
DECRETO 4121/2008 
“Dispõe sobre a celebração do 
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 
anexo ao Decreto nº 4012/2008. 

 
 
 

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 

4012/2008, celebração com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS - APAE, nos moldes do Primeiro Termo Aditivo anexo. 

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

retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2008. 
 

São Sebastião, 31 de março de 2008. 
 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 

 
AMSAF/dscc 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 
 
 
 

 



 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO ANEXO AO 

DECRETO Nº 4012/2008 
 
 
 

“Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 
anexo ao Decreto nº 4049/2008, que entre 
si celebram o Município de São Sebastião e 
a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS - APAE”. 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS - APAE, já qualificados no Termo de Convênio anexo ao 
Decreto nº 4012/2008, 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 reformulação da área de atuação 
do convênio descrito do Plano de Trabalho excluindo as atividades educacionais e 
alterar o item 2.1 da Clausula segunda, os itens 5.1 e 5.2 da Clausula Quinta e o item 
10.1 da Cláusula Décima. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
 
2.1 Fica alterado o Plano de Trabalho excluindo-se as atividades educacionais. 
 
2.2 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 da pessoa portadora de deficiência, com ações sócio-educativas, 
apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva com demanda 
estimada de 130 (cento e trinta) atendimentos mensais objetivando atingir o 
somatório de 1.560 (um mil, quinhentos e sessenta) atendimentos, no período de 
21/1/2008 a 31/12/2008, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes 
às diretrizes de ação social e de trabalho”. 
 



2.3 O item 5.1 da Clausula Quinta passa a contar com a seguinte redação: “O valor 
total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 236.470,42 
(duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), 
com duas parcelas mensais de R$ 23.998,36 (vinte e três mil, novecentos e noventa e 
oito reais e trinta e seis centavos), e dez parcelas de R$ 18.847,37 (dezoito mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos) onerando a Unidade 
Orçamentária 02.04.03 – 08.242.4005.2.140.000.3.3.50.43.00.0000”. 
 
2.4 O item 5.2 da Clausula Quinta passa a contar com a seguinte redação: “O valor 
total estimado do presente convênio com recursos próprios da entidade é de R$ 
57.052,32 (cinqüenta e quatro mil, cinqüenta e dois reais e trinta e dois centavos, 
com parcelas mensais de R$ 4.754,36 (quatro mil, setecentos e cinqüenta e quatro 
reais e trinta e seis centavos)”. 
  
2.5 O item 10.1 da Clausula Décima passa a contar com a seguinte redação: “Este 
convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2008, podendo 
ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão 
orçamentária para tanto”. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1 Ficam inalteradas as demais clausulas. 
 

São Sebastião, 31 de março de 2008. 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito do Município de São Sebastião 

 
 

FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA 
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

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