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“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro para a celebração de Convênio com a Associação 
Beneficente Berçário Santana para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 1787/2005, e em atendimento aos critérios 
estabelecidos nos Decretos Municipais nºs. 3422/2006 e 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à entidade sem 

fins lucrativos ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA, mediante convênio anexo, que 
constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013.São Sebastião, 14     de janeiro de 2013.  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
      “Convênio que entre si celebram A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO e a ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA para o desenvolvimento conjunto de ações em Berçário”.
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 
BENEFICENTE BERÇÁRIO SANTANA, entidade sem fins lucrativos, com endereço na Rua Antonio 
Pereira da Silva, 301 – Bairro Topolândia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.264.317/0001-
60, neste ato representada pelo seu Presidente, SRA. ADALBERTINA BRASIL DOS SANTOS, portador 
do RG n.087.041.62 SSP/SP e CPF N.º783.482.508-91, doravante denominada CONVENIADA, celebram 
o presente Convênio, autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1739, de 29 de março de 2005 e 1787, de 20 de 
dezembro de 2005, bem como em conformidade com o disposto aos critérios estabelecidos nos Decretos 
Municipais nºs. 3422/2006. 4361/2008, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO deste Convênio a conjunção de esforços para o atendimento inteiramente gratuito 
à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional, na área de atendimento à 
criança - Educação Infantil/Berçário, objetivando atingir a meta de plena qualidade na operacionalização 
das ações e igualitárias condições de acesso ao alcance do total de 1200 (um mil e duzentos) atendimentos 
gratuitos anuais, consoante o Plano de Trabalho.
1.2. - O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo seu 
Anexo I.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONVENIADA 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 de Educação Infantil-Berçário, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar, articulação e 
encaminhamento a rede protetiva realizando com qualidade e igualitárias condições o atendimento mensal 
de 100 (cem) crianças, no período de 02/01/2013 a 31/12/2013, compreendido no prazo de vigência deste 
ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.
2.2 - A meta mensal estimada referida no item 2.1 desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 5% 
(cinco por cento) para mais ou para menos, sempre com vistas ao cumprimento da meta total, ficando 
inalterados os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal 
estimada no item 2.1, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.
2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no item 2.1, ficará obrigada a restituir a 
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 
9.2. da Cláusula Nona.

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 na área da criança – Educação Infantil /Berçário, com 
observância dos instrumentos legais ajustados com a CONVENIADA, 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 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, aprovando se for o caso, acompanhando ou não 
o Parecer da Comissão de controle e Fiscalização dos Convênios, as prestações de contas, parcial e final, 
deste convênio, ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, (incluindo-se sob 
o aspecto pedagógico), apresentado pela CONVENIADA, encaminhando posteriormente à Secretaria 
Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme 
cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2013) Até 10 (dez) dias após a assinatura 

do Termo de Convênio.
02 (Fev./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas da Parcela 01.

03 (Mar./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 01 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

04 (Abr./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 02 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

05 (Mai./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 03 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

06 (Jun./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 04 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

07 (Jul./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 05 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

08 (Ago./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 06 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

09 (Set./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 07 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

DECRETO Nº 5611/2013

10 (Out./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 08 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

11 (Nov./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 09 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

12 (Dez./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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 OBRIGAÇÕES 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 carente, 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 à CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais órgãos 
de controle 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 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 – Providenciar 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 decorrentes 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 carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação educacional contidas no Plano de Trabalho;
4.11 - Restituir à 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 do Berçário, como máquinas de lavar, 
secar e etc. vedada à 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 Berçário;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para o Berçário de acordo 
com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente, 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 à SECRETARIA;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade 
nas informações 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;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do 
responsável, endereço e telefone, buscando sempre que possível, o atendimento.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 616.992,00 (seiscentos e dezesseis mil, novecentos e 
noventa e dois reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 51.416,00 (cinqüenta e um 
mil e quatrocentos e dezesseis reais), pagáveis de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, de acordo com o 
cronograma de desembolso constante do item 3.5 da Cláusula Terceira;
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 27.360,00 
(vinte e sete mil, trezentos e sessenta reais), com parcelas mensais de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e 
oitenta reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional 
Programática 12.365.2002.2055.000, 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, em conformidade com 
a Lei Municipal vigente e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de 
Trabalho, Anexo I, e constante do item 3.6 da Cláusula Terceira deste convênio, observando o Parágrafo 3º 
do art.116 da Lei Federal N.º 9.666/93 e suas alterações.
6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número 
de atendimento mensal previsto na cláusula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 5.130-6, do Banco do Brasil, na agência 
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 APLICAÇÃO

7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão 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.
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CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à 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 do CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria 
CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópia dos documentos 
fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONCEDENTE, conferidos com os originais e atestadas 
pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;
III – Parecer do Conselho Fiscal atestando a regularidade da Aplicação dos Recursos;
IV – Extrato bancário da conta corrente específica do mês a que se referir a prestação de contas, 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 da CONVENIADA, 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.
VIII – Relatório mensal das atividades desenvolvidas, os dados qualitativa e quantitativamente dos 
atendimentos efetuados no período e comparados às metas definidas no Plano de Trabalho. 
8.2 Nos documentos fiscais originais referidos no item  II desta cláusula deverão constar no seu corpo: a 
quitação do valor pago e ser datada pelo fornecedor, juntamente com atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENIADA, além disso, constar ainda 
a indicação de tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo 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 subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste 
Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme modelo 
do Anexo 7;
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 
profissional 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, 
conforme o caso.

CLÁUSULA DEZ - 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 relacionados 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 e/ou lançadas com o valor 
original sem os acréscimos na planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido à 
CONCEDENTE.

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA
11.1 - Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, podendo ser 
prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser 
denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por 
descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento 
ou extinção 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 administrativa 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 TREZE - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos 
de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou 
suplementação de seu valor.
13.2. A CONCEDENTE poderá autorizar, a seu critério, de forma justificada e fundamentada, eventuais 
solicitações de prorrogação de prazo, para aplicação dos recursos e prestação de contas, sendo vedada a 
utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

CLÁUSULA QUATORZE - 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 
à CONCEDENTE, 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 QUINZE - 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 dúvidas 
decorrentes deste Convênio.
 E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença das 
testemunhas abaixo firmadas.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito

ADALBERTINA BRASIL DOS SANTOS 
Presidente da Associação Beneficente Berçário Santana

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

DECRETO Nº 5612/2013
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 

celebração de convênio com a APM da EM Profª  Iraydes Lobo Viana do Rego”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005.
D E C R E T A:

 Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à APM da EM Profª 
Iraydes Lobo Viana do Rego, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013.

São Sebastião,     14    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Profª Iraydes 

Lobo Viana do Rego.”
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 Iraydes Lobo Viana do Rego, associação sem fins lucrativos, com sede à Av. Profº José 
Machado Rosa, 1001 - Itatinga – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 55.558.803/000158, 
neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Deise Aparecida de Oliveira Perch, portadora 
da Cédula de Identidade nº.19.990.215 SSP/SP e do CPF nº. 094.149.458-65, doravante denominada 
CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais 
nº. 1.739 de 29 de março de 2005, 2.170/2011, de 30 de dezembro de 2011 e Lei Federal 8.666/93, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de 

recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do 
prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento 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 530 (quinhentos 
e trinta) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 6360 (seis mil, trezentos e sessenta) 
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, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, 
no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.

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 instrumentos 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013)

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

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 05 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 06 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 07 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 08 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 09 e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 11.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 10 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.
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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;
1.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 decorrentes 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$ 46.776,00 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e 

seis reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 3.898,00 (três mil, oitocentos e noventa e oito  
reais), de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- 
Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.

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 vigente 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 03-000664-4, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 ao 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 CONVENIADA;

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 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.

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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA.  

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as 
receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio 
coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete Mensal,

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 – 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;
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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físcais 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, 02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA PERSCH
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5613/2013

“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 conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005.

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, retroagindo seus efeitos a 02 de 

janeiro de 2013.
São Sebastião,  14  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Profª Edileusa 

Brasil Soares da 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 pela sua Diretora Executiva, Srª. Roseli Modesto, portadora da Cédula de Identidade 
nº.37.452.714-3 SSP/SP e do CPF nº. 054.528.756-11, doravante denominada CONVENIADA, celebram 

o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nº. 1.739 de 29 de março 
de 2005, 2.170/2011, de 30 de dezembro de 2011 e Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de 

recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do 
prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento 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 985 (novecentos e 
oitenta e cinco) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 11.820 (onze mil, oitocentos e 
vinte) 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, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, 
no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.

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 
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população, 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 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013) Até 10 (dez) dias após a assinatura 

do Termo de Convênio.
02 (Fev./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 

prestação de contas da Parcela 01.

03 (Mar./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 01 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

04 (Abr./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 02 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

05 (Mai./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 03 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

06 (Jun./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 04 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

07 (Jul./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 05 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

08 (Ago./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 06 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

09 (Set./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 07 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

10 (Out./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 08 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

11 (Nov./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação 
de contas da parcela 09 e respectivo 
relatório mensal das atividades 
desenvolvidas.

12 (Dez./2013) Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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;
4.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 decorrentes 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$ 83.844,00 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e 

quatro reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 6.987,00 (seis mil, novecentos e oitenta e 
sete  reais), de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- 
Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.

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 vigente 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 13002207-9, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 ao 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 CONVENIADA;

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 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.

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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as 
receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio 
coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete Mensal,

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 – 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;
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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físcais 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, 02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ROSELI MODESTO
Diretora Executiva

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



5 Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 033 -  30 de janeiro de 2013 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

DECRETO Nº 5614/2013
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 

celebração de convênio com a APM da EM Profª Sebastiana Costa Bittencourt”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005.
D E C R E T A:

 Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à APM da EM 
Profª Sebastiana Costa Bittencourt, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013.

São Sebastião,   14    de janeiro de 2013.     

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Profª 

Sebastiana Costa Bittencourt.”
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 
Sebastiana Costa Bittencourt, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Valinhos, 136 – Barra do 
Una – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.684.339/0001-78, neste ato representado 
pela sua Diretora Executiva, Srª. Geni Rose Woginski Polika, portadora da Cédula de Identidade nº. 
45.789.503-2 SSP/SP e do CPF nº. 303.131.668-11, doravante denominada CONVENIADA, celebram 
o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nº. 1.739 de 29 de março 
de 2005, 2.170/2011, de 30 de dezembro de 2011 e Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de 

recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do 
prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento 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 290 (duzentos  
e noventa) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 3.480 (três mil, quatrocentos e 
oitenta) 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, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, 
no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.

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 instrumentos 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013)
Até 10 (dez) dias após a 
assinatura do Termo de 
Convênio.

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 05 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 06 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 07 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 08 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 09 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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;
4.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 decorrentes 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$ 53.904,00 (cinquenta e três mil, novecentos e quatro 

reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 4.492,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e 
dois reais), de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- 
Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.

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 vigente 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 13.001566-4, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 ao 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 CONVENIADA;

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 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.

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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as 
receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio 
coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete Mensal,

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 – 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;
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.
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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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físcais 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, 02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

GENI ROSE WOGINSKI POLIKA
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5615/2013
“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 conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005.
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, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013.

São Sebastião,   14   de janeiro de 2013.   

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Prof Walfrido 

Maciel Monteiro.”
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 Monteiro, 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. Valdeci Dias Brandão, portadora da Cédula de Identidade 
nº. 22.146.443 SSP/SP e do CPF nº.119.780.868-06, doravante denominada CONVENIADA, celebram 
o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nº. 1.739 de 29 de março 
de 2005, 2.170/2011, de 30 de dezembro de 2011 e Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de 

recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do 
prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento 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 540 (quinhentos 
e quarenta) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 6480 (seis mil, quatrocentos e 
oitenta) 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, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, 
no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.

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 instrumentos 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013)
Até 10 (dez) dias após a 
assinatura do Termo de 
Convênio.

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 01 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 02 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 03 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 04 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 05 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 06 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 07 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 08 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
da parcela 09 e respectivo relatório mensal 
das atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a 
entrega da prestação de contas 
da Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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;
4.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 decorrentes 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$ 110.124,00 (cento e dez mil, cento e vinte e quatro 

reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 9.177,00 (nove mil, cento e setenta e sete  reais), 
de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- 
Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.

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 vigente 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 316-5, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 CONVENIADA;

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;
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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 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.

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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as 
receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio 
coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete Mensal,

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 – 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;
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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físcais 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, 02  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

VALDECI DIAS BRANDÃO
Diretor Executivo

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

DECRETO Nº 5616/2013
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a celebração 

de convênio com a Associação de Pais e Mestres da Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Maria 
Leonarda da Costa”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 

em conformidade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 1787/2005, e em atendimento aos critérios 
estabelecidos nos Decretos Municipais nºs. 3422/2006 e 4361/2008, 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 Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Maria Leonarda da Costa, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 

janeiro de 2013.
São Sebastião, 14  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e 

Mestres da Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Maria Leonarda da Costa.”
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 CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA 
LEONARDA DA COSTA, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Varginha, nº 30 – Enseada – 
São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.020.146/0001-85, neste ato representado pela sua 
Vice-Diretora Executiva, Sra. VILMA SANTARELLO, portadora da Cédula de Identidade nº. 13.888.417 
e do CPF nº. 286.045.598-17, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de 
Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1.739/2005 e 1787/2005 e em atendimento 
aos critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs. 3422/2006 e 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 execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos 

humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do prédio, equipamentos, 
instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao desenvolvimento 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 163 (cento e sessenta 
e três) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 1.956 (um mil, novecentos e cinqüenta 
e seis) 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 instrumentos 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013) Até 10 (dez) dias após a 
assinatura do Termo de Convênio.

02 (Fev./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 01.

03 (Mar./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 (Abr./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 (Mai./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 (Jun./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 (Jul./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 05 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 (Ago./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 06 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 (Set./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 07 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 (Out./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 08 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 (Nov./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 09 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 (Dez./2013)
Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas da 
Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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;
4.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 



8 Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 033 -  30 de janeiro de 2013 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

despesas decorrentes 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$ 188.136,00 (cento e oitenta e oito mil, cento e trinta e 

seis reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 15.678,00 (quinze mil, seiscentos e setenta 
e oito reais), de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;
5.2 As 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 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, nos moldes da 
legislação vigente 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 06374-1, do Banco Itaú, agência 8534, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 CONVENIADA;
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 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.
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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA. 
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;
III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 

modelo do Anexo 7;
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 

profissional 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;
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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, 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, 2 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

VILMA SANTARELLO
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5617/2013
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 

celebração de convênio com a APM da EM Profª  Verena de Oliveira Dória”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005.
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do poder Executivo à APM da EM Profª 
Verena de Oliveira Dória, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013.

São Sebastião,   14   de janeiro de 2013.     

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a APM da EM Profª Verena 

de Oliveira Dória.”
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 Verena de Oliveira Dória, associação sem fins lucrativos, com sede à Rua Onofre 
Santos nº 720 - Topolândia – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.847.558/0001-70, 
neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Srª. Ana Rosa dos Santos Toledo, portadora da 
Cédula de Identidade nº. 28.628.098-X SSP/SP e do CPF nº.269.767.028-90, doravante denominada 
CONVENIADA, celebram o presente Termo de Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais 
nº. 1.739 de 29 de março de 2005, 2.170/2011, de 30 de dezembro de 2011 e Lei Federal 8.666/93, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização 

de recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do 
prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento 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 500 (quinhentos) 

alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 6000 (seis mil) 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, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, 
no âmbito do Plano Municipal de Educação e pela CONCEDENTE.

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 instrumentos 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Convênio.

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.
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05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 05 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 06 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 07 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 08 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 09 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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;
4.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 decorrentes 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$ 62.220,00 (sessenta e dois mil, duzentos e vinte reais), 

pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 5.185,00 (cinco mil, cento e oitenta e cinco  reais), de 
janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

5.2 As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Despesa 557- 
Funcional Programática 12.361.2001.2047.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.

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 vigente 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 13001325-3, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 CONVENIADA;

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 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.

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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7 da Instrução n.º 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV - conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as 
receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;

V - Publicação do Balanço Patrimonial do exercício anterior, caso o encerramento do Convênio 
coincida com o final do exercício, ou, sendo o caso, Balancete Mensal,

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 – 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;
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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por 
encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, físcais 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,  02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ANA ROSA DOS SANTOS TOLEDO
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5618/2013

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 
celebração de convênio com a Associação de Pais e Mestres da Creche e EMEI Diva Bernardino”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 1787/2005, e em atendimento aos 
critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs. 3422/2006 e 4361/2008, 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 Creche e EMEI Diva Bernardino, mediante convênio anexo, que constitui parte 
integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013.

São Sebastião,   14    de janeiro de 2013.  

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e 

Mestres da Creche e EMEI Diva Bernardino.”
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 CRECHE E EMEI DIVA BERNARDINO, associação sem fins 
lucrativos, com sede à Rua Perseis, nº 181 – Canto do Mar – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 06.037.856/0001-18, neste ato representado pela sua Diretora Executiva, Sra. ROSANGELA 
DO CARMO CINTRA DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade nº. 33.072.228-1 SSP/SP e 
do CPF nº. 281.459.608-00, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de 
Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1.739/2005 e 1787/2005 e em atendimento 
aos critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs. 3422/2006 e 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
Constitui objeto deste convênio a execução de ações compartilhadas para viabilização de recursos 
humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do prédio, 
equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento 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    190    (cento e 
noventa ) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.280 (dois mil, duzentos e oitenta) 
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. 
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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 instrumentos 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Convênio.

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 05 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 06 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 07 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 08 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 09 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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;
4.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 decorrentes 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$ 280.464,00 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 23.372,00 (vinte e três mil, 
trezentos e setenta e dois reais), de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

5.2 As 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 vigente 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 13.01839-9, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias 
dos documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONCEDENTE, conferidos com os 
originais e atestadas pelo Diretor Executivo da CONVENIADA;

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 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.

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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7;

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 profissional 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;
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 ao 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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, 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 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

ROSANGELA DO CARMO CINTRA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

Testemunhas:
Ângela Regina Couto  Hilda do Carmo Brience 
RG. 8.469.360  RG 12.739.393-6
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DECRETO Nº 5619/2013

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 
celebração de convênio com a Associação de Pais e Mestres da Creche Adriana Vasques Fernandes e 
EMEI Castelo Encantado”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005 e 1787/2005, e em atendimento aos 
critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs. 3422/2006 e 4361/2008, 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 Creche Adriana Vasques Fernandes e EMEI Castelo Encantado, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
janeiro de 2013.

São Sebastião, 14  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVENIO
“Termo de Convênio que entre si celebram o Município São Sebastião e a Associação de Pais e 

Mestres da Creche Adriana Vasques Fernandes e EMEI Castelo Encantado.”

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 CRECHE ADRIANA VASQUES FERNANDES E EMEI CASTELO ENCANTADO, 
associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Antonio Pereira da Silva, nº 140 – Topolandia – São 
Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.062.935/0001-89, neste ato representado pela sua 
Diretora Executiva, Sra. DAYANE BARBOSA, portadora da Cédula de Identidade nº. 4.343.793 SSP/
SP e do CPF nº. 312.285.248-90, doravante denominada CONVENIADA, celebram o presente Termo de 
Convênio devidamente autorizado pelas Leis Municipais nºs. 1.739/2005 e 1787/2005 e em atendimento 
aos critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nºs. 3422/2006 e 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 execução de ações compartilhadas para viabilização de 

recursos humanos, materiais e financeiros, destinados à melhoria do ensino; à manutenção do 
prédio, equipamentos, instalações e serviços escolares; ao aprimoramento da merenda escolar e ao 
desenvolvimento 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 234 (duzentos e 
trinta e quatro) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.808 (dois mil, oitocentos 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 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 instrumentos 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 Convênio, 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 obrigações 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./2013)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Convênio.

02 
(Fev./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 01.

03 
(Mar./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 02.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 01 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Abr./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 03.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 02 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 
(Mai./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 04.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 03 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jun./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 05.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 04 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Jul./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 06.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 05 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Ago./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 07.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 06 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 
(Set./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 08.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 07 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 
(Out./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 09.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 08 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 
(Nov./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 10.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas da parcela 09 e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 
(Dez./2013)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas da Parcela 11.

Mediante a aprovação da 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;
4.2 Assegurar 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 demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) 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 decorrentes 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$ 402.600,00 (quatrocentos e dois mil, e seiscentos 

reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 33.550,00 (trinta e três mil, quinhentos e cinqüenta 
reais), de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

5.2 As 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 vigente 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 0300000741-1, do Banco Caixa Econômica Federal, agência 1357-2, 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, poderão 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 lastreado 
em títulos da dívida pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores 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 CONVENIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, 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 CONVENIADA;

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 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.

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 funcionário 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 subseqüente, à SECRETARIA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
9.1  - A fim de atender ao previsto na instrução n.º 02/2008, 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 - 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 deste Convênio, conforme modelo no Anexo 6;

III - Relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de contas, conforme 
modelo do Anexo 7;

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 profissional 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 
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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;
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 comunicação 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 acréscimo 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 CONCEDENTE, 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, 02  de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

DAYANE BARBOSA
Diretora Executiva

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

“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais e. 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 015352 de 27 de dezembro de 2012, requerido por 

EDIMARA DA SILVA MEDEIROS, que solicita benefício de pensão, por óbito em 21/12/2012 do servidor 
aposentado BENEDITO AGOSTINHO MEDEIROS, desde 01/08/2010.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos 
Servidores Municipais, lavrada no dia 18/01/2013, assinada pelos Conselheiros presentes deferindo o 
benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado,

D E C R E T A:
Art. 1º - São declaradas PENSIONISTAS, nos termos da Lei, a Srª. EDIMARA DA SILVA MEDEIROS, 

na condição de esposa e a menor BEATRIZ CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS, na condição de filha.
Art. 2º - Perceberão benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre o último provento recebido 

pelo falecido, conforme Art. 40 da Constituição Federal e artigo 1º parágrafo único da E.C. 70/2012 de 
29/03/2012, com reajustes pela paridade total, com reversão proporcional entre si, sendo:   

                     I - 50% (cinqüenta por cento) para a esposa;
                    II - 50% (cinqüenta por cento) para a menor.                                         
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21/12/2012, 

revogando-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  15    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito                                                                  

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

DECRETO Nº 5621/2013 DECRETO Nº 5622/2013
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais e.
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 014551 de 05 de dezembro de 2012, requerido por 

FLORINDA DOS SANTOS MORAES que solicita benefício de pensão, por óbito em 25/11/2012 do 
servidor aposentado, IRANI ANTONIO DE SOUSA desde 01/10/2002.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensões dos 
Servidores Municipais, lavrada no dia 18/01/2013, assinada pelos Conselheiros presentes deferindo o 
benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima mencionado, 

D E C R E T A:
Art. 1º - É declarada PENSIONISTA nos termos da Lei, a Senhora FLORINDA DOS SANTOS 

MORAES, na condição de esposa.
Art. 2º - Perceberá benefício de 100% (cem por cento) calculado sobre o último 

provento recebido pelo falecido, conforme Art. 40 da Constituição Federal e artigo 1º                                                                                                                                               
parágrafo único da E.C. 70/2012 de 29/03/2012, com reajustes pela paridade total. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de 
novembro de 2012, revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 15  janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito                                                                 

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

PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2012

Acumulado Acumulado

46.458.723,35  0,00

12.512.535,02 38.205.774,37

51.793.952,23 18.008.730,04

18.992.899,00 116.791,82

2.939.563,75 381.840,00

806.838,51 ( = ) 56.713.136,23

0,00 ( - ) 11.398.928,66

23.818.428,13 ( - ) 0,00

14.786,42 ( - ) 0,00

434.135,16 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 45.314.207,57

76.699.898,73 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 46.438.000,30

6.095.023,85 ( + ) 0,00

587.168,17 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 25.077.412,27

241.153.952,32 ( = ) 66.674.795,60

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 27,65%

9.159.558,52

822.270,77

0,00

47.214.296,97 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 98,36%

196.351,07 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 82,44%

57.392.477,33

298.546.429,65 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 40.976.996,59

Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB

TOTAL APLICADO NO ENSINO

Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

FUNDEB

      Prefeito(a) Municipal

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

Desoneração de Exportações (LC-87/96)

PROFª ANGELA COUTO

Contador(a)

_______________________________________

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços

Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor



MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO

EDSON CARLOS MATHIAS

Secretário(a) da Educação

__________________________________________      ___________________________________________

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB

Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação

DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

RECEITAS ARRECADADAS

Total da Despesa do Ensino

Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros

Dívida Ativa de Impostos

Atualização de Dívida Ativa de Impostos

12.361 - Ensino Fundamental

12.366 - Educação de Jovens e Adultos

12.367 - Educação Especial

12.365 - Educação Infantil

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais

Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

Fundo de Participação dos Municípios 

Imposto Territorial Rural

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Recursos recebidos do FUNDEB

Imposto de Renda Retido na Fonte

Multa/Juros provenientes de impostos

Recursos de Operações de Crédito
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PELO PRESENTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ESTÁ CONVOCANDO 
OS CANDIDATOS ABAIXO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA COMPARECEREM 
NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA DIVISÃO DE ADMISSÃO, RUA PREFEITO 
MANSUETO PIEROTTI, 391, 2º PISO, CENTRO, NOS DIAS 01 de fevereiro e  04, 05, 06 OU 07 de 
fevereiro 2013, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE 
ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.
Dentista 40h
Classif./    Insc./                       Candidato                                                                                       
2 - 460073  LILIAN BATISTA KAWANO
3 - 420522  NADIA CRISTINA BARREIRA SALES
4 - 431945   RAPHAEL DE MELLO CLARO SAMPAIO
5 - 422292  CAROLINA CLEMENCIO SANTANA
Servente
Classif./   Insc./                        Candidato                                                                          
15-           450305  EDVALDO  RAMALHO DO NASCIMENTO
16 410420  SILVANIA FELINTO GOMES DA SILVA 
17 430852  ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SEVERINO
18 441329  MISLENE BATISTA DOS SANTOS

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA 
DESISTÊNCIA FORMAL DE ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL NESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL.

Departamento de Recursos Humanos/SECAD
30 de janeiro de 2013 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE INTIMAÇÃO RELATIVAMENTE À HOMOLOGAÇÃO
DO SORTEIO DE PRÊMIOS DO CONCURSO IPTU PREMIADO 2012, 

REALIZADO EM DATA DE 19 DE JANEIRO DE 2013
PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO-SP
A Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2012, da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião, Estância Balneária do Estado de São Paulo – SP, em conformidade com as prerrogativas 
que lhe são inerentes, considerando-se a Portaria de Nomeação n° 980/2011; considerando-se o 
disposto na Lei Municipal n° 2.165/2011, o teor do Decreto Municipal n° 5.205/2011, na forma da Lei;

FAZ SABER, que realizado o sorteio de prêmios, que se deu em local público, a partir das 22:30 
horas do dia 19 de janeiro de 2013, na presença de autoridades, em especial na presença do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ERNANE BILLOTE PRIMAZZI, tendo comparecido a 
Sociedade Civil, representada por inúmeros cidadãos que ali compareceram, após sorteados os cupons 
a Comissão Organizadora do Concurso, de conformidade com a Lei vigente, verificou a documentação 
e as informações necessárias à comprovação de sua veracidade, concluiu, assim declara sorteados(as) 
os(as) seguintes contribuintes e respectivos prêmios alcançados:

CUPOM N° SORTEADOS CPF PRÊMIO
1447 Maria leonor Marques Moraes Fazzini xxx.xxx.198-00 Gol Preto 2P 0KM 
252 rurilo KawaMarita  xxx.xxx.798-18 tv saMsunG 40” led

2945 Generina Cunha de CaMarGo xxx.xxx.918-97 hoMe theater lenox
809 ednaldo da silva Bezerra xxx.xxx.374-87 CâMera FotoGráFiCa

1086 zilson elias de oliveira santos xxx.xxx.058-49 CaFeteira walita inos
1096 anGel Gonzalez diez xxx.xxx.778-53 CaFeteira walita inos
211 Julio Cesar de oliveira shinzato xxx.xxx.318-34 CaFeteira walita inos

1944 Marta roMano Puertas xxx.xxx.558-92 CaFeteira walita inos
601 arnaldo Messias rodriGues xxx.xxx.688-15 dvd Portátil Mondial 
182 ivanildo silva do nasCiMento xxx.xxx.218-15 dvd Portátil Mondial

Diante do exposto, a Comissão Organizadora do Concurso homologou o resultado, dando ciência 
através do presente Edital de Homologação, para que no futuro não se alegue ignorância ou erro, vício 
ou defeito, que macule o processo de sorteio como um todo, bem como salvaguarde os direitos de 
cada contribuinte sorteado. Ficam, portanto, os (as) intimados (as) da presente homologação, sendo o 
presente Edital afixado e publicado na forma da Lei vigente.

Outrossim, informa que os prêmios serão entregues aos contribuintes sorteados, pelo Senhor 
Prefeito, na sede da Prefeitura, no próximo dia 1° de fevereiro, às 11:00 horas, sendo que o prazo 
máximo para a retirada aos contribuintes que ali não comparecerem será de até de 30 (trinta) dias a 
contar deste Edital, sob pena de perda do direito ao prêmio.

São Sebastião, 28 de janeiro de 2013.

Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2012
A Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2012, da Prefeitura de São Sebastião, 

Estância Balneária de São Sebastião do Estado de São Paulo - SP, em conformidade com as 
prerrogativas que lhe são inerentes, considerando-se a Portaria de Nomeação n° 980/2011; 
considerando-se o disposto na Lei Municipal n° 2.165/2011, o teor do Decreto Municipal n° 5.205/2011, 
na forma da Lei;

Através de seus membros que a compõe, vem a público para prestar os necessários agradecimentos 
à sociedade civil como um todo, aos contribuintes em especial, servidores que estiveram envolvidos 
no processo para a realização do Sorteio de Prêmios, realizado no dia 19 passado, e em especial aos 
empresários que cooperaram para a viabilização deste Evento, na doação de prendas ao Sorteio.

Diante da cooperação e parcerias destas empresas, por certo o Evento foi abrilhantado de forma 
muito especial, sendo que a sociedade como um todo, em especial os Contribuintes participantes 
tiveram, desta forma, incrementadas as possibilidades de serem contemplados pelos prêmios 
disponibilizados ao sorteio. 

O nosso muito obrigado a todos, com os protestos da mais elevada estima e consideração
São Sebastião, 28 de janeiro de 2013.
Atenciosamente,

Comissão Organizadora do Concurso IPTU Premiado 2012

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 60.006/13 (IN 
nº 004/13), com fundamento no “caput” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
contratação de empresa para fornecimento de passes escolar para os alunos do Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio, em atendimento a Secretaria de Educação - SEDUC.

São Sebastião, 28 de Janeiro de 2013.

URANDY ROCHA LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 60.007/13 (IN nº 005/13), com fundamento 
no “caput” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa para 
fornecimento de passes escolar aos professores e vales transporte aos servidores públicos, em 
atendimento a Secretaria de Educação - SEDUC.
São Sebastião, 28 de Janeiro de 2013.

URANDY ROCHA LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE  LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 60.008/13 (IN nº 006/13), com fundamento 
no “caput” do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa para 
fornecimento de vales transporte aos deficientes físicos em atendimento a Lei Municipal n.º 1917/08 
– Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano – SETRADH.

São Sebastião, 28 de Janeiro de 2013.

URANDY ROCHA LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2012 A DEzEmBRO/2012

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito Municipal
rG-6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião
Diretor Financeiro

CrC-1sP246.325/o-0

Samir Toledo da Silva
Controle Interno
rG-19.655.310
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito Municipal
rG-6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião
Diretor Financeiro

CrC-1sP246.325/o-0

Samir Toledo da Silva
Controle Interno
rG-19.655.310
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEmONSTRATIVO DA ExECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAmENTO FISCAL E DA SEgURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEzEmBRO 2012/BImESTRE NOVEmBRO-DEzEmBRO

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito Municipal
rG-6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião
Diretor Financeiro

CrC-1sP246.325/o-0

Samir Toledo da Silva
Controle Interno
rG-19.655.310
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