
DECRETO 4114/2008 
“Dispõe sobre a celebração do 
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 
anexo ao Decreto nº 4047/2008”. 

 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a 
Legislação Municipal Vigente. 

 
 

D E C R E T A: 
 
 
Artigo 1º Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto nº 

4047/2008, celebração com a PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO DO BRASIL – RESIDÊNCIA FRANCISCANA DE NOSSA 
SENHORA DO AMPARO, nos moldes do Primeiro Termo Aditivo anexo. 

 
Artigo 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação 

retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2008. 
 

São Sebastião, 25 de março de 2008. 
 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 

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

 
 



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO 
DECRETO Nº 4047/2008 

 
 
 

“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 
anexo ao Decreto nº 4047/2008, que 
entre si celebram o Município de São 
Sebastião e a PROVÍNCIA 
FRANCISCANA DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO DO BRASIL – 
RESIDÊNCIA FRANCISCANA DE 
NOSSA SENHORA DO AMPARO”. 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e a PROVÍNCIA FRANCISCANA DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL – RESIDÊNCIA FRANCISCANA 
DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, já qualificados no Termo de Convênio 
anexo ao Decreto nº 4047/2008, resolvem firmar este Primeiro Termo Aditivo ao 
Convênio anexo ao citado Decreto, mediante as cláusulas e condições seguintes:   
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO 

 
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a eliminação de erro material 
contido no item 2.1 da Clausula Segunda, 3.5 da Clausula Terceira, 6.2 da 
Clausula Sexta, 7.1 da Cláusula Sétima e 10.1 da Clausula Décima, que passam a 
vigorar com a seguinte redação e inclui o item 7.4 na Cláusula Sétima.. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
DAS ALTERAÇÕES 

 
2.1 O item 2.1 da Clausula Segunda passa a contar com a seguinte redação: “De 
acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENENTE, desenvolverá atividades 
relativas à área do Adolescente, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar 
e articulação e encaminhamento a rede protetiva com demanda estimada de 40 
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(quarenta) atendimentos mensal objetivando atingir o somatório de 480 
(quatrocentos e oitenta) atendimentos, no período de 21/1/2008 a 30/1/2009, 
compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes de ação 
social e de trabalho”. 
 
2.2 O item 3.5 da Clausula Terceira passa a contar com a seguinte redação: 
“Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela 
CONVENENTE, encaminhando posteriormente à SECRETARIA DA 
FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme disposto abaixo”; 
 

Parcela Data Condição 

1 (Fev./08) 
Até 10 dias após a 
assinatura do Termo de 
Convênio. 

 

2 (Mar./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 1º mês. 

 

3 (Abr./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas  do 2º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 1º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

4 (Mai./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 3º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 2º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

5 (Jun./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 4º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 3º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

6 (Jul./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 5º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 4º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

7 (Ago./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 6º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 5º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

8 (Set./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 7º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 6º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 
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9 (Out./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 8º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 7º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

10 (Nov./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 9º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 8º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

11 (Dez./08) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 10º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 9º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

12 (Jan./09) 
Até 10 dias após a 
entrega da prestação de 
contas do 11º mês. 

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 10º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas. 

 
2.3 O item 6.2 da Clausula Sexta passa a contar com a seguinte redação: “Os 
recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com 
base no número de atendimentos mensal previsto na clausula segunda, desde que 
cumpridas as exigências previstas na cláusula quarta, através de depósito na 
conta corrente nº 04.001.221-9, agencia 0169-4, do Banco Nossa Caixa.” 
 
2.4 O item 10.1 da Clausula Décima passa a contar com a seguinte redação: “Este 
Convênio vigorará da data de sua assinatura até 30 de janeiro de 2009, podendo 
ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja 
previsão orçamentária para tanto.” 
 
2.5 O item 7.1 da Clausula Sétima passa a contar com a seguinte redação: “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, bem como, 
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria CONVENENTE, 
conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias dos 
documentos fiscais pagos até o mês; 
III – Extrato bancário, da conta corrente específica, incluídas as receitas 
financeiras auferidas, quando for o caso; 
IV – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o 
caso; 

 3 



V – Relatório das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de 
atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas de qualidade 
definidas no Plano de Trabalho, identificando as custeadas com recursos 
próprios e as com recursos transferidos”. 
 
2.6 Inclui o item 7.4 na Cláusula Sétima com a seguinte redação: “A 
CONVENENTE elaborará e apresentará semestralmente ao CONCEDENTE o 
Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos 
Recursos”. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA  
DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
3.1 Ficam inalteradas as demais clausulas. 
 

São Sebastião ,25 de março de 2008. 
 
 

____________________________________ 
Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 

Prefeito 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

 
 

__________________________________ 
SÉRGIO SEBASTIÃO PAGAN 

Presidente 
Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil 

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