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D E C R E T O - Nº 6485/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio 
com a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Barequeçaba”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 2370/2015, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal de Barequeçaba, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,           01       de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal de Barequeçaba.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião 
/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, , 
doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE BAREQUEÇABA, associação sem fins lucrativos, com sede à Alameda dos Eucaliptos, s/nº - 
Barequeçaba–São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03. 880.480/0001-10, neste ato representado pela 
sua Diretora Executiva, Srª. ARICELIA CARMONA GOMES, portadora da Cédula de Identidade nº. 36.256.513-2 
SSP/SP e do CPF nº. 298.466.328-43,  doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de 
Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1.739/2005, 2370/2015; e em atendimento aos crité-
rios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e 
nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1Constitui objeto deste convênio a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestru-
tura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, bem como 
contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada Unidade de Ensino, em especial 
as ações destinadas:
1.1.1Melhoria do Ensino;
1.1.2Manutenção: do prédio, dos equipamentos e das instalações;
1.1.3Serviços escolares; e
1.1.4Desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a 
Educação, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que 
beneficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 123 (cento e vinte e três) alunos mensalmente, em 
período parcial, objetivando atingir o somatório de  1.353 (um mil, trezentos e cinqüenta e três) alunos beneficiados, 
no período que compreende o prazo de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.
2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal 
da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar 
a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instru-
mentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, 
diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convê-
nio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas 
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA, condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo: 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o 
pactuado no presente ajuste;
4.2Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento 
da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de 
contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e de-
mais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da aprovação das contas, todos os 
documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos, os procedimentos 
contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas de-
correntes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para 
aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:
a) Não for executado o objeto do Convênio;
b) Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c) Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 6.765,00 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais), pagáveis em 11 
(onze) parcelas mensais de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.361.20012.047, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.00, Despesa 557.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vi-
gente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 43.773-5, do 
BANCO DO BRASIL, agência 0715-3, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;

6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO 
do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIA-
DA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser renovado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com 
os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 
da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, 
conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês 
anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CON-
VENIADA;
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 aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como a cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS.
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 funcio-
nário 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 subse-
quente, 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 nº 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 de Gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III –Demonstrativo Integral das receitas e despesas, conforme o 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 profissio-
nal 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, de acordo 
com o Art. 17 da Lei Municipal nº 2.345/2015, mesmo que em caráter de emergência, e ainda:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal a qualquer titulo ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Especí-
fica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original, 
sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser restituído a conta específica do 
convênio.
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o 
valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por 
infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa 
na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da co-
municação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção 
pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.

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

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

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

ARICELIA CARMONA GOMES
Diretora Executiva

Testemunhas:         
Ângela Regina Couto  Roseli Lopes Costa Marchioni 
RG. 8.469.360   RG 14.181.652
AC/RLCM/MLSP/EHV

D E C R E T O - Nº  6486/2016
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6247/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Lei Municipal nº 2370/15
DECRETA:

Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6247/2015, celebração com à entidade de assistência social 
sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO, 
nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º-  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 01 de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.
SETRADH/nsa

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6247 /2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6247/2015, que entre si celebram o Município de São 
Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO”. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião – SP, 
inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. 
Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-
34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
– APAE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social,  com sede na Rua Abdala Cecílio, nº 46 – Pontal da Cruz– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ 
sob n.º 55.556.120/0001-61,  neste ato representado pela sua Presidente, Sra. Rita de Cássia do Nascimento Simio-
ni,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 10.869.367-3 e do CPF n.º 109.195.008-38 doravante designada 
simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de 
dezembro de 2015, com recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social por intermédio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, nos termos, do Processo  DRADS, mediante as cláusulas e condições seguintes:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 42.108,00 (quarenta e dois mil e 
cento e oito reais ), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 3.509,00 (treze mil, quinhentos e dezenove reais e treze 
centavos), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.244.40092.331000 3.3.50.43.00.0000(30470). 

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/01/2017.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Rita de Cássia do Nascimento Simioni
Presidente
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE de São Sebastião –

Testemunhas:

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

D E C R E T O - Nº  6487/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio 
com a APM da EM da Enseada”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 2370/2015, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à APM da EM da Enseada, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,          01        de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM da Enseada.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião 
/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, , 
doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a APM DA EM DA ENSEADA, associação sem fins lu-
crativos, com sede à Rua Lorena, 33 - Enseada –São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.876.423/0001-
32, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. SORAYA REGINA SALOMÃO, portadora da Cédula 
de Identidade nº. 14.340.880 SSP/SP e do CPF nº. 037.013.678-09,  doravante denominada CONVENIADA, ce-
lebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1.739/2005, 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
1.1Constitui objeto deste convênio a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestru-
tura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, bem como 
contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada Unidade de Ensino, em especial 
as ações destinadas:
1.1.1Melhoria do Ensino;
1.1.2Manutenção: do prédio, dos equipamentos e das instalações;
1.1.3Serviços escolares; e
1.1.4Desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educa-
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ção, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficia-
rão a comunidade escolar com demanda estimada de 447 (quatrocentos e quarenta e sete) alunos mensalmente, em 
período parcial, objetivando atingir o somatório de  4.917 (quatro mil, novecentos e dezesete) alunos beneficiados, 
no período que compreende o prazo de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.
2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal 
da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar 
a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instru-
mentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, 
diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convê-
nio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas 
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA, condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo: 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o 
pactuado no presente ajuste;
4.2Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento 
da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de 
contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e de-
mais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da aprovação das contas, todos os 
documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos, os procedimentos 
contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas de-
correntes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para 
aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:
a) Não for executado o objeto do Convênio;
b) Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c) Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 24.585,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta cinco  reais), 
pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 2.235,00 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais) de fevereiro de 2016 
a dezembro de 2016;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.361.20012.047, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.00, Despesa 557.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vi-
gente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 43.758-1, do 
BANCO DO BRASIL, agência 0715-3, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO 
do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIA-
DA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser renovado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com 
os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 
da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, 
conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês 
anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CON-
VENIADA;
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 aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como a cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS.
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 funcio-
nário 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 subse-
quente, 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 nº 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 de Gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III –Demonstrativo Integral das receitas e despesas, conforme o 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 profissio-
nal 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, de acordo 
com o Art. 17 da Lei Municipal nº 2.345/2015, mesmo que em caráter de emergência, e ainda:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal a qualquer titulo ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Especí-
fica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original, 
sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser restituído a conta específica do 
convênio.
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o 
valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por 
infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa 
na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da co-
municação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção 
pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.

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

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

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

SORAYA REGINA SALOMÃO
Diretora Executiva

Testemunhas:
Ângela Regina Couto Roseli Lopes Costa Marchioni 
RG. 8.469.360  RG 14.181.652
AC/RLCM/MLSP/EHV

DECRETO - Nº 6488/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convê-
nio com a A.P.M. Escola Municipal de Educação Infantil Algodão Doce e Centro de Educação Infantil Semirames 
Tavolaro Passos”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 2370/2015, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:
 Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à A.P.M. Escola Municipal de Edu-
cação Infantil Algodão Doce e Centro de Educação Infantil Semirames Tavolaro Passos, mediante convênio anexo, 
que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,       01       de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a A.P.M. Escola Municipal de Educação 
Infantil Algodão Doce e Centro de Educação Infantil SemiramesTavolaro Passos.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião 
/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, 
, doravante denominada CONVENENTE, e de outro lado a A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL ALGODÃO DOCE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMIRAMES TAVOLARO 
PASSOS, associação sem fins lucrativos, com sede à Alameda Santana, nº 370 – Pontal da Cruz –São Sebastião/SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.165.931/0001-26, neste ato representado pela seu Diretor Executivo, Sr. FABRI-
CIO CARDIM, portador da Cédula de Identidade nº. 30.019.088-8 e do CPF nº. 284.603.338-25, doravante deno-
minada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais 
nºs. 1.739/2005 e 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
1.1Constitui objeto deste convênio a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestru-
tura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, bem como 
contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada Unidade de Ensino, em especial 
as ações destinadas:
1.1.1Melhoria do Ensino;
1.1.2Manutenção: do prédio, dos equipamentos e das instalações;

1.1.3Serviços escolares; e
1.1.4Desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educa-
ção, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficia-
rão a comunidade escolar com demanda estimada de 124 (cento e vinte e quatro) alunos mensalmente em período 
parcial e 64 (sessenta e quatro) alunos  em período integral, totalizando 188 alunos mensalmente, objetivando atingir 
2.068(dois mil e sessenta e oito) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo de vigência deste ajuste, 
consoante às diretrizes educacionais.
2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal 
da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pelafiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar 
a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instru-
mentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
3.2Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, 
diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convê-
nio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas 
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA, condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./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  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
 prestação de contas da Parcela 06. e 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
 prestação de contas da Parcela 07. e 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
 prestação de contas da Parcela 08. e 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
 prestação de contas da Parcela 09. e 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
 prestação de contas da Parcela 10. e 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
 prestação de contas da Parcela 11. e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o 
pactuado no presente ajuste;
4.2Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento 
da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de 
contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e de-
mais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da aprovação das contas, todos os 
documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos, os procedimentos 
contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas de-
correntes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para 
aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:
a) Não for executado o objeto do Convênio;
b) Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c) Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 12.452,00 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais), pagáveis 
em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 1.132,00 (um mil, cento e trinta e dois reais), de fevereiro de 2016 a dezembro 
de 2016;
5.2As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 3.3.50.43.00, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vi-
gente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 13.001.866-
7, do Banco Santander, agência 0103, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO 
do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIA-
DA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser renovado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com 
os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 
da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, 
conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês 
anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CON-
VENIADA;
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 aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como ocópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS.
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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 funcio-
nário 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 subse-
quente, 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 nº 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 de Gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III –Demonstrativo Integral das receitas e despesas, conforme o 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 profissio-
nal 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.
9.2A 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, de acordo 
com o Art. 17 da Lei Municipal nº 2.345/2015, mesmo que em caráter de emergência, e ainda:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal a qualquer titulo ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Especí-
fica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original, 
sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser restituído a conta específica do 
convênio.
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o 
valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por 
infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa 
na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da co-
municação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção 
pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.

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

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

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

FABRICIO CARDIM
Diretora Executiva

Testemunhas:
Ângela Regina Couto   Hilda do Carmo Brience
RG. 8.469.360                     RG 12.739.393-6
AC/RLCM/MLSP

D E C R E T O - Nº  6489/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio 
com a Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Meire Vasques dos Santos”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 2370/2015, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à Associação de Pais e Mestres do 
Centro de Educação Infantil Meire Vasques dos Santos, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante 
deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,     01   de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres do Centro de 
Educação Infantil Meire Vasques dos Santos.”
APREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião 
/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, , 
doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEIRE VASQUES DOS SANTOS, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua 
Antonia Geremias de Jesus, nº 138 – Itatinga – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.083.346/0001-
87, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. EDINA LACERDA GOMES FAUSTINO, portadora 
da Cédula de Identidade nº. 17.263.627-9 SSP/SP e do CPF nº. 056.919.928-05, doravante denominada CONVE-
NIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1.739/2005 e 
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
1.1Constitui objeto deste convênio a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestru-
tura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, bem como 
contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada Unidade de Ensino, em especial 
as ações destinadas:
1.1.1Melhoria do Ensino;
1.1.2Manutenção: do prédio, dos equipamentos e das instalações;
1.1.3Serviços escolares; e
1.1.4Desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Edu-
cação, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que be-
neficiarão a comunidade escolar com demanda estimada de 185 (cento e oitenta e cinco) alunos mensalmente, em 
período integral, objetivando atingir o somatório de 2.035 (dois mil e trinta e cinco) alunos beneficiados, no período 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar 
a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instru-
mentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
3.2Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, 
diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convê-
nio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas 
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA,condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./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  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
 prestação de contas da Parcela 06. e 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
 prestação de contas da Parcela 07. e 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
 prestação de contas da Parcela 08. e 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
 prestação de contas da Parcela 09. e 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
 prestação de contas da Parcela 10. e 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
 prestação de contas da Parcela 11. e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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

4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de 
contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e de-
mais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da aprovação das contas, todos os 
documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos, os procedimentos 
contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas de-
correntes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para 
aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:
a) Não for executado o objeto do Convênio;
b) Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c) Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 16.280,00 (dezesseis mil, duzentos e oitenta reais), pagáveis em 11 
(onze) parcelas mensais de R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais), de janeiro de 2016 a dezembro de 
2016;
5.2As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.365.2002.2.055, Categoria Econômica 3.3.50.43.00, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vi-
gente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 13.001.834-
4, do Banco Santander, agência 0103, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO 
do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIA-
DA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser renovado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com 
os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 
da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, 
conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês 
anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CON-
VENIADA;
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 aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como ocópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS.
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 funcio-
nário 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 subse-
quente, 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 nº 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 de Gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III –Demonstrativo Integral das receitas e despesas, conforme o 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 profissio-
nal 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.
9.2A 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, de acordo 
com o Art. 17 da Lei Municipal nº 2.345/2015, mesmo que em caráter de emergência, e ainda:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal a qualquer titulo ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Especí-
fica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original, 
sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser restituído a conta específica do 
convênio.
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o 
valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por 
infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa 
na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da co-
municação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção 
pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.

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

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

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

EDINA LACERDA GOMES FAUSTINO
Diretora Executiva

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

D E C R E T O - Nº  6490/2016
“Dispõe sobre a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6277/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Lei Municipal nº 2370/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6277/2015, celebração com à entidade de assistência social 
sem fins lucrativos CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, com repasse financeiro 
dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência 
Social, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome, com objetivo de executar o Programa 
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade,  nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 01 de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.
SETRADH/nsa

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6277 /2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6277/2015, que entre si celebram o Município de São 
Sebastião e a CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO”. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião 
– SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 
857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistên-
cia Social,  com sede na Rua Pref. Mansueto Pierotti, nº 990– Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 
50.325.760/0001-47,  neste ato representado pela sua Interventora, conforme decreto municipal 6465/2016 de 22 
de janeiro de 2016 a Sra. Thaisa Mesquita Salles Ribeiro,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 33.449.727-9 e 
do CPF n.º 221.183.628-38 doravante designada simplesmente,  CONVENENTE, celebram o presente Convênio, 
autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 2015,  com repasse financeiro dos recursos alocados 
no Fundo Municipal de Assistência Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social, por intermédio 
do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome, com objetivo de executar o Programa de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade,  nos moldes do Termo Aditivo anexo.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1O Presente Termo Aditivo tem como objeto:
a)Prorrogação do prazo de vigência do convênio, previsto na Cláusula Décima.
b)A fixação do valor de repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula Quinta.
Parágrafo único: Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo, deverão ser aplicados de acordo com o 
Plano de Trabalho anexo, proposto pela Entidade, sendo integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Termo Aditivo com recursos públicos é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
com 03(três) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais ) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082434010.  
3.3.50.43.00.0000; conforme disposto abaixo:

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/12/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Thaisa Mesquita Salles Ribeiro
Interventora
Casa da Criança e do Adolescente de São Sebastião
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Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º   RG. N.º
CPF. N.º   CPF N.º

D E C R E T O - Nº  6491/2016
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro a APAE DE SÃO SEBASTIÃO”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Legislação Municipal vigente,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à “APAE DE SÃO SEBASTIÃO”, mediante convênio que é parte 
integrante deste decreto.
Artigo 2º- Para celebração do convênio, a Conveniada atendeu os critérios estabelecidos nas Leis Municipais nº. 
1.739/2005 e nº 2370/2015
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,     01     de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a “APAE DE SÃO SEBASTIÃO, para 
promover o atendimento de educandos portadores de necessidades especiais.”
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro 
– São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei 
Orgânica, pelo Exmo. Senhor Prefeito, Sr. ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF 
n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE e a APAE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assis-
tência social sem fins lucrativos, com endereço à Rua Abdala Cecílio, 46 – Bairro Pontal da Cruz – São Sebastião / SP, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 55.556.120/0001-61, neste ato representada pelo seu Presidente, Srª. RITA DE CÁSSIA 
DO NASCIMENTO SIMIONI, portador do RG n.º 10.869.367-3 SSP-SP e CPF n.º 109.195.008-38, doravante 
denominada CONVENIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pelas Leis Municipais nº. 1.739/2005 e 
nº 2370/2015 em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008 e nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos moldes do art. 116 e seus parágrafos, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA, para o 
atendimento gratuito à população portadora de necessidades especiais, apoiada pelo CONCEDENTE, através de 
sua Secretaria da Educação em conformidade com as diretrizes de ação educacional, na área da Educação Especial, 
objetivando atingir a meta total de 1.716 (um mil, setecentos e dezesseis) atendimentos gratuitos, consoante o Plano 
de Trabalho.
1.2.- O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I, 
devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, no âmbito do Plano Municipal de Educação.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE contará com o auxílio da Secretaria Municipal 
da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área da Educação 
Especial, aos educandos com deficiência integrativa (mental), múltiplas deficiências, autismo e distúrbios severos 
do desenvolvimento, promovendo sua plena integração social, interação familiar e preparação para o trabalho, bem 
como executar ações de prevenção às deficiências, totalizando um atendimento mensal de 156 (cento e cinqüenta e 
seis) usuários, no período de 01/02/2016 a 31/12/2016, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, conso-
antes às diretrizes educacionais.
2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cinco por 
cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais 
de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada no “caput”, e em conformidade 
com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir ao CONCEDENTE 
os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal 
estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 6.2 da Cláusula Sexta

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

Parcela Data Condição
01 (Fev./2016) Até 10 (dez) dias após a assinatura 
 do Termo de Convênio. 
02 (Mar./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 01. 
03 (Abr./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 (Maio./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 (Jun./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 (Jul./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 (Ago./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05
 prestação de contas da Parcela 06. e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Set./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06
 prestação de contas da Parcela 07. e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Out./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07
 prestação de contas da Parcela 08. e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Nov./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08
 prestação de contas da Parcela 09. e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Dez./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09
 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 OBRIGAÇÔES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado 
no presente ajuste, para atendimento gratuito à população portadora de necessidades especiais, em conformidade 
com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, 
quando executar diretamente as ações previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao acompanhamento, 
supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação; condições necessárias ao acompanhamento 
da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico 
dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio conforme estabelecido na Cláusula Primeira;
4.5 – Apresentar prestação de contas a CONCEDENTE, na forma explicitada na Cláusula Oitava;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais órgãos de con-
trole interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da aprovação das contas, os documentos originais 
comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo separadamente aqueles referentes 
que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, inclusive os documentos emitidos 
por sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal 
dos atendidos, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos;
4.7 - Garantir a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis nos locais da 
execução dos Projetos, consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser 
fornecido pela CONCEDENTE;
4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, em materiais de divulgação, 
tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qualquer outro produto que possa 
ser utilizado para essa finalidade, observando-se o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do 
artigo 115 da Constituição Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria e conforme modelo oficial 
a ser fornecido pela CONCEDENTE;

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

CLÁUSULA QUINTA
DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 404.360,00 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e sessenta reais), 
a ser repassado à CONVENIADA em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 36.760,00 (trinta e seis mil, setecentos e 
sessenta reais), pagáveis de fevereiro a dezembro de 2016.
5.2 – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 13.431,00 (treze mil 
quatrocentos e trinta e um reais), em 11 (onze) parcelas de R$ 1.221,00 (mil duzentos e vinte e um reais)
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Despesa 17083, Funcional 
Programática 12.367.2008.2.326.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, – Subvenção Social.

CLÁUSULA SEXTA
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade com a Lei 
Municipal vigente e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, 
observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita” calculados com base no número de atendimentos 
mensal previsto na cláusula segunda, desde que cumpridas às exigências previstas na clausula quarta, através de depó-
sito na conta corrente nº. 30.335-6 do Banco do Brasil, na Agência nº. 0715-3 – São Sebastião / SP;
6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as prestações de 
contas e relatórios das atividades desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação 
das providências tomadas.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLI-
CAÇÃO
7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão 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 CON-
VENIADA;
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 tem-
po de Serviço (FGTS) e cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS e ao FGTS, assim como Certidão 
Negativa de Débitos junto à Receita Federal.
8.2 - Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso I da sub-cláusula anterior deverão indicar no seu corpo tratar-se 
de despesa paga com recurso do presente Convênio, o número do cheque e a data do pagamento.
8.3 – A prestação de contas da qual trata esta Cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil do mês subse-
qüente 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 profissio-
nal responsável pelas demonstrações contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no 
período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano 
seguinte ao término do exercício e/ou até 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado me-
diante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláu-
sulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extin-
ção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, interpelação 
ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção adminis-
trativa na CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO sobre 
o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos 
partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac-símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente 
comprovada por recibo;
14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou 
empregatícia com relação aos recursos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDEN-
TE, 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,                  de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO SIMIONI
Presidente da APAE

Testemunhas:         
Ângela Regina Couto  Roseli Lopes Costa Marchioni 
RG. 8.469.360              RG 14.181.652

D E C R E T O - Nº  6492/2016
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6246/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Lei Municipal nº 2370/15;
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6246/2015, celebração com à entidade de assistência social 
sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, objetivando a execução de 
atividades na área de Proteção Social Básica- Recurso Estadual nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º-  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 01 de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.
SETRADH/nsa

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6246 /2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6246/2015, que entre si celebram o Município de São 
Sebastião e a ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, objetivando a execução de ativida-
des na área de Proteção Social Básica- Recurso Estadual”. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, 
neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Ernane Bilotte Primazzi, 
portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada PRE-
FEITURA, e a ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, entidade de assistência social 
sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Cidade de Santos, nº 
176 – Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CGC/MF sob n.º 46.780.342/0001-72,  neste ato representado pelo 
seu Presidente, Sr. Sr. Ubirajara do Nascimento,  portador da Cédula de Identidade RG. N.º 7.877.212-6  e do CPF n.º 
018.507.778-10 ENTIDADE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2370 de 29 de De-
zembro de 2015, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, transferidos pelo Fundo Estadual 
de Assistência Social por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos termos, do Processo  DRADS,  
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 162.229,56 (quarenta e dois mil e 
cento e oito reais ), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 13.519,13 (treze mil, quinhentos e dezenove reais e treze 
centavos), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.244.40092.331000 3.3.50.43.00.0000(30470). 

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

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/01/2017.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Ubirajara do Nascimento
Presidente
Associação Sebastianense de Promoção Social

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

D E C R E T O - Nº  6493/2016
“Dispõe sobre a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao convenio anexo ao Decreto 6292/2015.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Lei Municipal nº 2370/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto 6292/2015, celebrado com à entidade de assistência social sem 
fins lucrativos LAR VICENTINO com  repasse financeiro dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência 
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Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos pelo Governo Federal, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome, com objetivo de executar a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade -  Abrigo ao Idoso, nos moldes do Termo Aditivo em anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO 
DECRETO Nº 6292 /2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6292/2015, que entre si celebram o Município de São 
Sebastião e o LAR VICENTINO”. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião 
– SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 
857.650.908-34, doravante denominada  CONCEDENTE,, e o LAR VICENTINO, entidade de assistência social 
sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Gunji Kajiya nº 350– 
Portal da Olaria – São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.610.593/0001-04,  neste ato representado pelo 
seu Presidente, Sr. Adailton da Silva Lopes,  portador da Cédula de Identidade RG. N.º 41.018.477-9 e do CPF n.º 
307.058.698-81 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Termo Aditivo, auto-
rizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 2015, com recursos alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social, transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social, por intermédio do Ministério do Desenvol-
vimento e Combate a Fome, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Convênio é de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), com 12(doze) 
parcelas no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 
08.244.4002.2.302000 3.3.50.43.00.0000

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/01/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Adailton da Silva Lopes
Presidente
Lar Vicentino

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

D E C R E T O - Nº  6494/2016
“Dispõe sobre a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao convenio anexo ao Decreto 6303/2015.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Lei Municipal nº 2370/15.
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto 6303/2015, celebrado com à entidade de assistência social 
sem fins lucrativos Centro de Convivência da Terceira Idade –Polvo, com recursos alocados no Fundo Municipal 
de Assistência Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos pelo Governo Federal, por 
intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome ao Centro de Convivência da terceira idade – 
Polvo de São Sebastião, com objetivo de executar a Proteção Social Básica, nos moldes do Termo Aditivo em anexo.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6303 /2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6303/2015, que entre si celebram o Município de São 
Sebastião e o CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE –POLVO” 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião 
– SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 
857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e o CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA 
IDADE –POLVO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência 
Social,  com sede na Rua Eduardo Cassio  nº 220 – Porto Grande– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 
55.554.125/0001-55,  neste ato representado pela sua Presidente, Sra. Maria Evelina Pereira Faria, portador da Cé-
dula de Identidade RG. N.º 2.119.591-2 e do CPF n.º 025.954.278-49 doravante designada simplesmente, CONVE-
NENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, de 29 de dezembro de 2015, com 
recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, o repasse financeiro dos recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos pelo Governo 
Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:  

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Convênio é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), com 
12(doze)  parcelas no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 
08.244.4002.2.302000 3.3.50.43.00.0000

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/01/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

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

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

D E C R E T O - Nº  6495/2016
“Dispõe sobre autorização de Repasse Financeiro para a entidade Lar Vicentino”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Lei Municipal nº 2370/2015. 
DECRETA:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, pro-
venientes do Fundo Estadual de Assistência Social transferidos pelo Governo Estadual, por intermédio da Secretaria 
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social ao LAR VICENTINO, objetivando a execução de atividades na 
área de Proteção Social Especial – Abrigo, conforme convênio anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 01 de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação.
SETRADH/nsa

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
“Termo de Convênio que entre sí celebram o Município de São Sebastião e o Lar Vicentino, objetivando a execução 
da Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Abrigo de Idosos”.
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, neste ato represen-
tado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito, Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identida-
de RG. N.º 6.032.195-7 e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e o LAR VICEN-
TINO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com 
sede na Rua Gunji Kajiya, nº 350 – Portal da Olaria– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.610.593./0001-
04,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Adailton da Silva Lopes,  portador da Cédula de Identidade RG. 
N.º 41.018.477-9 e do CPF n.º 307.058.698-81 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o 
presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308 de 13 de Janeiro de 2015,  com recursos alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social, transferidos com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, 
transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos 
termos, do Processo  DRADS, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1Constitui OBJETO deste convênio a execução de Proteção Social Especial de Alta Complexidade através do aten-
dimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação social, na área do atendimento de 
abrigo ao Idoso, objetivando atingir a meta anual de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos gratuitos, consoante o 
Plano de Trabalho.
1.2O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu Anexo I.
1.3Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal 
do Trabalho e Desenvolvimento Humano, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da 
execução do presente ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área de Abrigo ao 
Idoso, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva com de-
manda estimada de 20 (vinte) atendimentos mensais objetivando atingir o somatório de 240 (duzentos e quarenta) 
atendimentos, no período compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes de ação social e 
de trabalho. 
2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% (vinte por cento) 
para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado os repasses mensais de recur-
sos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada no “caput”, e em conformidade com o 
disposto na Cláusula Quinta.
2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput” por negligencia ou omissão, ficará obrigada a 
restituir ao CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo 
com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado para prestação de contas final, tra-
tada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a le-
gislação específica em vigor.
3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENENTE 
em decorrência deste Convênio.
3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, encaminhando posterior-
mente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, confor-
me disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 (Fev/16) Até 10 (dez) dias após a Assinatura 
 do Convênio. 
02 (Març/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e
 prestação de contas do 1º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
03 (Abr/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e
 prestação de contas do 2º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Mai/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e
 prestação de contas do 3º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Jun/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e
 prestação de contas do 4º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jul/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e
 prestação de contas do 5º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Ago/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e
 prestação de contas do 6º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Set/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e
 prestação de contas do 7º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Out/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e
 prestação de contas do 8º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10(Nov/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e
 prestação de contas do 9º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11(Dez/16) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e
 prestação de contas do 10º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12(JAN/17) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas do 11º mês e
 prestação de contas do 11º mês. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
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;
4.2Assegurar a SECRETARIA ao Conselho Municipal de Assistência Social as condições necessárias ao acompa-
nhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas  na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme esta-
belecido na Cláusula Primeira e especificado no Plano de Trabalho;
4.4Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e Oitava;
4.5Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal dos 
atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno 
e externo e dos Conselhos Federal e Municipal de Assistência Social, de forma a garantir o acesso às informações da 
correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;
4.6Garantir a afixação de placas indicativas da participação do CONCEDENTE e do Governo Estadual por inter-
médio da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social,  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 e pelo Governo Estadual;
4.7Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do CONCEDENTE e do Governo do Estadual, 
em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qual-
quer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-se o disposto no § 1º do artigo 37 da 
Constituição Federal, e l, artigo 83 da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, consoante a legislação específica 
que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE e pelo Governo Estadual;
4.8Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com 
as diretrizes de ação social contidas nos Programas Estadual e Municipal de Proteção Social Especial de Alta Com-
plexidade.
4.9Restituir ao CONCEDENTE, observado o previsto na clausula Nona, 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.
4.10Manter os documentos abaixo, devidamente, preenchidos e atualizados:
I – ficha individual de matrícula;
II – livro de presença, com relação nominal dos beneficiários das ações conveniadas;
III – livro de registro de demanda por vagas na unidade, no qual se registrará o nome e o número do documento de 
identidade do pretendente; 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio é de R$ 41.484,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e qua-
tro reais), com parcelas mensais no valor de R$ 3.457,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), onerando a 
Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4002.2.302000 3.3.50.43.00.0000

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade com a lei 
municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de outubro de 1997 e de acor-
do com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, e item 3.5 da clausula terceira 
deste Termo de Convênio,  observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e a 
liberação do recurso pelo Governo Estadual na conta específica do CONCEDENTE.
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, conforme previsto na clausula quinta, desde que 
cumpridas as exigências previstas na cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 811-7, agencia 6651-6, 
do Banco do Brasil; 
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, ou Conselho Municipal de Assistência Social, implicará na suspensão do 
repasse dos recursos, até a implantação das providências solicitadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de contas instruída 
com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos do 
CONCEDENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos 
fiscais pagos até o mês;
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 circunstanciado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no 
período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, custeadas 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;
7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a quitação do valor 
pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços contratados ou produtos adquiri-
dos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo tratar-se de despesa paga com recurso do 
presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.
7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil do mês subse-
qüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções do Governo Federal e Tribunal de Contas da União, a CONVENEN-
TE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas, com os 
comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as receitas auferidas, apli-
cáveis no objeto do Convênio,
III –Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplica-
ções financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio;
VI – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados pelo CONCE-
DENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;
8.2  A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, ainda que em 
caráter de emergência, especialmente para: 
I – Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua 
a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, sem os devidos recolhimentos 
Tributários e Previdenciários,
III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI – Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio,
VII – Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
9.2As 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 especifica do convênio.
9.3 As despesas glosadas após o encerramento do convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original 
sem os acréscimos na planilha de prestação de contas e o valor glosado deverá ser devolvido ao Concedente, em conta 
a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA VIGÊNCIA
Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro de 2017, podendo ser prorrogado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
 11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento das obrigações assumi-
das, ou pela superveniência de norma legal ou fato que torne jurídica, material ou formalmente inexeqüível. 
11.2 Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo.
11.3 Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, interpelação 
ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção adminis-
trativa na CONVENENTE;
11.4 Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
comunicação, em caso de reincidência do parecer negativo da Secretaria ou do Conselho Municipal de Assistência 
Social, sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do município, no 
prazo, na forma, e para os fins da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou 
empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE ao CONCEDENTE, ficando ex-
pressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais 
resultantes do presente Convênio.
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14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos endereços dos par-
tícipes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de comunicação devidamente com-
provada por recibo;
14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
14.4 As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam 
ter implicações na execução do objeto do convênio, serão registradas em ata ou relatório circunstanciado; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL
15.1  As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião- SP,  com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou inter-
pretação deste convênio, que não puderem ser resolvidas administrativamente.
E por estarem de acordo com as clausulas e condições ajustadas, firmam o presente Termo de Convênio em 04 (qua-
tro) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Adailton da Silva Lopes
Presidente
LAR VICENTINO

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

D E C R E T O - Nº  6496/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio 
com a APM da EM Prof Walfrido Maciel Monteiro”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 2370/2015, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à APM da EM Prof Walfrido Maciel 
Monteiro, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,  01    de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Prof Walfrido Maciel Mon-
teiro.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião 
/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, , 
doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a APM DA EM PROF WALFRIDO MACIEL MON-
TEIRO, associação sem fins lucrativos com sede à Rua Guaratinguetá, 36 – Morro do Abrigo –São Sebastião/SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 60.377.314/0001-30, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sr. JOÃO 
GERALDO AFONSO, portador da Cédula de Identidade nº. 20.438.761-9 SSP/SP e do CPF nº. 070.765.838/10,  
doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas 
Leis Municipais nºs. 1.739/2005, 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
1.1Constitui objeto deste convênio a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestru-
tura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, bem como 
contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada Unidade de Ensino, em especial 
as ações destinadas:
1.1.1Melhoria do Ensino;
1.1.2Manutenção: do prédio, dos equipamentos e das instalações;
1.1.3Serviços escolares; e
1.1.4Desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Edu-
cação, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que benefi-
ciarão a comunidade escolar com demanda estimada de 429 (quatrocentos e vinte e nove) alunos mensalmente, em 
período parcial, objetivando atingir o somatório de  4.719 (quatro mil, setecentos e dezenove) alunos beneficiados, 
no período que compreende o prazo de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.
2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal 
da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar 
a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instru-
mentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, 
diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convê-
nio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas 
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA, condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo: 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o 
pactuado no presente ajuste;
4.2Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento 
da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de 
contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e de-
mais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da aprovação das contas, todos os 
documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos, os procedimentos 
contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas de-
correntes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para 
aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:

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

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 23.595,00 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e cinco  reais), 
pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 2.145,00 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais) de fevereiro de 2016 
a dezembro de 2016;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.361.20012.047, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.00, Despesa 557.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vi-
gente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 
003.00224016-4, da Caixa Econômica Federal, agência 1357, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO 
do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIA-
DA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser renovado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com 
os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 
da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, 
conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês 
anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CON-
VENIADA;
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 aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como a cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS.
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 funcio-
nário 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 subse-
quente, 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 nº 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 de Gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III –Demonstrativo Integral das receitas e despesas, conforme o 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 profissio-
nal 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, de acordo 
com o Art. 17 da Lei Municipal nº 2.345/2015, mesmo que em caráter de emergência, e ainda:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal a qualquer titulo ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Especí-
fica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original, 
sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser restituído a conta específica do 
convênio.
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o 
valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por 
infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa 
na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da co-
municação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção 
pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.

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

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

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

JOÃO GERALDO AFONSO
Diretor Executiva

Testemunhas:      
Ângela Regina Couto  Roseli Lopes Costa Marchioni
RG. 8.469.360    RG 14.18

D E C R E T O - Nº  6497/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio 
com a APM da EM Profª Edileusa Brasil Soares da Souza”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 2370/2015, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à APM da EM Profª Edileusa Brasil 
Soares da Souza, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,     01     de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Profª Edileusa Brasil Soares 
de Souza.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião 
/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, , 
doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a APM DA EM PROFª EDILEUSA BRASIL SOARES 
DA SOUZA, associação sem fins lucrativos com sede à Rua Projetada, 33 - Maresias –São Sebastião/SP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 10.243.262/0001-30, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. ALTIVO DO 
ESPÍRITO SANTO, portador da Cédula de Identidade nº. 27.386.574-2 SSP/SP e do CPF nº. 172.932.848-29, 
doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas 
Leis Municipais nºs. 1.739/2005, 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
1.1Constitui objeto deste convênio a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestru-
tura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, bem como 
contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada Unidade de Ensino, em especial 
as ações destinadas:
1.1.1Melhoria do Ensino;
1.1.2Manutenção: do prédio, dos equipamentos e das instalações;
1.1.3Serviços escolares; e
1.1.4Desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Educa-
ção, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que beneficia-
rão a comunidade escolar com demanda estimada de 894 (oitocentos e noventa e quatro) alunos mensalmente, em 
período parcial, objetivando atingir o somatório de  9.834 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro) alunos beneficiados, 
no período que compreende o prazo de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.
2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal 
da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar 
a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instru-
mentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, 
diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convê-
nio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas 
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA, condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo: 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o 
pactuado no presente ajuste;
4.2Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento 
da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de 
contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e de-
mais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da aprovação das contas, todos os 
documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos, os procedimentos 
contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas de-
correntes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para 
aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:
a) Não for executado o objeto do Convênio;
b) Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c) Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 49.170,00 (quarenta e nove mil, cento e setenta   reais), pagáveis em 
11 (onze) parcelas mensais de R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais) de fevereiro de 2016 a dezembro 
de 2016;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.361.20012.047, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.00, Despesa 557.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vi-
gente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 43.761-1, da 
BANCO DO BRASIL, agência 0715-3, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO 
do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIA-
DA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser renovado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 305 (2ª Parte) - 19 de fevereiro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

7

30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com 
os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 
da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, 
conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês 
anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CON-
VENIADA;
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 aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como a cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS.
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 funcio-
nário 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 subse-
quente, 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 nº 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 de Gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III –Demonstrativo Integral das receitas e despesas, conforme o 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 profissio-
nal 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, de acordo 
com o Art. 17 da Lei Municipal nº 2.345/2015, mesmo que em caráter de emergência, e ainda:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal a qualquer titulo ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Especí-
fica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original, 
sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser restituído a conta específica do 
convênio.
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o 
valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por 
infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa 
na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da co-
municação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção 
pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.

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

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

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

ALTIVO DO ESPÍRITO SANTO
Diretor Executivo

Testemunhas:
Ângela Regina Couto   Roseli Lopes Costa Marchioni
RG. 8.469.360                     RG 14.181.652

D E C R E T O - Nº  6498/2016
“Dispõe sobre a celebração de Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6290/2015”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformida-
de com a Lei Municipal nº 2370/15
DECRETA:
Artigo 1º- Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 6290/2015, com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO com repasse financeiro dos recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social, por intermédio do Ministério 
do Desenvolvimento e Combate a Fome, com objetivo de executar o Programa de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade,  nos moldes do Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião, 01 de fevereiro de 2016.

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO DECRETO Nº 6290 /2015
“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio anexo ao Decreto nº 6290/2015, que entre si celebram o Município de São 
Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO”. 
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São Sebastião 
– SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 
857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Con-
selho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Abdala Cecílio, nº 46 – Pontal da Cruz– São Sebastião/SP,  

inscrita no CNPJ sob n.º 55.556.120/0001-61,  neste ato representado pela sua Presidente, Sra. Rita de Cássia do Nas-
cimento Simioni,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 10.869.367-3 e do CPF n.º 109.195.008-38 doravante 
designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2370, 
de 29 de dezembro de 2015, com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social  por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais 
), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 900,00 (novecentos reais ), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 
08.244.40092.331000 3.3.50.43.00.0000(30470). 

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

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência fica prorrogado até 31/01/2017.

CLÁUSULA QUARTA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais clausulas do Convênio, sendo este Termo Aditivo parte integrante daquele.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza os seus efeitos legais.
São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2016.
Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Rita de Cássia do Nascimento Simioni
Presidente
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE de São Sebastião –

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

D E C R E T O - Nº 6499/2016
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração de convênio 
com a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Cavalinho de Pau”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, em confor-
midade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 2370/2015, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal de Educação Infantil Cavalinho de Pau, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante 
deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,    01      de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SEDUC/nsa

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal de Educação Infantil Cavalinho de Pau.”
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião 
/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo 
Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, , 
doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAVALINHO DE PAU, associação sem fins lucrativos com sede na 
Rua Tijucas, 1001 – Sertão do Camburi – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.060.105/0001-12, 
neste ato representado pela sua Diretor Executivo, Sr. CLEMENTE GONÇALVES BATISTA, portadora da Cé-
dula de Identidade nº. 36.937.526-9 e do CPF nº.309.790.968-04, doravante denominada CONVENIADA, cele-
bram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1.739/2005, 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
1.1Constitui objeto deste convênio a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestru-
tura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativo e didático, bem como 
contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada Unidade de Ensino, em especial 
as ações destinadas:
1.1.1Melhoria do Ensino;
1.1.2Manutenção: do prédio, dos equipamentos e das instalações;
1.1.3Serviços escolares; e
1.1.4Desenvolvimento de projetos comunitários integrados à rede municipal de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ÁREA DE TRABALHO
2.1 De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas a área de apoio a Edu-
cação, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva, que benefi-
ciarão a comunidade escolar com demanda estimada de 73 (setenta e três) alunos mensalmente, em período parcial, 
objetivando atingir o somatório de  803 (oitocentos e três) alunos beneficiados, no período que compreende o prazo 
de vigência deste ajuste, consoante às diretrizes educacionais.
2.2 Os recursos liberados em razão do presente Convênio deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho. 
2.3 O Plano de Trabalho proposto pela CONVENIADA é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I.
2.4 Para a consecução do objeto deste convênio, a CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria Municipal 
da Educação, doravante denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
3.1 Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quinta, mediante repasses mensais, de forma a assegurar 
a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população, com observância dos instru-
mentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor;
3.2 Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE e 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação;
3.3 Acompanhar, supervisionar, controlar e avaliar qualitativa e quantitativamente a execução do presente Convênio, 
diretamente ou por delegação de competência;
3.4 Exercer função gerencial e fiscalizadora e examinar, aprovando, se for o caso, as prestações de contas deste Convê-
nio, tanto a parcial como a final ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obriga-
ções decorrentes deste Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas 
dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes;
3.6 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENIADA, condição necessária para 
que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo: 

Parcela Data Condição
01 (Fev./2016) Até 10 (dez) dias após a assinatura

 do Termo de Convênio. 
02 (Mar./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
 prestação de contas da Parcela 01. 
03 (Abr./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e
 prestação de contas da Parcela 02. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Maio/2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e
 prestação de contas da Parcela 03. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Jun./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 03 e
 prestação de contas da Parcela 04. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jul./2016) Até 10 (dez) dias após a entrega da  Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e
 prestação de contas da Parcela 05. respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Ago./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 (Set./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 (Out./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 (Nov./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 (Dez./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.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira e Segunda, de acordo com o 
pactuado no presente ajuste;
4.2Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento 
da execução e dos resultados dos serviços, objeto deste Convênio;
4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio, conforme estabelecido na Cláusula Primeira e Segunda;
4.4 Apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a prestação de 
contas parcial de que trata a Cláusula Oitava deste Convênio; 
4.5 Manter em sua sede, em boa ordem, à disposição da CONCEDENTE, Secretaria Municipal da Educação e de-
mais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da aprovação das contas, todos os 
documentos e informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos, os procedimentos 
contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal, atualizada, dos atendidos;
4.6 Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas de-
correntes da execução do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para 
aplicação no mercado financeiro;
4.7 Restituir à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados, atualizados pelos índices de remuneração 
das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos, quando:
a) Não for executado o objeto do Convênio;
b) Os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida e
c) Não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O valor total do presente Convênio é de R$ 4.015,00 (quatro mil e quinze  reais), pagáveis em 11 (onze) parcelas 
mensais de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais reais) de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016;
5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 
12.365.2002.2.055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da legislação vi-
gente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do item 3.6 da cláusula 3ª e item 5.1 da cláusula 5ª;
6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse, através de depósito bancário na conta corrente nº 43.738-7, do 
Banco do Brasil, agência 0715-3, São Sebastião;
6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição finan-
ceira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
6.5 Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no OBJETO 
do Convênio, sujeitos às mesmas condições de prestações de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIA-
DA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, podendo ser renovado a critério das 
partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
7.2 – A parte interessada na prorrogação do presente Convênio deverá manifestar-se com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.
7.3 – O presente Convênio poderá ser renovado pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente a CONCEDENTE prestação de contas, instruída com 
os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 
da CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENIADA, 
conforme modelo fornecido pela CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos documentos fiscais pagos no mês 
anterior com recursos da CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CON-
VENIADA;
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 aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como a cópia do relatório de informação dos funcionários ao INSS 
e ao FGTS.
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 funcio-
nário 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 subse-
quente, 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 nº 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 de Gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III –Demonstrativo Integral das receitas e despesas, conforme o 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 profissio-
nal 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, de acordo 
com o Art. 17 da Lei Municipal nº 2.345/2015, mesmo que em caráter de emergência, e ainda:
I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal a qualquer titulo ou Serviços de Trabalhadores Autônomos conforme Legislação Especí-
fica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo;
IV - Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
V - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
VI - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VII - Pagamentos que excedam o valor total recebido dentro de cada grupo ou categoria de despesa.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original, 
sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas, e o valor glosado deverá ser restituído a conta específica do 
convênio.
10.3 – As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o 
valor glosado deverá ser devolvido a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos participes, ser denunciado mediante 
notificação prévia de 30 (trinta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por 
infração legal.
I – Em qualquer caso, responderá cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção 
do acordo. 
II – Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direitos, independente de aviso, interpelação ou 
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notificação judicial ou extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa 
na CONVENIADA.
III – Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da co-
municação em caso de reincidência do parecer negativo sobre a mesma prestação de Contas ou omissão da correção 
pela CONVENIADA, proposta pela CONCEDENTE nos prazos legais.

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

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

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

CLEMENTE GONÇALVES BATISTA
Diretor Executivo

Testemunhas:         
Ângela Regina Couto                            Roseli Lopes Costa Marchioni 
RG. 8.469.360                                                   RG 14.181.652

DECRETO-   Nº 6500/2016 
“Altera representatividade do Conselho Municipal da Educação - C.M.E.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe confere 
o artigo 69, inciso V, VI, VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião,
CONSIDERANDO o Decreto 5.841 de 8 de agosto de 2013.
D E C R E T A:
Artigo 1°- Ficam substituídos os representantes da Secretaria da Saúde - Sesau, nos termos do artigo 1º, do Decreto 
nº 6054/2014, Senhor Márcio Batista Tenório (Titular), e Dr. Rui Carlos Barbosa (Suplente), pelo Senhor Juliano 
Barreto (Titular) e Senhora Rojane Aparecida Couto e Souza (Suplente).
Artigo 2°- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,         11     de fevereiro de 2016.

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

DECRETO - Nº 6501/2016                                            
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 10.962 de 23 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 
Municipais lavrada no dia 15/12/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na 
forma da Lei, e anexada no Processo mencionado acima.
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003.
D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarado APOSENTADO, nos termos da Lei, o servidor ORLANDO MARQUES COELHO FI-
LHO, matrícula nº. 3184-4, do cargo de Fiscal de Obras, Referência 10 “J”, admitido em 01 de junho de 1993.  
Artigo 2º- Perceberá o servidor, proventos integrais pela última remuneração, com reajustes pela paridade total.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 01 de março de 2016.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,           11     de fevereiro de 2016.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SECAD/FAPS/nsa

DECRETO -  Nº 6502/2016                                            
“Dispõe sobre o pagamento de parcela autônoma de complementação de remuneração de servidor público não in-
ferior ao salário mínimo vigente”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais e 
- Considerando seu dever legal de zelar pelo cumprimento das leis, na forma do disposto no art. 5º, inciso I, da Lei 
Orgânica do Município;
- Considerando o disposto no Decreto Federal nº 8.618, de 29 de dezembro de 2.015, que  fixou o novo valor do 
salário mínimo no valor de R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), com vigência  a partir de 1º de janeiro de 2.016;
- Considerando que, nos termos da Lei Municipal nº 2.328/2015, de 21 de maio de 2.015, com efeito retroativo  a 1º 
de maio de 2.015, o piso do servidor municipal foi fixado em R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis Reais);
- Considerando que a Constituição Federal, no art. 7º, inciso IV c/c art. 39, § 3º, assegura ao trabalhador e, por exten-
são, ao servidor público, remuneração mensal nunca inferior ao valor do salário-mínimo;
- Considerando a obrigatoriedade constitucional de os municípios adequarem a remuneração mínima paga aos seus 
servidores, ao valor do salário mínimo;
- Considerando finalmente o entendimento esposado pelo STF – Supremo Tribunal Federal nas Súmulas Vincu-
lantes nºs 15 e 16,
D E C R E T A:
Artigo 1º- A partir de 1º de janeiro de 2.016, a remuneração de servidor público municipal que seja inferior a R$ 
880,00 será adicionada uma parcela autônoma  de complementação  ao valor do salário-mínimo, como   fixado no 
Decreto Federal nº 8.618/15.
§ 1º - A parcela autônoma de complementação será suprimida quando a remuneração  atingir ou ultrapassar  o valor  
do salário-mínimo  atualmente vigente no País.
§ 2º - A parcela autônoma de complementação não integrará os venci mentos e nem servirá de base de cálculo para  a 
concessão de qualquer vantagem pecuniária.
§ 3º - A remuneração de que trata o “caput” deste artigo corresponderá à soma do vencimento básico e demais vanta-
gens pecuniárias pagas mensalmente ao servidor público.
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2.016.
São Sebastião,           11      de fevereiro de 2016. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SAJUR/nsa

DECRETO - Nº 6503/2016                     
“Prorroga o prazo previsto no artigo 3º do Decreto nº 3.865/2007.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião no uso de suas atribuições legais, em especial 
a conferida pelo inciso III, do artigo 69, da Lei Orgânica Municipal.
Considerando que a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXV, prevê em caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar da propriedade particular;
Considerando que a Constituição Federal em seu artigo 23, inciso II, prevê ser da competência concorrente da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública;
Considerando que a Constituição Federal em seu artigo 30, incisos I e VII, prevê a competência do Município para 
legislar sobre assuntos de interesse local e prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população;
Considerando que a Constituição Federal em seu artigo 197, prevê serem de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado;
Considerando que a Constituição do estado de São Paulo prevê, em seu artigo 219, que os Poderes Públicos, Estadual 
e Municipal garantirão o direito à saúde mediante acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em 
todos os níveis e mediante o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação 
de sua saúde;
 Considerando que a Lei nº 8.080/90 em seu artigo 15, inciso XIII, prevê que para atendimento de necessidades 
coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes der situações de perigo iminente de calamidade pública ou de irrupção 
de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, 
tanto de pessoas naturais como de jurídicas;
Considerando que Lei Orgânica do Município, em seu artigo 178, caput e incisos II e IV do parágrafo único, estabe-
lece ser a saúde direito de todos e dever do Poder Público e que o Município garantirá este direito mediante acesso 
universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis e mediante atendimento integral do individuo, 
abrangendo a promoção, a preservação e a recuperação de sua saúde;
Considerando que a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 179, caput e § 2º,prevê que as ações e serviços de saú-

de são de relevância pública, cabendo ao Município dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, e que as ações e os serviços de saúde serão realizados preferencialmente de forma direta, pelo Município 
ou por terceiros, e pela iniciativa privada;
Considerando que a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 183, inciso XVII, prevê ser de competência do Mu-
nicípio, exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, a execução, no âmbito do Município, dos programas e proje-
tos estratégicos para o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como para situações 
emergenciais;
Considerando que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem, reiteradamente, reconhecido a legalidade da medida inter-
ventiva a fim de garantir o atendimento público (Apelações Cíveis 273.807-1 e 267.155-1);
Considerando o constante no Processo Administrativo 177/2007, sobretudo o Ofício 001/07, da Irmandade da San-
ta Casa Coração de Jesus, que trata da decisão de transferir para o Município a administração do Hospital de Clinicas, 
tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2006;
Considerando que o Hospital de Clinicas de São Sebastião é o único equipamento hospitalar do Município, sendo 
responsável por todos os atendimentos públicos e particulares;
Considerando o resultado dos levantamentos procedidos pela Comissão prevista na Portaria 298/2007, que apon-
tam graves problemas na gestão do Hospital de Clinicas;
Considerando que há justo receio de que seja interrompido o atendimento aos munícipes pelo Hospital de Clinicas 
de São Sebastião;
Considerando que tanto a requisição como a ocupação são formas de intervenção da Administração Pública em bens 
e serviços particulares de natureza transitória e que gozam de auto-executoriedade;
Considerando que a nova mudança no modelo de gestão pretende promover uma gestão compartilhada e participa-
tiva das estruturas pertencentes ao SUS, tais como programas de saúde, unidades básicas e especialidades englobando 
o Hospital, Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga, visando à melhoria da assistência da rede 
de saúde ao paciente;
Considerando os estudos recentes da nova Administração Municipal;
Considerando finalmente que a situação operacional do Hospital de Clinicas de São Sebastião não se modificou, pese 
as ações encetadas pela interventoria,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias o prazo de intervenção no Hospital de 
Clinicas de São Sebastião, considerados os termos do art. 1º do Decreto nº 6222/2015.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,      17    de fevereiro de 2016.

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

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SESAU110 – Processo n.º 60.857/15
Contratada: Francisco Manuel de Ávila Goulart Júnior Informática – EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Criação de portal para a Secretaria de Saúde e Educação.
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias. 
Modalidade: CV. nº 030/15
Valor: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Data: 29.12.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Francisco Manuel de Ávila Goulart Júnior pela con-
tratada.

CONCURSO PÚBLICO - PMSS 001/2016
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, em vista do que consta no Edital do Concurso Público 
PMSS 001/2016, torna pública a data, horário e local para a realização da Prova Escrita, ficando convocados todos os 
candidatos regularmente inscritos no referido Concurso Público. 

OBSERVAÇÕES:
O candidato deverá localizar o SEU CARGO no quadro de alocação abaixo para identificar a data, o local e o horário 
de sua Prova Escrita.

 Para consultar pela INTERNET a confirmação da efetivação das inscrições (boletos devidamente quitados dentro 
do prazo de vencimento), bem como a data, o local e o horário de sua prova escrita, acessar o site da SHDIAS CON-
SULTORIA E ASSESSORIA, através do endereço eletrônico: www.shdias.com.br
IMPORTANTE:
 OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER AO LOCAL E HORÁRIO INDICADO DE SUA PROVA 
ESCRITA COM, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência, portando o original do documento de identidade, (ou 
documento oficial de identidade com foto), o protocolo de inscrição (boleto bancário devidamente quitado), caneta 
esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha.
Chegar com antecedência é importante para evitar dificuldade de estacionamento do veículo próximo ao local da 
prova.
 NÃO SERÁ PERMITIDA SOB QUALQUER HIPÓTESE a realocação de candidatos em data, local e horário de 
prova diferentes dos estabelecidos nesta convocação.

DOMINGO 28/02/2016 - MANHÃ: INÍCIO DA PROVA ESCRITA: 09:00h
cargo  local de prova / endereço
201 - Cuidador(a) EM PROF.ª CYNTHIA CLIQUET LUCIANO 
  R. Castro Alves, 377 - Enseada – São Sebastião/SP
São Sebastião, 18 de fevereiro de 2016. 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2012
PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CON-
VOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 
PARA COMPARECEREM NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DI-
VISÃO DE ADMISSÃO, RUA JOÃO UPERTINO DOS SANTOS, 218, CENTRO, NOS 
DIAS 22,23,24,25 ou 26 de fevereiro de 2016, DAS 09:00 AS 16:30 IMPRETERIVELMEN-
TE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Agente Fiscal de Obras e Meio Ambiente
Classif./ Insc./ Candidato
4  431206  EDUARDO COUTINHO ALBA
5  440884  CALOS HENRIQUE PERES DE OLIVEIRA
6  421382  RENAN NOGUEIRA RODRIGUES CARDOSO
7  451100  TALLES DA SILVA FULY

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLI-
CARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NES-
TA PREFEITURA MUNICIPAL.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria da Administração
19 de fevereiro de 2016


