas informações são essenciais para a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão 
indagações posteriores neste sentido, ficando cientes de que tais informações serão divulgadas por meio da internet, no site da 
SHDias Consultoria e Assessoria, podendo ser encontradas através dos mecanismos de buscas existentes.  

03.05. Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição e o pagamento do Boleto Bancário. 

03.06. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado através do Boleto Bancário impresso pelo próprio candidato. O 
Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, lotérica, terminal de autoatendimento ou net-banking, até a data 
de vencimento do boleto.  

03.07. O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário com nova data de vencimento somente até o último dia de inscrição. 
Após esta data os boletos não poderão ser reimpressos com novo vencimento e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será 
automaticamente cancelada.  

03.08. A confirmação do pagamento do boleto bancário e efetivação da inscrição poderão ser consultadas pelo site 
www.shdias.com.br em até 03 (três) dias úteis após a realização do pagamento, acessando a área referente a este Concurso Público 
e fazendo a consulta de sua inscrição, a partir da informação de seu login e senha.  

03.09. O candidato que realizar a inscrição, poderá realizar a reimpressão de seu boleto bancário em qualquer momento, acessando 
o site da SHDias Consultoria e Assessoria na área referente a este Concurso Público e fazendo a consulta do andamento de sua 
inscrição, a partir da informação de seu login e senha.  

03.10. O candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do Formulário de Inscrição disponibilizado, bem 
como pela correta impressão do Boleto Bancário para pagamento do valor da inscrição, conforme as instruções constantes no site 
www.shdias.com.br.  

03.11. O descumprimento das instruções para a inscrição na MODALIDADE INTERNET implicará na não efetivação da inscrição.  

03.12. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não 
se responsabilizam por solicitações de inscrições na MODALIDADE INTERNET não recebidas por dificuldades de ordem técnica de 
computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro 
fator externo ao site da SHDias Consultoria e Assessoria que impossibilite a correta confirmação e envio dos dados para a 
solicitação da inscrição. Também não se responsabilizam por inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de 
impossibilidade ou erros na leitura do código de barras do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica 
dos computadores e/ou impressoras no momento da correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel do 
boleto impresso, impossibilitando o pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário.  

03.13. Não será concedida isenção do valor da inscrição. 

03.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste Edital.  
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03.02. Dados necessários para realização da inscrição: Cargo pretendido, Nome Completo, RG, CPF, Sexo, Estado Civil, Data de Nascimento, Escolaridade, 
Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones (Residencial, Celular e Comercial), E-mail e informar se é Portador de Deficiência. Os candidatos devem 
informar corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição. 

03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
a)Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que conhece na íntegra e aceita todas as regras e critérios do 
Edital Completo do presente Concurso Público; 
b)Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição (na modalidade INTERNET) e efetuar o pagamento do valor da inscrição através 
do boleto bancário; 
c)Especificar no Formulário de Inscrição se é Portador de Deficiência. Se necessitar, o Portador de Deficiência deverá requerer condições diferenciadas para 
realização da Prova. O atendimento das referidas condições somente será proporcionado dentro das possibilidades descritas no Formulário de Inscrição. 
03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do Concurso 
Público, como Nome Completo, número do documento de identificação (RG), data de nascimento, notas, pontuações e desempenho nas fases previstas, 
condição de portador de deficiência (se caso declarado no formulário de inscrição). Tendo em vista que essas informações são essenciais para a publicidade 
dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão indagações posteriores neste sentido, ficando cientes de que tais informações serão divulgadas por 
meio da internet, no site da SHDias Consultoria e Assessoria, podendo ser encontradas através dos mecanismos de buscas existentes. 
03.05. Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto preenchimento do Formulário de Inscrição e o paga-
mento do Boleto Bancário.
03.06. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado através do Boleto Bancário impresso pelo próprio candidato. O Boleto Bancário poderá ser 
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pago em qualquer agência bancária, lotérica, terminal de autoatendimento ou net-banking, até a data de vencimento do boleto. 
03.07. O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário com nova data de vencimento somente até o último dia de inscrição. Após esta data os boletos 
não poderão ser reimpressos com novo vencimento e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será automaticamente cancelada. 
03.08. A confirmação do pagamento do boleto bancário e efetivação da inscrição poderão ser consultadas pelo site www.shdias.com.br em até 03 (três) dias 
úteis após a realização do pagamento, acessando a área referente a este Concurso Público e fazendo a consulta de sua inscrição, a partir da informação de 
seu login e senha. 
03.09. O candidato que realizar a inscrição, poderá realizar a reimpressão de seu boleto bancário em qualquer momento, acessando o site da SHDias Consul-
toria e Assessoria na área referente a este Concurso Público e fazendo a consulta do andamento de sua inscrição, a partir da informação de seu login e senha. 
03.10. O candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do Formulário de Inscrição disponibilizado, bem como pela correta im-
pressão do Boleto Bancário para pagamento do valor da inscrição, conforme as instruções constantes no site www.shdias.com.br. 
03.11. O descumprimento das instruções para a inscrição na MODALIDADE INTERNET implicará na não efetivação da inscrição. 
03.12. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não se responsabilizam 
por solicitações de inscrições na MODALIDADE INTERNET não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação 
e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator externo ao site da SHDias Consultoria e Assessoria que 
impossibilite a correta confirmação e envio dos dados para a solicitação da inscrição. Também não se responsabilizam por inscrições que não possam ser 
efetivadas por motivos de impossibilidade ou erros na leitura do código de barras do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica 
dos computadores e/ou impressoras no momento da correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel do boleto impresso, impossibi-
litando o pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário. 
03.13. Não será concedida isenção do valor da inscrição.
03.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste Edital. 
03.15. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC 
eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em conta corrente, ou por qualquer outra via que não seja a quitação do Boleto Bancário gerado no 
momento da inscrição. 
03.16. No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetivada após a quitação do boleto na data agendada. O candidato deve 
estar ciente de que se o pagamento não puder ser realizado por falta de crédito em conta na data agendada a inscrição não será efetivada. Em caso de não 
confirmação do pagamento agendado, o candidato deverá solicitar ao banco no qual efetuou o agendamento o Comprovante Definitivo de Pagamento do 
Boleto, que confirma que o boleto foi quitado na data agendada ou na data de vencimento do boleto. O Comprovante de Agendamento ou o Extrato Ban-
cário da Conta Debitada não serão aceitos para fins de comprovação do pagamento. 
03.17. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitado uma única vez, até a data de vencimento e no valor exato constante no boleto 
bancário. Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada à maior ou em duplicidade. 
03.18. Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para a inscrição realizada, a mesma não será efetivada e não serão 
disponibilizados outros meios para o pagamento da complementação do valor. 
03.19. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Prefeitura Municipal de São Sebastião 
excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas. Caso a irregularidade seja 
constatada após a nomeação do candidato este será exonerado. 
03.20. Erros de digitação referentes ao número do CPF ou Data de Nascimento do candidato, deverão ser comunicados imediatamente à SHDias Con-
sultoria e Assessoria, pois são dados necessários para a consulta da inscrição através da internet. No caso da Data de Nascimento, ainda é utilizada como 
critério de desempate na Classificação Final. Erros de digitação referentes ao nome e documento de identidade poderão ser comunicados ao Fiscal de Sala, 
no momento da realização da Prova Escrita, para que o mesmo realize a devida correção na Lista de Presença. 
03.21. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo ou cancelamento da mesma, portanto, antes de efetuar o pagamento 
do valor da inscrição, o candidato deve verificar as exigências para o cargo desejado, lendo atentamente as informações, principalmente a escolaridade 
mínima exigida. 
03.22. Após efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por qualquer que seja o motivo alegado, não havendo a 
restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma. 
03.23. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos. 
03.24. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
03.24.01. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido 
sejam compatíveis com a deficiência apresentada, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 
5.296, de 02/12/2004 e Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011. 
03.24.02. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos 
portadores de deficiência habilitados, será reservado o percentual de 05% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que 
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso Público. 
03.24.03. A pessoa portadora de deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de Inscrição e entregar Laudo Médico devidamen-
te carimbado e assinado pelo Médico responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, juntamente com a Declaração de Candidato Portador de Deficiência (modelo disponível no Anexo). 
03.24.04. O candidato portador de deficiência que realizar sua inscrição, deverá obrigatoriamente enviar o competente Laudo Médico juntamente com a 
Declaração, nos termos solicitados, até no máximo 01 (um) dia útil após o encerramento das inscrições, via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para 
a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda - Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616. O envelope deverá 
estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes do formulário abaixo. 
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Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:

03.24.05. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos referentes à deficiência será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo 
rejeitada, solicitação postada fora do prazo. 
03.24.06. Caso necessite de condições especiais para realização da prova (prova em braile, ou prova e gabarito ampliados, ou sala de fácil acesso), o candidato 
portador de deficiência deverá solicitá-las no preenchimento de seu formulário de inscrição. Outras condições, além das previstas, deverão ser solicitadas 
através da Declaração (modelo disponível em anexo), detalhando e justificando as condições especiais de que necessita. A Comissão de Concurso Público, 
de acordo com a possibilidade de atendimento, irá deferir ou indeferir o pedido solicitado. 
03.24.06.01. No caso de provas em Braile, as respostas deverão ser transcritas também em Braile e os candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção. 
03.24.07. A não solicitação das condições especiais para realização da Prova Escrita, conforme estabelecido neste Edital, eximirá a SHDias Consultoria e 
Assessoria bem como a Prefeitura Municipal de São Sebastião, de qualquer providência. 
03.24.08. Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Declaração de Situação Compatível) ficarão anexados ao formulário de inscrição e 
não serão devolvidos após a homologação do Concurso Público. 
03.24.09. O candidato está ciente que a realização da prova nas condições do Item 03.25.06, não significa que ele será automaticamente considerado apto na 
perícia Médica Oficial designada pela Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
03.24.10. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas estabelecidas na Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011 e que se enquadram nas ca-
tegorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, conforme segue:
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 - Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I -deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresen-
tando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 
que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004).
II -deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004).
III -deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que sig-
nifica acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos 
os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004).
IV -deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004).
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer e
h) trabalho. 
V -deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 
03.24.11. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção. 
03.24.12. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em 
favor de sua situação. 
03.24.13. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada (Laudo Médico e Declaração) ou entregarem documentos que não atendam as 
exigências constantes dos modelos em anexo, dentro do período estabelecido neste Edital, NÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA seja qual for o motivo alegado, sendo assim não terão o atendimento da condição especial para a realização da prova escrita, bem como não 
concorrerão a reserva de vagas estabelecida em Lei, participando do Concurso Público nas mesmas condições que os demais candidatos. 
03.24.14. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao 
conteúdo, avaliação, duração, horário e local das provas. 
03.24.15. Na data prevista para a publicação da Convocação para a Prova Escrita, será publicado no site www.shdias.com.br, um informativo com a relação 
das inscrições deferidas como portadores de deficiência. 
03.24.16. A publicação da Classificação Final do Concurso Público será feita em duas listas: uma listagem geral contendo todos os candidatos classificados, 
inclusive os portadores de deficiência e outra contendo somente os candidatos classificados portadores de deficiência. 
03.24.17. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprova-
dos da listagem geral, com estrita observância da ordem classificatória. 
03.24.18. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria, mudança ou readap-
tação de cargo. 
03.24.19. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica Oficial, designada pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, que terá a 
assistência de equipe multiprofissional que definirá terminativamente o enquadramento de sua situação como deficiente, atestando a sua compatibilidade 
com os requisitos e atribuições do cargo pretendido. 
03.24.20. A avaliação do potencial de trabalho do candidato deficiente obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, artigos 43 e 44.
03.24.21. Não havendo a confirmação da deficiência do candidato registrada no Formulário de Inscrição, o candidato só voltará a ser convocado pela lista-
gem geral de aprovados e, desde que atenda todas as condições estabelecidas do presente Edital. 

04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
04.01. O presente Concurso Público será composto da seguinte fase:

I.Prova Escrita. 

05. DA PROVA ESCRITA
05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
05.01.01. A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2016 (DOMINGO).
05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, as provas 
escritas poderão ser realizadas em dois ou mais domingos, com datas a serem definidas. 
05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo a data, o local e o horário para a realização das Provas será publicado nos sites www.shdias.
com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br, a partir de 19 de fevereiro de 2016.
05.01.04. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Escrita. Nesse caso, a alteração deverá ser publicada com ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br. É 
de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público. 
05.01.05. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e horários 
de provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou coincidência com quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse 
dos candidatos. 
05.01.06. Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das 
publicações referentes a este Concurso Público.
05.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Escrita em data, horário ou local, diferente do estabele-
cido no Termo de Convocação para Prova Escrita referente ao seu cargo neste Concurso Público. 
05.01.08. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Escrita com antecedência mínima de 1 (uma) hora, portando 
obrigatoriamente o RG original (ou Documento Oficial de Identificação com foto original), seu Comprovante de Inscrição (boleto impresso com o com-
provante de pagamento anexado ou autenticação mecânica de pagamento), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
05.01.09. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a entrada de candidatos atrasados, 
SEJA QUAL FOR O MOTIVO. 
05.01.10. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG original (ou Documento Oficial de Identificação com foto 
original). 
05.01.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da Prova Escrita o Documento Oficial de Identificação original, por 
motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) 
dias, juntamente com outro documento de identificação com foto original. 
05.01.12. A Prova Escrita será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C ou D) sendo que apenas uma é a correta. 
05.01.13. As questões da Prova Escrita versarão sobre os conteúdos constantes do Programa de Prova de cada cargo, constantes em anexo a este Edital. As 
quantidades de questões para cada cargo constam definidas no anexo. 
05.01.14. Na elaboração da Prova Escrita serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de dificuldade que levará em conta o nível de 
equilíbrio e a razoabilidade educacional. 
05.01.15. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não se responsabiliza por nenhum material ou apostila confecciona-
dos com textos relativos aos Programas de Prova ou Bibliografias deste Concurso Público. A referida Comissão de Concurso Público não fornecerá e não 
recomendará a utilização de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu cargo, ficando 
livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, constante 
deste Edital. 
05.01.16. O tempo de duração da Prova Escrita será de até 3 (três) horas. 
05.01.17. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova Escrita após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo 
início. 
05.01.18. Durante a realização da Prova Escrita os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico (calcula-
doras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de 
ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, 
pátios ou qualquer outra dependência do local de prova. 
05.01.19. Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE todo e qualquer tipo de aparelho eletrônico que estiver portando 
e lacrar seu celular em invólucro fornecido pelo fiscal, devendo permanecer dentro do invólucro lacrado, sobre a mesa/carteira ou guardado dentro da bolsa/
mochila que porventura o candidato estiver portando.
05.01.20. O candidato que necessitar usar o sanitário não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo e será acompanhado pelo Fiscal da organi-
zação do Concurso Público. Deverá deixar seu celular desligado, juntamente com bolsas e outros pertences em sua sala. 
05.01.21. Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fazendo o uso destes aparelhos no decorrer da prova, o mesmo será 
imediatamente eliminado do Concurso Público, tendo seu Caderno de Questões e Gabarito de Respostas confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local 
de prova. 
05.01.22. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de sol/escuro ou fones de ouvido, 
bem como usá-los durante a realização da prova. Também é proibido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de 
arma. O descumprimento das determinações aqui descritas será caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na eliminação do candidato 
do Concurso Público. 
05.01.23. Durante a realização da Prova Escrita não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, anotações, 
réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta 
ou uso de material de apoio. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na 
eliminação do candidato deste Concurso Público. 
05.01.24. Para a realização da Prova Escrita, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES referente à Prova Escrita de seu cargo, e 
um GABARITO DE RESPOSTAS já identificado com seu local e horário de prova, sala, nome completo, RG, cargo e número de inscrição no Concurso 
Público. 
05.01.25. Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e sequencia das páginas, bem como a presença de irregularidades grá-
ficas que poderão prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber o Gabarito de Respostas, deverá conferir se seus dados estão expressos corretamente e assinar 
no campo estabelecido. Em ambos os casos, havendo qualquer irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal de sala. 
05.01.26. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta correta, permitindo-se o 
rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE RESPOSTAS. 
05.01.27. No decorrer da Prova Escrita, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro de digitação ou na formulação do enunciado ou 
alternativas de alguma questão deverá solicitar ao Fiscal de Sala que proceda a anotação na Folha de Ocorrências da referida sala, para posterior análise e 
decisão por parte da Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de preclusão recursal. 
05.01.28. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato, devendo ser preenchido com a maior atenção 
possível. ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS DE ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em vista sua codificação e identifi-
cação. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Escrita. A não entrega do Gabarito de Respostas implicará na 
automática eliminação do candidato deste Concurso Público. 
05.01.29. O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser preenchido corretamente, com caneta esferográfica azul ou preta. 
Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas uma única alternativa correta, preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a 
esta alternativa, não devendo assinalar com “X” ou outra marca. Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de borracha ou líquido corretivo. Serão 
consideradas nulas na correção: questões deixadas em branco, questões onde forem assinaladas mais de uma alternativa, questões que forem assinaladas 
incorretamente e questões que apresentarem quaisquer tipos de rasura e gabaritos de resposta totalmente em branco. 
05.01.30. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo a sala de provas.
05.01.31. Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o GABARITO DE RESPOSTAS ao fiscal de sala.
05.01.32. Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e pontuação, nem mesmo no caso de recursos para 
revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente o Gabarito de Respostas do candidato.
05.01.33. Ao final da Prova Escrita, os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no interior da sala, a fim de acompanharem o 
fechamento e lacre do malote com os Gabaritos de Resposta dos candidatos de sua sala, deverão assinar termo de testemunho o qual ficará no interior do 
malote lacrado, sendo então liberados.
05.01.34. Ao terminar a Prova Escrita, os candidatos não poderão permanecer no interior das dependências do local de prova, devendo retirar-se imedia-
tamente. 
05.01.35. Durante a realização a prova não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais designados, exceto no caso da candidata que estiver 
amamentando. 
05.01.36. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova Escrita, devendo levar acompanhante responsável pela guar-
da da criança que deverá permanecer com a mesma em local estabelecido pela organização do Concurso Público, fora da sala de prova e corredores. No 
momento da amamentação a candidata será acompanhada por fiscal da coordenação de prova até o local onde a criança e o acompanhante estiverem 
aguardando. Neste momento o acompanhante responsável pela guarda da criança não poderá permanecer no mesmo local que a candidata, que deverá 
ficar acompanhada somente do fiscal da coordenação de prova durante a amamentação. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de 
prova da candidata. 

05.02. DA PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS E RESULTADOS 
05.02.01. O Gabarito Preliminar, Resultado Preliminar, Gabarito Oficial e Classificação Final serão publicados no site da SHDias Consultoria e Assessoria, 
www.shdias.com.br e no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião, www.saosebastiao.sp.gov.br em datas previstas a serem informadas no site da SHDias 
Consultoria e Assessoria.
05.02.02. A Banca Examinadora fará a análise das questões das Provas Escritas para as quais os candidatos tenham registrado solicitação de revisão através 
das “Folhas de Ocorrências” de suas respectivas salas de prova, antes da publicação dos Gabaritos Preliminares das Provas Escritas, podendo decidir sobre 
o cancelamento ou manutenção das referidas questões.

05.03. DA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
05.03.01. A Prova Escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos proporcionalmente em conformidade com o número de 
questões válidas da prova escrita de cada emprego.
05.03.02. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Escrita subtraída a quantidade de questões que por ventura venham a ser cance-
ladas para cada emprego.
05.03.03. As questões canceladas NÃO serão consideradas como acertos para todos os candidatos, a pontuação dessas questões será distribuída igualmente 
entre as demais questões válidas da Prova Escrita. Somente este será o critério válido adotado para o caso de questões canceladas.
05.03.04. Na correção do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma 
alternativa assinalada ou questões rasuradas.
05.03.05. A avaliação da Prova Escrita será efetuada por processamento eletrônico do Gabarito de Respostas do candidato que contará o total de acertos de 
cada candidato, convertendo esse valor em pontos, de acordo com o número de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita 
TA = Total de Acertos do Candidato
05.03.06. A Prova Escrita será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que após a aplicação dos critérios de avaliação anteriormente descritos o candidato que 
não lograr no mínimo 50 (cinquenta) pontos estará automaticamente desclassificado.

06. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO
06.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das pu-
blicações referentes a este Concurso Público, devendo comparecer na data, local e horário com a antecedência definida para cada uma das fases, portando 
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sempre seu documento original de identificação e comprovante de inscrição. 
06.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a realização das provas, mesmo após a publicação da convocação rela-
tiva a cada uma das fases deste Concurso Público. Nesse caso, a mudança deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada 
anteriormente para a realização da prova, nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br. 
06.03. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não se responsabilizará por eventuais coincidências das datas e horários 
de quaisquer umas das provas deste Concurso Público com a de outros Concursos Públicos, Processos Seletivos, Vestibulares ou quaisquer outras atividades 
ou eventos sociais de interesse dos candidatos. 
06.04. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a)Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu cargo neste Concurso Público, na data, local e horário em que for convocado, 
não havendo em hipótese alguma, realização de qualquer tipo de prova substitutiva para o candidato ausente em data, horário ou local alternativo; 
b)Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (RG ou Documento de Identificação Oficial com foto ORIGINAL); 
c)Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenadores, fiscais e auxiliares de prova, autoridades presentes ou demais 
candidatos; 
d)For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem como utilizando-se de livros, apostilas, 
notas, im¬pressos, equipamentos eletrônicos e de cálculo não permitidos ou qualquer instrumento ou meio não autorizado previamente pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público; 
e)Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício sua atuação ou a de outro candidato, na prova que estiver realizando; 
f)Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de prova. 
g)O não atendimento dos requisitos exigidos para o cargo nos termos deste Edital. 

07. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
07.01. O presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a 100 (cem) pontos, que equivale à pontuação obtida na Prova Escrita. 

08. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO FINAL
08.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, os seguintes critérios de desempate:
a)Tiver a maior idade. 
08.02. As listagens de Classificação Final dos aprovados no presente Concurso Público serão publicadas por cargo, já aplicados os critérios de desempate 
previstos, sendo que haverá uma listagem geral com todos os candidatos aprovados e uma listagem contendo os candidatos portadores de deficiência 
aprovados.
08.03. Das listagens Classificação Final constarão o Número de Inscrição, Nome do Candidato e R.G e Data de Nascimento, não sendo publicada a listagem 
de desclassificados, que será disponibilizada exclusivamente para consulta pela internet através do site www.shdias.com.br.
08.03.01. Nas listagens de Classificação Final serão publicadas as pontuações obtidas pelos candidatos classificados de acordo com as fases definidas para 
cada cargo.

09. DOS RECURSOS
09.01. A interposição de recurso sempre de 02 (dois) dias e será feita exclusivamente pela internet através do site www.shdias.com.br, de acordo com as datas 
e horários definidos no termo a ser publicado.
09.02. Cada candidato poderá protocolar apenas 01 (um) recurso com relação a publicação realizada, assim, serão considerados indeferidos os demais 
recursos protocolados relativos à publicação já questionada pelo candidato, ou relativo ao assunto publicado anteriormente.
09.03. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.shdias.com.br, realizar a consulta do andamento de sua ins-
crição informando seu login e senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada publicação, preencher 
corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, 
o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto.
09.04. No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos 
relativos à publicação já questionada pelo candidato, ou relativo a assunto já publicado anteriormente.
09.05. Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese das razões. Após o envio do recurso (protoco-
lado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do mesmo.
09.06. Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no Formulário de Recurso, assim como os recur-
sos enviados fora do período estabelecido nas publicações ou recursos relativos a publicações com período de recurso já encerrado, bem como os que forem 
encaminhados por outros meios que não seja o preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por 
meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc).
09.07. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e o Prefeitura Municipal de São Sebastião não se responsabilizam por solicitações de recursos não rece-
bidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como qualquer outro fator externo ao site da SHDias Consultoria e Assessoria que impossibilite o correto envio do formulário de recurso.
09.08. O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a propósito do arguido, não havendo ao candidato 
requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita.
09.09. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site www.shdias.com.br, por meio de consulta da inscrição 
do candidato informando seu login e senha, tendo como referência sempre o número do protocolo do recurso interposto em cada uma das publicações.
09.10. Havendo o deferimento de recurso, poderá haver alteração do Gabarito Preliminar ou do Resultado Preliminar, no sentido de que haja o devido pro-
vimento ao recurso deferido, podendo haver alteração nos resultados obtidos pelos candidatos, bem como na ordem de classificação para posição superior 
ou inferior, ou ainda ocorrer a desclassificação dos candidatos que não obtiverem a pontuação mínima exigida para classificação.
09.11. Após o julgamento de todos os recursos interpostos, será publicado o Gabarito Oficial e Classificação Final com as alterações ocorridas em atendi-
mento aos recursos tempestivamente protocolados, não cabendo recursos adicionais.
09.12. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Público, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não cabe-
rão recursos adicionais.

10. DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO
10.01. A convocação para a nomeação será realizada através do site www.saosebastiao.sp.gov.br e publicada no Boletim Oficial do Município, obedecerá rigo-
rosamente à ordem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado o direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso Público somente 
serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública Indireta. 
10.02. O processo de convocação para nomeação dos candidatos aprovados aos cargos constantes neste Edital é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião. 
10.03. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das nomeações devem ser solicitadas jun-
tamente à Prefeitura Municipal de São Sebastião através de seus canais de comunicação (site da Prefeitura). 
10.04. Para efeito de ingresso na Prefeitura Municipal de São Sebastião, o candidato aprovado e classificado ficará obrigado a comprovar, junto ao Departa-
mento de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Sebastião, que satisfaz as exigências deste Edital, bem como submeter-se a teste médico para o exercício 
do cargo, sob pena de não ser nomeado. 
10.05. O candidato que recusar a nomeação ou depois de nomeado, deixar de comparecer ao serviço público e de iniciar suas funções e atividades no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas após notificação, perderá os direitos decorrentes de sua classificação. 
10.06. Quando de sua nomeação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que possui os requisitos e habilitações 
exigidas neste Edital. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de documentos que não comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exi-
gidos, implicará na sua desclassificação, de forma irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos subsequentes praticados em seu favor. 
10.07. É facultado à Prefeitura Municipal de São Sebastião exigir dos candidatos classificados, além dos documentos pessoais elencados na letra “c” do item 
02.02 deste Edital, outros documentos comprobatórios. Os candidatos classificados deverão apresentar documentos comprobatórios de suas respectivas 
habilitações legais para o respectivo cargo, conforme item 01 deste Edital. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.01. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do Serviço de Suporte aos Candidatos disponibilizado pela internet no site 
www.shdias.com.br. 
11.02. O pagamento dos boletos relativos ao valor das inscrições poderá ser efetuado através de dinheiro, ou cheque ou débito em conta. O pagamento efe-
tuado em cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação bancária, sendo a inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo. 
Os candidatos que fizerem o agendamento do pagamento do boleto terão a efetivação de sua inscrição vinculada ao pagamento definitivo do boleto, que 
ocorrerá na data agendada pelo mesmo, que não poderá ser superior à data de vencimento do boleto bancário, sendo que nesta ocasião o candidato deverá 
ter o crédito disponível em conta para a efetivação do pagamento. 
11.03. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
11.04. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação 
Final e o Termo de Homologação do referido cargo, disponíveis nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br. 
11.05. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Con-
curso Público. 
11.06. Todos os atos administrativos (Editais do Concurso Público, Convocações para as Provas, Gabaritos, Classificação Final dos aprovados, Retificações 
e Informativos) até a homologação do Concurso Público serão disponibilizados nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br. 
11.07. O candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao Concurso Público PMSS 001/2016, não havendo 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Sebastião quanto às informações divulgadas por outros meios que não seja o Boletim Oficial do Município 
e os sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br. 
11.08. Em todas as fases do Concurso Público, os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas com no mínimo 1(uma) hora de ante-
cedência do horário marcado para o início das provas previsto em Edital de Convocação. A SHDias Consultoria e Assessoria e a Comissão de Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não disponibilizam e não se responsabilizam por estacionamento de motos, carros ou qualquer outro tipo 
de veículo ou por qualquer problema ou atraso ocasionados por excesso de tráfego ou falta de local para estacionamento de veículos. 
11.09. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO NÃO APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS PREPARATÓRIAS PARA 
O PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO NÃO FORNECERÁ E NEM RECOMENDARÁ NENHUMA APOSTILA DESTE GÊNERO, 
NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELO CONTEÚDO DE QUALQUER UMA DELAS. 
11.10. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião, quando for o caso, decidirá sobre o adiamento de qualquer das etapas 
do Concurso Público. 
11.11. As informações, Editais e Publicações referentes a este Concurso Público estarão disponíveis no site www.shdias.com.br até o prazo de validade deste 
Concurso Público. 
11.12. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião, devidamente 
nomeada para tal fim, de acordo com as normas pertinentes. 
São Sebastião, 21 de janeiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
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ANEXO I
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CUIDADOR(A) 
I - recepcionar e acolher as crianças e adolescentes, seguindo as orientações do regimento interno da instituição; II - acompanhar e orientar criança e adoles-

cente durante sua higiene pessoal e alimentação, de acordo com o grau de desenvolvimento de cada criança e adolescente;  III - orientar criança e adolescente 
sobre a limpeza e organização de seus pertences, com observância às condições de saúde e higiene pessoal;  IV - colaborar com a limpeza e organização 
da instituição;  V - acompanhar criança e adolescente no atendimento pelos serviços de saúde, escolas e outros serviços requeridos no cotidiano; VI - ser 
responsável pelo grupo de crianças e adolescentes com o qual trabalha; VII - manter a Equipe Técnica informada sobre o desenvolvimento ou qualquer 
ocorrência com a criança e adolescente na instituição, com registro da ocorrência em livro próprio; VIII - participar do desenvolvimento educacional, 
físico, atividades escolares, esportivas e lazer dos acolhidos;  IX - auxiliar a criança e adolescente com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 
construção da identidade;  X - manter-se comprometido com a prática educacional da instituição de acolhimento;  XI - participar de reuniões e treinamentos 
convocados pela coordenação, supervisão e Equipe Técnica;  XII - prestar socorro imediato às crianças e adolescentes acidentados;  XIII - receber visitantes 
de acordo com as regras do Regimento Interno da Instituição de acolhimento; XIV - acompanhar visitas realizadas às crianças e adolescentes, quando estas 
forem previamente autorizadas, com registro em livro próprio; XV - incentivar brincadeiras, leituras e outras atividades lúdicas;  XVI - ler o relatório anterior 
ao seu plantão, registrar ocorrências diárias a cada entrega de plantão, bem como relatar sobre objetos danificados dentro da Instituição;  XVII - registrar 
todos atendimentos de saúde de crianças e adolescentes em pasta médica respectiva, mantendo-a diariamente atualizada;  XVIII - organizar diariamente o 
material escolar das crianças e adolescentes e, em conjunto com o Pedagogo, verificar a existência de atividades escolares a serem realizadas;  XIX - verificar 
as bolsas das crianças e adolescentes nas saídas e retornos dos passeios realizados, bem como observar qualquer alteração do estado físico e emocional e 
registrar em livro próprio; XX - prestar apoio na preparação da criança e adolescente para o desligamento do serviço, com orientação e supervisão de um 
profissional de Psicologia e da Assistência Social;
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ANEXO II
PROGRAMAS DE PROVA

A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não aprova a comercialização de apostilas preparatórias para o presente Concur-
so Público e não se responsabiliza pelo conteúdo de apostilas deste gênero que venha a ser comercializadas. Também não será fornecida ou recomendada 
a utilização de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu cargo, ficando livres para a 
escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, conforme segue:

CUIDADOR(A) 

Disciplina Quantidade de Questões
Língua Portuguesa 15
Matemática 15
Raciocínio Lógico 10

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classi-
ficação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. ORTOGRAFIA: 
Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do “Porquê” – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentu-
ação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos 
– Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de 
formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irre-
gulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo 
– Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância 
nominal – Concordância verbal – Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – 
Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e 
Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eu-
femismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – Figuras de construção: Elipse; 
Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen 
– O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos 
de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.

MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 
1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grande-
zas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algé-
brica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); 
Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 
Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetá-
rio Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.

TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Com-
preensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para esta-
belecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio 
quantitativo e raciocínio sequencial.
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO - CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 
DADOS DO CANDIDATO: 
 
NOME:  

INSCRIÇÃO:  

CARGO:  
 
 
DEFICIÊNCIA DECLARADA: CID: 
  

 
 
NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO: NÚMERO DO CRM: 
  

 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 
 NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 PROVA EM BRAILE 
 PROVA E GABARITO AMPLIADOS 
 SALA DE FÁCIL ACESSO 
 OUTRA.  

QUAL?____________________________________________________________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL:________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via SEDEX com A. R. (Aviso de Recebimento) 
para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda - Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 
13331-616, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições.  
 
 
 
  
_______________, ______ de ____________________ de 2016.  
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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