
DECRETO 3820/2007
“Dispõe sobre termo de parceria entre
a Prefeitura Municipal de São
Sebastião e a Associação Amigos do
Bairro do Sahy”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de
São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

D E C R E T A :

Artigo 1º Fica estabelecido vínculo de cooperação para a
implantação de Estação de Tratamento de sistema de esgoto, correção,
ampliação e implantação da rede coletora que atendem às unidades
habitacionais localizadas na Vila do Sahy entre a Prefeitura Municipal de São
Sebastião e a Associação Amigos do Bairro do Sahy, conforme Termo de
Parceria, anexo a este Decreto.

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

São Sebastião, 15 de junho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

/mcsc
Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.



TERMO DE PARCERIA que entre si celebram a
Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria
de Obras e Planejamento, e a Associação Amigos do
Bairro do Sahy – Sabs (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público), conforme os Artigos. 9º
e seguintes da Lei n.º 9.790, de 23-03-99, e Artigos.
8º  e seguintes do Decreto n.º 3.100, de 30-06-99.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E PLANEJAMENTO, doravante denominada  PARCEIRO PÚBLICO, com sede à
Rua Sebastião Silvestre Neves, n.º 214, Centro, nesta cidade de São Sebastião/SP, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Dr. Juan Manoel Pons Garcia, portador da
Cédula de Identidade com RG n.º 8558092 e do CPF/MF n.º 000.958.618-07, e a
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO DO SAHY – SABS, doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CGC/CNPJ n.º 50.324.284/0001-40,
conforme consta do processo MJ n.º 08071.002125/2005-65 e do Despacho da Secretaria
Nacional de Justiça de 8 de dezembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 16
de dezembro de 2005, neste ato representada na forma de seu Estatuto pelo Presidente,
Senhor Cláudio Sérgio Pannuti, brasileiro, médico, casado, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 3.338.028-4 e do CPF/MF n.º 422.639.648-00, residente e domiciliado à
Rua Caiowaá, 2046 – Bloco 2 – apto 113 – Sumaré – São Paulo/SP, com fundamento no que
dispõe a Lei n.º 9.790 de 23 de março de 1999, e o Decreto n.º 3.100 de 30 de junho de 1999
e na Lei Municipal 1739/2005, resolvem firmar o Termo de Parceria (convênio), que será
regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Parceria tem por objeto o estabelecimento de vínculo de cooperação
para a implantação de Estação de Tratamento de sistema de esgoto, correção, ampliação e
implantação da rede coletora que atendem às unidades habitacionais localizadas na Vila do
Sahy, antiga Vila Baiana e do Mosquito.

Parágrafo único. 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 e bens móveis (Estação de
Tratamento) 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
aquisição de bens móveis (Estação de Tratamento de Esgoto), na forma do inciso IV do § 2º
do art. 10 da Lei n.º 9.790/99, constam do Programa de Trabalho proposto em conjunto pela
OSCIP e PARCEIRO PÚBLICO  e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte
integrante deste Termo de Parceria independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste Termo
de Parceria:

I - Da OSCIP:

a – elaborar o projeto de construção da Estação de Tratamento de Esgoto de acordo com as
especificações fornecidas pelo PARCEIRO PÚBLICO;
b – a construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), tendo capacidade adequada
conforme Termo de Referência estabelecido por técnicos nomeados pelo PARCEIRO
PÚBLICO, conforme projeto descrito na alínea “a”;
c – doar ao PARCEIRO PÚBLICO, a atual Estação de Tratamento em funcionamento na Vila
do Sahy, que não está mais adequada para a população do local;
d – observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do
PARCEIRO PÚBLICO, e após o término da construção da rede coletora, efetuar a
implantação da Estação de Tratamento de Esgoto;
e - responsabilizar-se integralmente pela compra de materiais, contratação e pagamento do
pessoal que vier a ser necessário para o cumprimento das obrigações constantes nas alíneas
“a” e “b”, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes,
observando-se o disposto  no art. 4º, inciso VI, da Lei 9.790, de 23 de março de 1999;
f – indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos, 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 necessários para aquisição de Estação de
Tratamento de Esgoto, objeto deste Termo de Parceria, em conta bancária específica;



h – publicar, no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste termo de
parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover a
aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, observados os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;
i – suplementar os recursos previstos no item II, da  cláusula quarta, caso a quantia
inicialmente disponibilizada não for suficiente para a conclusão da obrigação prevista no
presente Termo de Parceria;
j – formalizar a doação ao PARCEIRO PÚBLICO da Estação de Tratamento de Esgoto, para
conclusão dos sistemas;

II – Do PARCEIRO PÚBLICO:

a – acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste Termo de Parceria, de acordo
com o Programa de Trabalho aprovado;
b – implantar integralmente as redes coletoras de esgoto na Vila do Sahy, executar a ligação
de todas as unidades habitacionais às mesmas e conectar a rede coletora à Estação de
Tratamento de Esgoto;
c – responsabilizar-se integralmente pela compra de materiais, contratação e pagamento do
pessoal que vier a ser necessário para o cumprimento das atividades inerentes à execução
deste Termo de Parceria, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas
decorrentes, observando-se o disposto na Lei n.º 8.666/93 e suas respectivas alterações;
d - publicar no Boletim Oficial ou jornal de grande circulação no Município extrato deste
Termo de Parceria e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após
sua assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto n.º 3.100, de 30 de junho de 1999;
e - criar Comissão de Avaliação para este Termo de parceria, composta por dois
representantes do PARCEIRO PÚBLICO, um representante da OSCIP e um representante
do Conselho de Política Pública;
f – prestar o apoio e informações necessárias à OSCIP para que seja alcançado o objeto
deste Termo de Parceria em toda sua extensão;
g – responsabilizar-se, direta e indiretamente, pela operação diária e manutenção periódica
do sistema após a efetivação da doação da rede de Estação de Tratamento de Esgoto;
h – fornecer ao Conselho de Política Pública da área correspondente à atividade ora
fomentada, todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações em relação
à este Termo de Parceria, nos termos do art. 17 do Decreto n.º 3.100, de 30 de junho de
1999.

Parágrafo Único – O descumprimento de qualquer obrigação estabelecida nesta Cláusula
autorizará ao parceiro prejudicado o seu cumprimento, assegurando-lhe o direito de
regresso.



CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Estima-se para o cumprimento deste Termo de Parceria, de acordo com o Plano de
Trabalho, o valor global de R$ 969.774,01 (novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e
setenta e quatro reais e um centavo), sendo:

I – R$ 699.774,01 (seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e um
centavo) o valor estimado para as obrigações sob responsabilidade do PARCEIRO
PÚBLICO; e

II –R$ 270.000,00 (duzentos e setenta e mil reais) o valor estimado para as obrigações sob
responsabilidade da OSCIP;

Parágrafo 1º - Os valores estimados serão aplicados diretamente na execução do objeto não
havendo a transferência de recursos;

Parágrafo 2º - Havendo lapso temporal entre o encerramento deste Termo de Parceria e a
formalização de Termo Aditivo, serão consideradas válidas e legítimas as atividades
exercidas no período.

Parágrafo 3º - As despesas a cargo do PARCEIRO PÚBLICO ocorrerão à conta do
orçamento vigente, dotação 15.451.5002; Projeto/Atividade 1.088; Elemento 4.4.90.51.91.00
da Secretaria de Obras e Planejamento (SEOP). As despesas relativas a exercícios futuros
correrão à conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e empenhos serem
indicados.

I) 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

II) celebração de termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos nesta
cláusula.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas referente ao presente Termo de Parceria se dará mediante
comprovação da execução das responsabilidades de cada PARCEIRO, observadas as
especificações técnicas e de qualidade do material utilizado.



Parágrafo Único – Os PARCEIROS deverão guardar os documentos fiscais relativos ao
presente Termo de Parceria, em arquivo próprio, por no mínimo 05 (cinco) anos, contados
da data da aprovação das contas emitida pelos órgãos competentes;

CLÁUSULA SEXTA - 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.

Parágrafo Único – 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 o encaminhará à OSCIP e ao PARCEIRO PÚBLICO, até 30
(trinta) dias após o término deste Termo de Parceria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente Termo de Parceria vigorará por 07 (sete) meses a partir da data de sua
assinatura;

Parágrafo 1º – Findo o prazo estabelecido e havendo inadimplemento do objeto, o presente
Termo de Parceria será prorrogado, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula
Primeira.

Parágrafo 2º – Na situação prevista no parágrafo anterior 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.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Termo de Parceria será rescindido unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO
se durante a sua vigência a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como
"Organização da Sociedade Civil de Interesse Público".

Parágrafo Único – A rescisão do presente Termo de Parceria implicará nas medidas
judiciais cabíveis, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Terceira.

CLÁUSULA NONA - DA MODIFICAÇÃO

Este Termo de Parceria poderá ser modificado em qualquer de suas Cláusulas e condições,
exceto quanto ao seu objeto, desde que com anuência expressa dos PARCEIROS.



CLÁUSULA DÉCIMA – 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, 15 de junho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLÁUDIO SÉRGIO PANNUTI
Presidente da Associação Amigos do Bairro do Sahy

OSCIP

TESTEMUNHAS:

1.____________________________________
   NOME:
   ENDEREÇO:
   CPF

2.____________________________________
   NOME:
   ENDEREÇO:
   CPF


	Prefeito

