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DECRETO Nº 5623/2013
“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 

celebração de convênio com a APM Escola Municipal de Educação Infantil Algodão Doce e Centro de 
Educação Infantil Semirames Tavolaro Passos”.

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 A.P.M. Escola 

Municipal de Educação Infantil Algodão Doce e Centro de Educação Infantil Semirames Tavolaro 
Passos, 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, 15  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 A.P.M. Escola Municipal de 

Educação Infantil Algodão Doce e Centro de Educação Infantil Semirames Tavolaro Passos.”
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 CONVENENTE, e de outro lado a A.P.M. DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALGODÃO DOCE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
SEMIRAMES TAVOLARO PASSOS, associação sem fins lucrativos, com sede à Alameda Santana, nº 
370 – Pontal da Cruz – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.165.931/0001-26, neste ato 
representado pela sua Diretora Executiva, Sra. ADRIANE CRISTINA FERREIRA DA CRUZ, portadora da 
Cédula de Identidade nº. 17.598.582-0 SSP/SP e do CPF/MF nº. 121.337.188-00, 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
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 203 (duzentos e 
três) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.436 (dois mil, quatrocentos e trinta 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, o CONVENENTE 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 CONVENENTE
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 pelo 
CONVENENTE 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 pelo CONVENENTE 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 do CONVENENTE, 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$ 159.156,00 (cento e cinqüenta e nove mil, cento e 

cinqüenta e seis reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 13.263,00 (treze mil, duzentos e 
sessenta e três 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 12.365.2002.2.055.000, Categoria Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 O CONVENENTE 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 13-001866-7, 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 CONVENENTE 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 CONVENENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados 
da própria CONVENIADA, conforme modelo fornecido pelo CONVENENTE, acompanhado de cópias 
dos documentos fiscais pagos no mês anterior com recursos do CONVENENTE, 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, 
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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 ao CONVENENTE.

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 CONVENENTE 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 ao CONVENENTE, 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 - O CONVENENTE 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

ADRIANE CRISTINA FERREIRA DA CRUZ
Diretora Executiva

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

DECRETO Nº 5624/2013

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 
celebração de convênio com a Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Meire 
Vasques dos Santos”.

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 do Centro de Educação Infantil Meire Vasques dos Santos, 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, 15 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 do Centro de Educação Infantil Meire Vasques dos Santos.”
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 DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEIRE VASQUES DOS SANTOS, 
associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Antonia Geremias de Jesus, nº 138 – Itatinga – São 
Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.083.346/0001-87, neste ato representado pela sua 
Diretora Executiva, Sra. SUELY CARVALHO, portadora da Cédula de Identidade nº. 12.493.725 SSP/
SP e do CPF nº. 029.650.688-56, 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 208 (duzentos e 
oito) alunos, mensalmente, objetivando atingir o somatório de 2.496 (dois mil, quatrocentos e noventa 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, o 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 pelo 
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 pelo 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 do 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$ 310.776,00 (trezentos e dez mil, setecentos e setenta 

e seis reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 25.898,00 (vinte e cinco mil oitocentos e 
noventa 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 



3 Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 034 -  7 de fevereiro de 2013 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

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 13001834-4, 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 do 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 ao 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 - O 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

SUELY CARVALHO
Diretora Executiva

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

“Dispõe sobre a autorização de uso de bem público a título precário e gratuito, para a entidade sem fins 
lucrativos denominada Primeiras Letras – Creche Maresias”. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, com fundamento no artigo 101, § 1º, da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica autorizado, a título precário e gratuito e compartilhado o uso de bem público, 

localizado na Rua do Forno, 397 – Bairro de Maresias – São Sebastião/SP, para a entidade sem fins 
lucrativos denominada Primeiras Letras - Creche Maresias, visando o desenvolvimento das atividades 
concernentes à execução do Termo de Convênio, de acordo com o TERMO DE AUTORIZAÇÃO anexo, 
parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - A presente autorização vigorará de 21/01/2013 a 31/12/2013.
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,  18   de janeiro de 2013.     

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
“Termo de Autorização de uso de bem público a título precário e gratuito e compartilhado que entre si 

celebram o Município de São Sebastião e a Primeiras Letras”.
Pelo presente instrumento de autorização de uso de bem público a título precário e gratuito, de 

um lado, a PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º.482.832/0001-92, 
estabelecida à Rua Sebastião Silvestre Neves, n.º 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP. 11600-000, 
neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, doravante 
denominado Município e, de outro lado, PRIMEIRAS LETRAS, entidade sem fins lucrativos, com o 
endereço a Rua do Boi, nº 75 – Boiçucanga – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF 08.433.953/0001-
55, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO, brasileiro, 
casado, portador do RG n.º 26.135.850-9 SSP/SP e CPF n.º 104.836.638-32, , doravante denominada 
Entidade, resolvem celebrar o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A 
TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO E COMPARTILHADO, com fundamento no artigo 101, § 1º, da Lei 
Orgânica do Município, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 O presente instrumento tem como objeto a AUTORIZAÇÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO, 

GRATUITO E COMPARTILHADO DE ESPAÇO localizado na Rua do Forno, 397 – Bairro de Maresias – 
São Sebastião/SP, conforme “croqui” constante do Anexo I, visando o desenvolvimento das atividades 
concernentes à execução do Termo de Parceria.

DECRETO Nº 5625/2013

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA UTILIZAÇÃO
2 O presente termo terá vigência de 02/01/2013  até 31/12/2013, podendo a qualquer tempo ser 

renunciado mediante manifestação por escrito de qualquer uma das partes, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias.

2.1. A área objeto da presente autorização de uso somente poderá ser utilizada para a finalidade 
prevista na cláusula primeira, sendo-lhe vedado ceder seu uso a terceiros, sob qualquer título.

2.2. A ENTIDADE utilizará a área apenas no período mencionado no item 2 deste termo, devendo 
desocupá-lo tão logo termine o aludido prazo, independentemente de notificação ou interpelação, sob 
pena de desocupação por via administrativa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3. O espaço cedido encontra-se em adequadas condições de uso, conforme relatório fotográfico – 

Anexo II, contendo os mobiliários e equipamentos relacionados no Anexo III deste, devendo ser devolvido 
ao final da presente autorização de espaço em igualdade de condições.

3.1. A ENTIDADE obedecerá ao regulamento interno da Secretaria Municipal da educação.
3.2 A ENTIDADE obriga-se a manter as dependências cedidas em boas condições, para assim as 

restituir quando findar a presente autorização de uso, sem que haja direito a retenção ou indenização por 
quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão desde já, incorporadas ao prédio, bem 
como em comunicar por escrito quando da execução de alguma delas, com pelo menos 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência.

3.3 Os termos da presente autorização não geram vínculos trabalhistas entre a Secretaria Municipal da 
Educação e os colaboradores da ENTIDADE, mesmo que estes venham a disponibilizarem empregados 
para os serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião/SP, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

presente Termo de Autorização, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, firma-se o presente Termo em 4 (quatro) vias de igual teor 

e forma, assinado pelas partes e testemunhas  baixo.
São Sebastião, 02 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Presidente Primeiras Letras

Testemunhas:
Ângela Regina Couto  Hilda do Carmo Brience
RG. 8.469.360  RG 12.739.393-6
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DECRETO Nº 5627/2013

“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 011481 de 19 de 

setembro de 2012 , requerido por MARIA APARECIDA ALVES DA 
SILVA, que solicita benefício de pensão, por óbito em 18/07/2012 
do servidor ativo JOSÉ VITOR DOS SANTOS, matrícula 4098-3, 
que exercia o cargo de Braçal desde 20/05/1996.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – 
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 10/12/2012, 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 declarados PENSIONISTAS, nos termos da Lei, 

a Srª. MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, na condição de 
companheira e os menores PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS, 
LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARIA EDUARDA 
ALVES DOS SANTOS na condição de filhos.

Art. 2º - Perceberão benefício de 100% (cem por cento) calculado 
sobre a última base de contribuição previdenciária do servidor 
falecido conforme Art. 40 da Constituição Federal, com reversão 
proporcional entre si, sendo:   

 I – 50% (cinqüenta por cento) para a companheira;
II – 16,66% (dezesseis e sessenta e seis por cento) para cada 

filho menor.                                        
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 18/07/2012, revogando-se as disposições 
em contrário.

São Sebastião, 01   de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5628/2013
“Dispõe sobre benefício de pensão por morte.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício das atribuições que lhe confere o Artigo 69, 
incisos V, VI e VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, e

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8897 de 
24/07/2012, requerido por VALDIR DOS SANTOS que solicita 
benefício de pensão por óbito em 15/07/2012 da servidora na ativa 
CRISTINA MARQUES DOS SANTOS SILVA, matrícula 2295-0, 
que exercia o cargo de Professor de Educação Básica I, desde 
12/02/1990; 
CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no 
dia 20/09/2012, assinada pelos Conselheiros presentes deferindo o 
benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima 
mencionado,

D E C R E T O : 
Art. 1º - São declarados pensionistas, nos termos da Lei, o Sr. 
VALDIR DOS SANTOS, na condição de esposo e a menor CAMILA 
EVELYN DOS SANTOS, na condição de filha.

Art. 2º - Perceberão benefício de 100% (cem por cento), calculado 
sobre a última base de contribuição previdenciária da servidora 
falecida, conforme Art. 40 da Constituição Federal, com reajustes 
pelo RGPS, sendo: 

I  – 50% (cinqüenta por cento) para o esposo;
II – 50% (cinqüenta por cento) para a filha, enquanto menor e com 

reversão entre si. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 15/07/2012, revogando-se as disposições 
em contrário.

São Sebastião, 01 de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

DECRETO Nº 5629/2013
“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 012649 de 16 

de outubro de 2012, requerido por MARIA APARECIDA RIBEIRO 
CLARO que solicita benefício de pensão, por óbito em 29/05/2012 
do servidor aposentado, BENEDICTO CLARO desde 27/05/2009.

CONSIDERANDO a Ata de Reunião do Conselho do FAPS - 
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 10/12/2012, 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:
Artigo 1º - É declarada PENSIONISTA nos termos da Lei, a 

Senhora MARIA APARECIDA RIBEIRO CLARO, na condição de 
esposa.

Artigo 2º - Perceberá benefício de 100% (cem por cento) 
calculado sobre o último provento recebido pelo falecido, conforme 
Art. 40 da Constituição Federal, com reajustes em conformidade 
com os concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29 de maio de 2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

São Sebastião, 01 de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

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

DECRETO Nº 5630/2013

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 008170, de 04 de 

julho de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS –Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no 
dia 10/12/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o 
benefício  requerida na forma da Lei, e anexada no Processo acima 
mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 
29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A á E.C. 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o  servidor 

HILDEBRANDO RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº. 5689-8, do 
cargo de Professor de Educação Básica II, Referência 9, Grau 4 D, 
do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do quadro de magistério, 
admitido em 24 de maio de 2002.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos integrais, calculados 
com base na última remuneração do cargo efetivo, com reajustes pela 
paridade total. 

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de fevereiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 01  de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5631/2013

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo administrativo nº.004920, de 02 de 

maio de 2011.
CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho do FAPS – Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no 
dia 10/12/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o 
benefício requerido na forma da Lei e anexada no Processo acima 
mencionado. 

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o servidor 

FLÁVIO JOSÉ NERY CONDE MALTA, matricula nº 2552-6, do cargo de 
Arquiteto 20 H, Referencia 10 “I”, admitido em 01 de julho de 1991.

 Artigo 2º - Perceberá o servidor proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de fevereiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
São Sebastião, 01 de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro Próprio e publicado por afixação na data supra

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 007146, de 13 de 
junho de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS -  Fundo 
de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, lavrada no 
dia 20/09/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o 
benefício requerido na forma da Lei, e anexada no Processo acima 
mencionado.
CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por idade, de acordo 
com o Artigo 40, § 1º, inciso III “b” da Constituição Federal.
D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a servidora 
CLEIDE FANTONI, matrícula nº. 5085-7, do cargo de Professor de 
Educação Básica I, Referência 8, Grau 6 F, do Anexo III, da Tabela III de 
vencimentos do quadro de magistério, admitida em 01 de julho de 1998.
Artigo 2º - Perceberá a servidora proventos proporcionais pela média 
contributiva, limitada a referencia do cargo, com reajuste pelo Regime 
Geral de evidência Social, 
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de fevereiro de 2013.
 Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
 São Sebastião,  01  de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5632/2013

DECRETO Nº 5633/2013

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 005642, de 20 

de maio de 2011.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

–Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 10/12/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício  requerida na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por invalidez 
permanente, conforme a redação dada pela EC 70/2012 de 
29/03/2012, que acrescenta o artigo 6º-A á E.C. 41/2003. 
D E C R E T A:

Artigo 1º - É declarado aposentado, nos termos da Lei, o  
servidor DELFIM ANACLETO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 2464-
3, do cargo de Operador de Máquina Pesada, Referência 7 ”I”, 
admitido em 11  de junho de 1990.

Artigo 2º - Perceberá o servidor, proventos proporcionais, 
calculados conforme o tempo de contribuição, com base na  última 
remuneração do cargo efetivo, com reajustes pela paridade total. 

 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de fevereiro de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  01  de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 5626/2013
 “Altera a representatividade da composição do Conselho 

Municipal de Saúde - COMUSS.” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso 
V, VI, VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, em 
especial as que lhe são conferidas pela Lei nº 1990/09;

D E C R E T A:  
Artigo 1º- Fica alterada a representatividade do Conselho 

Municipal de Saúde, constituída pelo Decreto nº 5285/2012 e 
alterada pelos Decretos nºs. 5318/2012, 5373/2012, 5400/2012, 
5403/2012, 5404/2012, 5413/2012,5479/2012, 5486/12 e 
5620/2013, nomeando-se as pessoas abaixo indicadas:

DOS REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS
FACE NORTE
- Camila Aquino dos Santos – membro titular em substituição a Célia Pinto
- Ana Maria dos Santos Giudice - membro suplente, em substituição a 

Silvia Galhardo Baszynski.
DOS REPRESENTANTES DOS PRESTADORES SERVIÇO DE 

SAÚDE
INSTITUTO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
- Alberi José Thomaz de Souza Junior – membro titular, em 

substituição a Paulo Alexandre da Silva.
Artigo 2º-  Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos ao dia 08 de janeiro de 2013.  
São Sebastião, 18 de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.

DECRETO Nº 5635/2013

 “Altera a representatividade da composição do Conselho 
Municipal de Saúde - COMUSS.” 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso 
V, VI, VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, em 
especial as que lhe são conferidas pela Lei nº 1990/09;

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterada a representatividade do Conselho 

Municipal de Saúde, constituída pelo Decreto nº 5285/2012 e 
alterada pelos Decretos nºs. 5318/2012, 5373/2012, 5400/2012, 
5403/2012, 5404/2012, 5413/2012,5479/2012, 5486/12 e 5626/13, 
nomeando-se as pessoas abaixo indicadas:

DOS REPRESENTANTES USUÁRIOS
Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo
- Iolanda Ferreira -  membro titular, em substituição a Kênia Braga 

Barbosa
- Raimundo Nonato Araujo – membro suplente, em substituição a 

Leandro de Laura Santos Silva.
Artigo 2º-  Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 01 de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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Extrato do Contrato Administrativo – 9912294221 – Processo 
n.º 60.005/2012.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Serviços de postagens de documentos.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 001/2012.
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
Data: 19.01.2012.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Marcia 

Aparecida Arfelli  e Euri Mendes de Oliveira pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEMAM001 – 
Processo n.º 61.544/2012.

Contratada: O2 Onda Verde Consultoria e Projetos Ambientais 
Ltda.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Serviço técnicos especializados para a restauração 

florestal de áreas degradadas do Rio Cambury, no Bairro de 
Cambury, com fornecimento de material e mão de obra, sob regime 
de empreitada por preço global.

Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.
Modalidade: CV nº 089/2012.
Valor: R$ 146.600,00 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos 

reais).
Data: 09.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Ivan Carlos 

da Silva pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SECTUR002 – 
Processo n.º 61.967/2012.

Contratada: Associação Sebastianense das Entidades 
Carnavalescas – ASEC

Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Realização do Carnaval 2013, com a apresentação 

de desfile de blocos carnavalescos e escolas de samba e a 
apresentação da apoteose sempre sob o regulamento e a orientação 
da Secretaria de Cultura e Turismo.

Prazo: 38 (trinta e oito) dias.
Modalidade: IN nº 036/2012.
Valor: R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais).
Data: 09.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Francisco 

Paulo Alves de Souza pela Contratada.
 
Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEFAZ003 – 

Processo n.º 60.001/2013.
Contratada: Veleiro Litoral – Veículos, Peças e Serviços Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Aquisição de veículo padrão popular.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 001/2013.
Valor: R$ 22.290,00 (vinte e dois mil, duzentos e noventa reais).
Data: 14.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Cristian 

Alisson Daolio pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEMAM004 – 
Processo n.º 60.004/2013.

Contratados: Tania Souza de Salles e Juan Lucas Gras
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Leonarda, nº 231, 

Jaraguá, para instalações do Pátio de Coleta Seletiva.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 002/2013.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Data: 21.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Juan Lucas 

Gras pelos Contratados.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEDUC005 – 
Processo n.º 60.006/2013.

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de passes escolar para os alunos do Ensino 

Infantil, Fundamental e Médio.
Prazo: 11 (doze) meses.
Modalidade: IN nº 004/2013.
Valor: 10.124.432,00 (dez milhões, cento e vinte e quatro mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais).
Data: 01.02.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luis Fernando 

Corazza Genioli pela Contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo Contrato Administrativo – 
9912294221 – Processo n.º 60.005/2012.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 001/2012.
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
Data: 18.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Marcos 

Venicios Barbosa da Costa e Euri Mendes de Oliveira pela 
Contratada.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato do 1º Termo Aditivo Contrato Administrativo – 
2012SEHAB104 – Processo n.º 61.478/2012.

Contratada: J & J Pavimentação e Construção Ltda.-EPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 04 (quatro) meses.
Modalidade: CV nº 082/2012.
Data: 14.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e João Carlos 

de Oliveira pela Contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo Contrato Administrativo – 
2012SEDUC075 – Processo n.º 60.642/2012.

Contratada: OFK Engenharia Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: TP nº 003/2012.
Data: 11.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Leandro 

Francisco Hayashi Bocato pela Contratada.
Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo 

– 2012SEGUR133 – Processo n.º 61.670/2012.
Contratada: Planinvesti Administração e Serviços Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Reajuste do vale refeição.
Modalidade: PP n.º 038/2012.
Data: 02.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Paulo Rubens 

Reginato Lofreta pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 
Administrativo – 2011SESAU055 – Processo n.º 60.649/2011.

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Reajuste do valor dos vales transportes.
Modalidade: IN n.º 013/2011.
Data: 02.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luís Fernando 

Corazza Geniolli pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 
Administrativo – 2012SESAU064 – Processo n.º 60.388/2012.

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Reajuste do valor dos vales transportes.
Modalidade: IN n.º 014/2012.
Data: 02.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luís Fernando 

Corazza Geniolli pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 
Administrativo – 2012SECAD050 – Processo n.º 60.632/2012.

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Reajuste do valor dos vales transportes.
Modalidade: IN n.º 019/2012.
Data: 02.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luís Fernando 

Corazza Geniolli pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 
Administrativo – 2012SETRADH108 – Processo n.º 61.582/2012.

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Reajuste do valor dos vales transportes.
Modalidade: IN n.º 035/2012.
Data: 02.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luís Fernando 

Corazza Geniolli pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 
Administrativo – 2012SECAD051 – Processo n.º 60.596/2012.

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Reajuste do valor dos vales transportes.
Modalidade: IN n.º 020/2012.
Data: 02.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luís Fernando 

Corazza Geniolli pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SEDUC098 – Processo n.º 60.894/2012.

Contratada: Oca CGT Construtora Eirelli.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 04 (quatro) meses.
Modalidade: TP n.º 008/2012.
Data: 28.12.2012.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Francisco 

Pinto Freire pela Contratada.  
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 

2011SESAU116 – Processo n.º 60.680/2011.
Contratada: CDG Construtora Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 08 (oito) meses.
Modalidade: CP n.º 004/2011.
Data: 21.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Divino Omar 

Staut Gambardella pela Contratada.  

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2010SECAD001 – Processo n.º 63.413/2009.

Contratadas: Carolina Cristina Galvão e Juliana Fernanda 
Galvão

Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e 

alteração do valor pago a titulo de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 027/2009.
Valor: R$ 29.986,80 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis 

reais e oitenta centavos).
Data: 25.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Carolina 

Cristina Galvão e Juliana Fernanda Galvão pelas Contratadas.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SESAU007 – Processo n.º 60.284/2011.

Contratada: Trans Cap – Serviços de Captura de Animais Ltda. 
– ME

Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP n.º 005/2011.
Valor: R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).
Data: 16.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Lairton Luiz 

da Silva pela Contratada.  

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2011SECAD004 – Processo n.º 62.106/2010.

Contratada: Comercial e Importadora São Sebastião Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e 

alteração do valor pago a titulo de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 025/2010.
Valor: R$ 122.372,52 (cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta 

e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Data: 10.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Alzira Tarora 

e José Massato Tarora pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SEHAB081 – Processo n.º 60.492/2012.

Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses.
Modalidade: TP n.º 002/2012.
Data: 08.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Claudia de 

Fátima Pereira pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SEFAZ001 – Processo n.º 61.111/2011.

Contratada: Giexoline Gestão de Negócios Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP n.º 026/2011.
Valor: R$ 1.092.000,00 (hum milhão, noventa e dois mil reais).
Data: 02.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Alessandro 

Grandi de Oliveira pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SEDUC103 – Processo n.º 60.958/2012.

Contratada: Impacto Center Construção Civil e Serviços Marítimos 
Ltda.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses.
Modalidade: CV n.º 064/2012.
Data: 23.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Oseias 

Soares Moreira pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 
2012SESAU037 – Processo n.º 61.506/2011.

Contratada: Oftalmo Laser Ltda. - EPP
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: O acréscimo das quantidades estabelecidas no Contrato 

Original.
Modalidade: PP n.º 032/2011.
Valor: R$ 106.672,80 (cento e seis mil, seiscentos e setenta e dois 

reais e oitenta centavos).
Data: 15.01.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Glauco 

Francisco de Oliveira Reis Gonçalves pela Contratada. 
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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 14, 15, 18, 19 OU 20 de 
fevereiro 2013, DAS 10 AS 16 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, COM OBJETIVO DE TRATAR 
DE ASSUNTO REFERENTE ADMISSÃO.

Assistente Social 40h
Classif./ Insc./       Candidato
2 -                   410213    MARCIA MUNIZ
Psicólogo 40h
Classif./ Insc./       Candidato                                                                                       
7 -       441586    RUBIA CAROLINE SILVA MENDES

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
Secretaria da Administração

07 de fevereiro de 2013 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

QUADRO DE SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS

Artigo 39, § 6º da Constituição Federal  (redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998)

DECRETO Nº 5636/2013

 “Altera a representatividade da composição do Conselho Municipal de Saúde - COMUSS.” 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições que lhe 

confere o artigo 69, inciso V, VI, VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, em especial as que 
lhe são conferidas pela Lei nº 1990/09;

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica alterada a representatividade do Conselho Municipal de Saúde, constituída pelo 

Decreto nº 5285/2012 e alterada pelos Decretos nºs. 5318/2012, 5373/2012, 5400/2012, 5403/2012, 
5404/2012, 5413/2012,5479/2012,5486/12 e 5626/13, nomeando-se as pessoas abaixo indicadas:

DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO
Secretaria da Educação
- Adriana Antonia Puertas membro suplente, em substituição a Ricardo Luiz de Camargo.
Artigo 2º-  Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,  01    de fevereiro de 2013.    

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.


