
DECRETO 3501/2006
“Dispõe sobre autorização de repasse
financeiro para a ENTIDADE
AMBIENTAL LITORAL NORTE -
OSCIP."

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
Municipal n.º 1.739/05 e também em acordo com a Lei Federal n.º 9.790/99,

D E C R E T A:

Artigo 1º  Fica autorizado o repasse financeiro à entidade
OSCIP sem fins lucrativos, ENTIDADE AMBIENTAL LITORAL NORTE –
ALNORTE, com o objetivo de execução de atividade na área de esportes,
visando o desenvolvimento de atividades de assistência social através de
oficinas de esporte e lazer, conforme Termo Aditivo ao Termo de Parceria
anexo ao Decreto nº 3490/2006, o qual faz parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

São Sebastião, 22 de agosto de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/mcsc
Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA
ANEXO AO DECRETO 3.490/2006

“Termo Aditivo ao Termo de Parceria anexo
ao Decreto 3.490/2006, que entre si celebram
o Município de São Sebastião, por meio da
Secretaria de Esportes – SEESP – e a
Ambiental Litoral Norte – ALNORTE”

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, por meio da Secretaria Municipal de
Esportes, doravante denominado PARCEIRO PÚBLICO, com sede à rua Sebastião Silvestre
Neves, n.º 214, Centro, São Sebastião – SP, neste ato representado pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, domiciliado no mesmo endereço,
portador do RG n.º 8.558.092 SSP/SP e do CPF n.º 000.958.618/07, e a AMBIENTAL
LITORAL NORTE – A. L. NORTE, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, CGC/CNPJ nº 04.426.860/0001-42, qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do processo MJ nº
08015.011776/2003-59 e do Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 13/01/2004,
publicado no Diário Oficial da União de 16/01/2004, neste ato representada na forma de seu
estatuto por seu Presidente Sr. Renato Musa dos Santos, brasileiro, solteiro, ator, residente e
domiciliado na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, n.º 248, apartamento 43B, no bairro Alto
da Lapa, São Paulo – SP, CEP 05458-002, portador do RG n.º 18.206.069-X e CPF n.º
171.467.058-97, com fundamento no que dispõem o Parágrafo Único, da Cláusula Primeira,
do Termo de Parceria anexo ao Decreto n.º 3.490/2006, resolvem firmar o presente TERMO
ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA, que será regido pelas cláusulas e condições que
seguem, alterando, naquilo que modificado, as disposições anteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto o desenvolvimento do
PROJETO MOVIMENTO, que trata de atividades de assistência social que se realizarão
por meio de oficinas de lazer e esportes, em modalidades individuais e coletivas como surfe,
vela, natação, ginástica, basquete, futebol, futsal, atletismo, artes marciais, handebol, entre
outras.
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Subcláusula única  O Programa de Trabalho poderá ser ajustado de
comum acordo entre as partes, por meio de:

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo
Aditivo, quando se tratar de ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na
Cláusula Quarta; e

b) celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem
alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO PROGRAMA DE TRABALHO, DAS METAS, DOS INDICADORES
 DE DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos,
do cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores
de resultados, e a previsão de receitas e despesas, na forma do inciso IV do § 2º do art. 10 da
Lei nº 9.790/99, constam do Programa de Trabalho proposto pela OSCIP e aprovado pelo
PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos
assumidos neste TERMO DE PARCERIA:

I - Da OSCIP

a) executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa
de Trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades;

b) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações
emanadas do PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e
supervisão;

c) responsabilizar-se, integralmente, pela contratação e pagamento
referentes aos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste TERMO DE
PARCERIA, pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária, inclusive aqueles
decorrentes do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por todos os ônus
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles
de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;
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d) promover, até 28 de fevereiro de cada ano, a publicação integral na
Imprensa Oficial do Município, ou Jornal de Grande Circulação, de extrato de relatório de
execução física e financeira do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o modelo constante
do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;

e) publicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura
deste TERMO DE PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará
para promover a contratação de quaisquer serviços, observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, norteadores da Lei
n.º 8.666/93;

f) indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação
dos recursos recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser
publicado pelo PARCEIRO PÚBLICO, conforme modelo apresentado no Anexo I do
Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999;

g) movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE
PARCERIA, em conta bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO;

h) mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao
projeto, tratar-se de PROJETO MOVIMENTO, desenvolvido em parceria com o Município de
São Sebastião; e

i) indicar, no ato da assinatura deste TERMO DE PARCERIA,
representante para a Comissão de Avaliação da qual trata a Cláusula Sexta.

II - Do PARCEIRO PÚBLICO

a) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE
PARCERIA, de acordo com o Programa de Trabalho aprovado;

b) indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica
para movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE
PARCERIA;

c) repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na
Cláusula Quarta;

d) publicar na Imprensa Oficial do Município extrato deste TERMO DE
PARCERIA e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após
sua assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;

e) criar, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura deste TERMO DE
PARCERIA, Comissão de Avaliação, composta por dois representantes do PARCEIRO
PÚBLICO e um da OSCIP;
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f) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto
deste TERMO DE PARCERIA em toda sua extensão, especialmente quanto aos locais e
materiais esportivos para a execução do Plano de Trabalho; e

g) mencionar em todas as comunicações, oficiais ou não, relativas ao
projeto, tratar-se de PROJETO MOVIMENTO, desenvolvido em parceria com a Ambiental
Litoral Norte – ALNORTE.

CLÁUSULA QUARTA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE PARCERIA
o PARCEIRO PÚBLICO estimou o valor global de R$ 606.709,37 (seiscentos e seis mil,
setecentos e nove reais e trinta e sete centavos), a ser repassado trimestralmente à OSCIP de
acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Valor Data Condição

1ª R$ 87.961,21 (oitenta e
sete mil, novecentos e
sessenta e um reais e vinte
e um centavos)

Até 10 (dez) dias após a  assinatura
do Termo de Parceria.

2ª R$ 111.160,32 (cento e
onze mil, cento e sessenta
reais e trinta dois
centavos)

Até 10 (dez) dias após a entrega da
Prestação de Contas referente ao
primeiro trimestre da parceria.

3ª R$ 111.160,32 (cento e
onze mil, cento e sessenta
reais e trinta dois
centavos)

Até 10 (dez) dias após a entrega da
Prestação de Contas do segundo
trimestre da parceria.

Mediante aprovação da
Prestação de Contas da 1ª
Parcela.

4ª R$ 111.160,32 (cento e
onze mil, cento e sessenta
reais e trinta dois
centavos)

Até 10 (dez) dias após a entrega da
Prestação de Contas do terceiro
trimestre da parceria.

Mediante aprovação da
Prestação de Contas da 2ª
Parcela

5ª R$ 111.160,32 (cento e
onze mil, cento e sessenta
reais e trinta dois
centavos)

Até 10 (dez) dias após a entrega da
Prestação de Contas do quarto
semestre da parceria.

Mediante aprovação da
Prestação de Contas da 3ª
Parcela.

6ª R$ 74.106,88 (setenta e
quatro mil, cento e seis
reais e oitenta e oito
centavos)

Até 10 (dez) dias após a entrega da
Prestação de Contas do quinto
semestre da parceria.

Mediante aprovação da
Prestação de Contas da 4ª
Parcela.
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Subcláusula 1ª O PARCEIRO PÚBLICO, no processo de
acompanhamento e supervisão deste TERMO DE PARCERIA, poderá recomendar a
alteração de valores, o que implicará na revisão das metas pactuadas, ou recomendar
revisão das metas, o que implicará na alteração do valor global pactuado, tendo como base o
custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos PARCEIROS, devendo,
nestes casos, serem celebrados Termos Aditivos.

Subcláusula 2ª Os recursos repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO à
OSCIP, enquanto não utilizados, deverão, sempre que possível, ser aplicados no mercado
financeiro, devendo os resultados dessa aplicação serem revertidos exclusivamente à
execução do objeto deste TERMO DE PARCERIA, sempre observando-se o previsto no artigo
116, §4º, da Lei 8.666/93.

Subcláusula 3ª  Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma
estabelecido no caput desta Cláusula, a OSCIP poderá realizar adiantamentos com recursos
próprios à conta bancária indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO, tendo reconhecidas as
despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores ainda não
desembolsados e desde que haja previsão no Programa de Trabalho.

Subcláusula 4ª  Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas
previstas e realizadas no período compreendido entre a data original de encerramento deste
TERMO DE PARCERIA, e a formalização da nova data de início, serão consideradas
legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

Subcláusula 5ª   As despesas ocorrerão à conta do orçamento próprio da
Secretaria Municipal de Esportes – SEESP - sob a rubrica orçamentária 3.3.50.43, sendo a
classificação programática da despesa n.º 542, com valor total dos desembolsos no exercício
de 2006 de R$ 199.121,53 (cento e noventa e nove mil, cento e vinte e um reais e cinqüenta
três centavos). As despesas relativas a exercícios futuros correrão à conta dos respectivos
orçamentos, devendo os créditos e empenhos ser indicados por meio de:

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo
Aditivo, quando se tratar apenas da indicação da dotação orçamentária para o novo
exercício, mantida a programação anteriormente aprovada; e

b) celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores
globais definidos no caput desta Cláusula.

Subcláusula 6ª   A OSCIP poderá remanejar até 10% (dez por cento) do
valor total deste termo de parceria entre as categorias contábeis devidamente orçadas no
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Plano de Trabalho anexo, para fins de otimização da aplicação dos recursos para atingir as
metas previstas, desde que expressamente autorizada pelo PARCEIRO PÚBLICO.

CLÁUSULA QUINTA
DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS

A OSCIP elaborará e apresentará trimestralmente ao PARCEIRO
PÚBLICO, a quem caberá a análise, prestações de contas do adimplemento do seu objeto e
de todos os recursos e bens de origem pública recebidos no período, em razão deste TERMO
DE PARCERIA, nos moldes do previsto no Quadro da Cláusula anterior.

Subcláusula 1ª  A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a
Prestação de Contas instruída com os seguintes documentos:

I – demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do
objeto, oriundos dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso,
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP e referentes ao objeto
deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP
indicado na Cláusula Terceira; e

II – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade
Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados
envolvidos no Projeto do qual trata este Termo de Parceria, assim como junto à Receita
Federal no que se refere à OSCIP.

Subcláusula 2ª  Os documentos fiscais a que se refere o inciso I, da
subcláusula primeira, deverão indicar no seu corpo tratar-se do PROJETO MOVIMENTO
em parceria com O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e o número do cheque.

Subcláusula 3ª  Semestralmente a OSCIP deverá apresentar à Comissão
Avaliadora relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.

Subcláusula 4ª   O relatório de que trata a Subcláusula anterior  deverá
ser analisado pela Comissão Avaliadora no prazo de 30 (trinta) dias, a contara da data de
sus entrega.
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CLÁUSULA SEXTA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FISCAL

A fim de atender ao previsto no Aditamento n.º 04/05, das Instruções n.º
02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são os parceiros obrigados,
respectivamente, a apresentar os seguintes documentos :

I - OSCIP:

a)certidão contendo os nomes dos dirigentes e conselheiros da
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, forma de remuneração, períodos de
atuação, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos
recebidos à conta do Termo de Parceria;

b) relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios
e verbas públicas repassadas;

c) demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como
das despesas, computadas pela entidade por fontes de recurso e por categoria ou finalidade
dos gastos, aplicadas no objeto do Termo de Parceria, conforme modelo no Anexo 7 da
Resolução n.º 9/2005, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

d) extrato de execução física e financeira previsto no inciso VI, do §2º, do
artigo 10 da Lei Federal 9.790/99, publicado na Imprensa Oficial do Município ou Jornal de
Grande Circulação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término de cada exercício
financeiro, elaborado conforme Anexo II do Decreto Federal nº 3.100/99;

e) relatório sobre a execução do objeto de Termo de Parceria contendo
comparativo entre metas propostas e os resultados alcançados;

f) regulamento para contratação de obras e serviços, bem como para
compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público;

g) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica
aberta em instituição financeira indicada pelo Órgão Público Parceiro, incluídas as
auferições de receitas financeiras, aplicáveis no objeto da Parceria;

h) publicação do Balanço Patrimonial da OSCIP, do exercício anterior;

i) demonstrações contábeis e financeiras da OSCIP, desde que pertinentes;

j) comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Parceria; e
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l) parecer e relatório de auditoria, nos termos do artigo 19, do Decreto
3.100/99.

II – PARCEIRO PÚBLICO:

a) certidão indicando os nomes dos membros da Comissão de Avaliação da
execução do Termo de Parceria, órgãos representados e os respectivos períodos de atuação;

b) relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de remessa à
autoridade competente; e

c) parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, nos termos
definidos no inciso X, do artigo 1º, do n.º 04/05, das Instruções n.º 02/2002, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

Subcláusula única    A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO
a documentação prevista no inciso I, até 28 de fevereiro do exercício seguinte ao fiscalizado.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

A OSCIP elaborará e apresentará ao PARCEIRO PÚBLICO prestação de
contas do adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública
recebidos mediante este TERMO DE PARCERIA, até 30 (trinta) dias após o término deste, e
a qualquer tempo por solicitação do PARCEIRO PÚBLICO.

Subcláusula 1ª  A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a
Prestação de Contas instruída com os seguintes documentos:

I - relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA,
contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

II – demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do
objeto, oriundos dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso,
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP e referentes ao objeto
deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP
indicado na Cláusula Terceira;

III  - Parecer do Conselho Fiscal

IV – extrato da execução física e financeira publicado na Imprensa Oficial
do Município, de acordo com modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho
de 1999;
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V – parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos
recursos objeto deste TERMO DE PARCERIA.

Subcláusula 2ª  Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e
despesas constantes dos demonstrativos de que trata o inciso II da Subcláusula anterior,
cumprido o estabelecido na Subcláusula Segunda, da Cláusula Quinta, deverão ser
arquivados na sede da OSCIP por no mínimo cinco anos, separando-se os de origem pública
daqueles da própria OSCIP.

Subcláusula 2ª Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE
PARCERIA, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização dos recursos ou bens de origem pública pela OSCIP, darão imediata ciência ao
Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade
solidária, consoante o art. 12 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999.

CLÁUSULA OITAVA
DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem
ser analisados pela Comissão de Avaliação citada na Cláusula Terceira.

Subcláusula única   A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo
sobre os resultados atingidos, de acordo com o Programa de Trabalho, com base nos
indicadores de desempenho citados na Cláusula Segunda e correta aplicação dos recursos, e
o encaminhará ao PARCEIRO PÚBLICO, até 30 (trinta) dias após a entrega da Prestação
de Contas Final.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente TERMO DE PARCERIA vigorará por 17 (dezessete) meses, a
partir da data de assinatura do Termo original.

Subcláusula 1ª   Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo adimplemento
do objeto, com excedentes financeiros disponíveis junto a OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO
poderá, com base na indicação da Comissão de Avaliação, citada na Cláusula Sétima, e na
apresentação de Programa de Trabalho suplementar, prorrogar este TERMO DE
PARCERIA, mediante registro por simples apostila ou requerer a devolução do saldo
financeiro disponível.
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Subcláusula 2ª  Findo o TERMO DE PARCERIA e havendo
inadimplemento do objeto e restando desembolsos financeiros a serem repassados pelo
PARCEIRO PÚBLICO à OSCIP, este TERMO DE PARCERIA poderá ser prorrogado,
mediante Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação, citada na cláusula Sexta,
para cumprimento das metas estabelecidas.

Subcláusula 3ª  Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem
excedentes financeiros junto à OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja
alocação de recursos públicos adicionais, prorrogar este TERMO DE PARCERIA, mediante
Termo Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação citada na Cláusula Sétima, ou
requerer a devolução dos recursos transferidos e/ou outra medida que julgar cabível.

Subcláusula 4ª  Nas situações previstas nas Subcláusulas anteriores, a
Comissão de Avaliação deverá se pronunciar até 30 (trinta) dias após o término deste
TERMO DE PARCERIA, caso contrário, o PARCEIRO PÚBLICO deverá decidir sobre a
sua prorrogação ou não.

Subcláusula 5ª  Nos casos previstos na Subcláusula anterior, a OSCIP
deverá apresentar a Prestação de Contas, de que trata a Cláusula Sexta, no primeiro dia
útil após o término do TERMO DE PARCERIA.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO

O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre
as partes ou administrativamente, independente das demais medidas cabíveis, nas seguintes
situações:

I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste
TERMO DE PARCERIA;

II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência
deste TERMO DE PARCERIA, a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como
“Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”; e

III – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO, desde que notificado à
OSCIP no  prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA  MODIFICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Sebastião para dirimir qualquer dúvida
ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente
TERMO DE PARCERIA em 4 (quatro) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de
direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

São Sebastião, 22 de agosto de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

RENATO MUSA DOS SANTOS
Ambiental Litoral Norte – OSCIP

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:
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