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DECRETO Nº 5648/2013

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando a execução de atividades na área de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2235/2013

DECRETA
Artigo 1º - Fica autorizado o repasse financeiro dos recursos alocados no Fundo Municipal de 

Assistência Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social, por intermédio do Ministério 
do Desenvolvimento e Combate a Fome a APAE DE SÃO SEBASTIAO, com objetivo de executar o 
Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade, conforme convênio anexo.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião,       1   de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL

Termo de Convênio que entre sí celebram o Município de São Sebastião e a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de São Sebastião, objetivando a execução de do Programa de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade.

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, 
neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito, Ernane Bilotte Primazzi, 
portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7 e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante 
denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE 
SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social,  com sede na Rua Abdala Cecílio, nº 46 – Pontal da Cruz– São Sebastião/SP,  inscrita 
no CNPJ sob n.º 55.556.120/0001-61,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Francisco das 
Chagas Almeida,  portador da Cédula de Identidade RG. N.º 11.274.392-4 e do CPF n.º 886.098.398-
34 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado 
pela Lei Municipal nº 2235, de 14 de Janeiro de 2013, com recursos alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social, transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social  por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento e Combate a Fome, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio a execução de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade através do atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes 
de ação social, na área do atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência, objetivando atingir a meta de 
1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) atendimentos gratuitos, 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 o CONCEDENTE contará com o auxilio da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 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 CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área 

de Abrigo de criança e de adolescente, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação 
e encaminhamento a rede protetiva com demanda estimada de 156 (cento e cinquenta e seis) 
atendimentos mensais objetivando atingir o somatório de 780 (setecentos e oitenta) atendimentos, no 
período compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes de ação social e de 
trabalho. 

2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% 
(vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado 
os repasses mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput” por negligencia ou omissão, ficará 
obrigada a restituir ao CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não 
efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado 
para prestação de contas final, tratada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela 
ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo 
CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENENTE em decorrência deste Convênio.

3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, encaminhando 

posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação 
de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Fev/13)
Até 10 (dez) dias após a Assinatura 
do Convênio.

02 
(Mar/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 1º mês.

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

03 
(Abr/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 2º mês.

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

04 
(Mai/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 3º mês.

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

05 
(Jun/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 4º mês.

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

06 
(Jul/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 5º mês.

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

07 
(Ago/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 6º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

08 
(Set/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 7º mês.

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

09 
(Out/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 8º mês.

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

10 
(Nov/13)

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

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

11 
(Dez/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega 
da prestação de contas do 10º 
mês.

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

12 
(Jan/14)

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

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 11º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
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;
4.2 Assegurar a SECRETARIA ao Conselho Municipal de Assistência Social as condições necessárias 

ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução dos serviços, 
objeto deste Convênio;

4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas  na prestação dos serviços 
objeto deste Convênio conforme estabelecido na Cláusula Primeira e especificado no Plano de Trabalho;

4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima 
e Oitava;

4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 
relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 
responsáveis pelo controle interno e externo e dos Conselhos Federal e Municipal de Assistência Social, 
de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do CONCEDENTE e do Governo Federal 
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome,  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 e pelo Governo Federal;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do CONCEDENTE e do Governo 
do Federal, 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 l, artigo 83 da Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião, consoante a legislação específica que rege a matéria e conforme modelo 
oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE e pelo Governo Federal;

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas nos Programas Federal e Municipal de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade.

4.9 Restituir ao CONCEDENTE, observado o previsto na clausula Nona, 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;
III- quando não houver a devida prestação de contas.

4.10 Manter os documentos abaixo, devidamente, preenchidos e atualizados:
I – ficha individual de matrícula;
II – livro de presença, com relação nominal dos beneficiários das ações conveniadas;
III – livro de registro de demanda por vagas na unidade, no qual se registrará o nome e o número do 

documento de identidade do pretendente; 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio é de R$ 12.600,00 (doze mil, e seiscentos reais), 

sendo uma  parcela de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e mais onze parcelas mensais de R$ 
900,00 (novecentos reais), para Proteção Social Especial de Média Complexidade, onerando a Unidade 
Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4002.2.302000 3.3.50.43.00.0000.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade 

com a lei municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de 
outubro de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, 
Anexo I, e item 3.5 da clausula terceira deste Termo de Convênio,  observando o Parágrafo 3º do art.116 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e a liberação do recurso pelo Governo Federal na conta 
específica do CONCEDENTE.

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, conforme previsto na clausula 
quinta, desde que cumpridas as exigências previstas na cláusula quarta, através de depósito na conta 
corrente nº 1476-1, agência 6651-6, do Banco do Brasil; 

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, ou Conselho Municipal de Assistência Social, implicará na 

suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências solicitadas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de contas 

instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do CONCEDENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado 
de cópias dos documentos fiscais pagos até o mês;

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 circunstanciado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos 

efetuados no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, custeadas 
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;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a 
quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data 
do pagamento.

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções do Governo Federal e Tribunal de Contas da União, a 

CONVENENTE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 

repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as receitas 

auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio,
III –Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas 

obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio;

VI – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados 
pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2  A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 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, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
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.
9.2 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 especifica do convênio.

9.3 As despesas glosadas após o encerramento 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 ao Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA VIGÊNCIA
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Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro de 2014, podendo ser prorrogado 
a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser 

denunciado mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por 
descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que torne 
jurídica, material ou formalmente inexeqüível. 

11.2 Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 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 CONVENENTE;

11.4 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 ou do Conselho 
Municipal de Assistência Social, sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do 

município, no prazo, na forma, e para os fins da lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de 

natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE 
ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 

endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem 
transferidos.

14.4 As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer 
ocorrências que possam ter implicações na execução do objeto do convênio, serão registradas em ata 
ou relatório circunstanciado; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 
questões resultantes da execução ou interpretação deste convênio, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E por estarem de acordo com as clausulas e condições ajustadas,firmam o presente Termo de 
Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
efeitos legais.

São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2013.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Francisco das Chagas Fernandes
Presidente - APAE

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

DECRETO Nº 5649/2013
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE 

DE PROMOÇÃO SOCIAL, objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Básica – 
Recurso Estadual.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2235/13.

DECRETA:
Artigo 1º Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos 

ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, objetivando a execução de atividades na 
área de Proteção Social Básica- Recurso Estadual, conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião,       1       de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL

   Termo de Convênio que entre sí celebram a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a Associação 
Sebastianense de Promoção Social , objetivando a execução do Programa Estadual de Proteção Social 
Básica – Programa de Atenção a Criança.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – 
Centro, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Ernane 
Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, 
doravante denominada PREFEITURA, e a ASSOCIAÇÃO SEBASTIANENSE DE PROMOÇÃO SOCIAL, 
entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  
com sede na Rua Cidade de Santos, nº 176 – Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CGC/MF sob 
n.º 46.780.342/0001-72,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr.  Ubirajara do Nascimento,  
portador da Cédula de Identidade RG. N.º 7.877.212-6  e do CPF n.º 018.507.778-10 ENTIDADE, 
celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2235, de 14 de Janeiro de 2013, com 
recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, transferidos pelo Fundo Estadual de 
Assistência Social por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos termos, do Processo  
DRADS,  mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio o atendimento gratuito à população carente, em conformidade 

com as diretrizes de ação social, na área do atendimento à Criança, objetivando atingir a meta de 5.520 
(cinco mil quinhentos e vinte) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo 
seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no âmbito 
do Plano Municipal de Assistência Social.

1.3 Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE contará com o auxilio da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 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 CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área 

de Criança, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede 
protetiva com demanda estimada de 460 (quatrocentos e sessenta), atendimentos mensal objetivando 
atingir o somatório de atendimentos de 5.520 (cinco mil e quinhentos e vinte) atendimentos, no período 
de 01/02/2013 a 30/01/2014, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes 
de ação social e de trabalho. 

2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% 
(vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado 
os repasses mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir ao 
CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo 
com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado para prestação de 
contas final, tratada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela 
ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo 
CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENENTE em decorrência deste Convênio.

3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, encaminhando 

posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação 
de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Fev/13)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Convênio.

02 
(Mar/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 1º mês.

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

03 
(Abr./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas  do 2º mês.

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

04 
(Mai./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º mês.

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

05 
(Jun./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 4º mês.

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

06 
(Jul./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 5º mês.

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

07 
(Ago/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 6º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Set./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 7º mês.

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

09 
(Out./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 8º mês.

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

10 
(Nov/13)

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

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

11 
(Dez/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 10º mês.

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

12 
(Jan./14)

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

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 11º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
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;
4.2 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Assistência Social 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;
4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima 

e Oitava;
4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 

relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 
responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma a 
garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do 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;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do 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, artigo 83 da 
Lei Orgânica do Município de São Sebastião, consoante a legislação específica que rege a matéria e 
conforme modelo oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE;

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas no Plano de Trabalho.
Restituir ao 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;
III- quando não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 165.650,40 (cento e 

sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos), com parcelas mensais de R$ 
13.804,20 (treze mil, oitocentos e quatro reais e vinte centavos), conforme disposto abaixo: 
I- às 11 primeiras parcelas onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4002.2.302000  

3.3.50.43.00.0000 do Orçamento do Exercício de 2013;
II- à 12ª parcela Onerará o orçamento do exercício de 2014.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade 

com a lei municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de 
outubro de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, 
Anexo I, e subclausula 3.5 deste Termo de Convênio,  observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número 
de atendimentos mensal previsto na clausula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas 
na cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 1135-5, agencia 6651, do Banco do Brasil; 

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, Secretaria da Fazenda, ou Conselho Municipal de Assistência 

Social, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências solicitadas.                      
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de contas 

instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados 
da própria CONVENENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias 
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dos documentos fiscais pagos até o mês;
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 das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados 

no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as 
custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos.

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;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a 
quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data 
do pagamento e se foi custeadas com recursos próprios ou com recursos públicos.

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções nº 02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, a CONVENENTE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 

repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as receitas 

auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio,
III – demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 

computadas pela CONVENENTE por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, 
aplicadas no objeto deste Convênio, conforme modelo no Anexo 12 das Instruções nº 02/2002 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

III – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as 
receitas auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;

IV – Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio;

V – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados 
pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2  A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 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, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados, nos casos da 

aplicação do recurso público;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 

fora do prazo, nos casos da aplicação do recurso público;
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.
9.2 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 especifica do convênio.

9.3 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 ao Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA VIGÊNCIA
Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 30 de Janeiro de 2014, podendo ser prorrogado 

a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer 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. 

11.2  Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 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 CONVENENTE;

11.4 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, do 
Conselho Municipal de Assistência Social ou da Secretaria da Fazenda, sobre o mesmo relatório ou 
omissão da correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do 

município, no prazo, na forma, e para os fins da lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de 

natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE 
ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a 
serem transferidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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, o qual é celebrado sob a égide da Lei 8.666/93, da Lei Municipal 1200/97 
e das disposições complementares vigentes.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença das 
testemunhas abaixo firmadas.

São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
                                   

Ubirajara do Nascimento
Presidente

Associação Sebastianense de Promoção Social
Testemunhas:
1 - ___________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

DECRETO Nº 5650/2013

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade CASA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2235/13.

DECRETA:
Artigo 1º Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos 

CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando a execução de atividades 
na área de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião,     1     de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e a CASA DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando a execução de atividades na área de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade.

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada  CONCEDENTE,, e a ASSOCIAÇÃO 
DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita 
no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Pref. Mansueto Pierotti, nº 990– Centro– 
São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.325.760/0001-47,  neste ato representado pelo seu 
Presidente, Sr. Paulo Eugenio de Souza,  portador da Cédula de Identidade RG. N.º 15.640.000-5 e 
do CPF n.º 427196666-53 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente 
Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2235, de 14 de Janeiro de 2013, com recursos alocados no 
Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio o atendimento gratuito à população carente, em 

conformidade com as diretrizes de ação social, na área do atendimento à Criança e ao Adolescente 
- Abrigo, objetivando atingir a meta de até 432 (quatrocentos e trinta e dois) atendimentos gratuitos, 
consoante o Plano de Trabalho.

1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo 
seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no âmbito 
do Plano Municipal de Assistência Social.

1.3 Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE contará com o auxilio da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 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 CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área da 

Criança e do Adolescente, em regime de abrigo com demanda estimada de 36 (trinta e seis) atendimentos 
mensal, objetivando atingir o somatório de 432 (quatrocentos e trinta e dois) atendimentos, no período 
compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes de ação social e de trabalho.

 2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% 
(vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado 
os repasses mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput”, em virtude de recusa ou negligência, 
ficará obrigada a restituir ao CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos 
não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo 
fixado para prestação de contas final, tratada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela 
ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo 
CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENENTE em decorrência deste Convênio.

3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, encaminhando 

posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação 
de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Fev/13)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Convênio.

02 
(Mar/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 1º mês.

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

03 
(Abr./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas  do 2º mês.

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

04 
(Mai./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º mês.

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

05 
(Jun./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 4º mês.

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

06 
(Jul./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 5º mês.

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

07 
(Ago/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 6º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Set./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 7º mês.

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

09 
(Out./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 8º mês.

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

10 
(Nov/13)

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

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

11 
(Dez/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 10º mês.

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

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
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;
4.2 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Assistência Social 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;
4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima 
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e Oitava;
4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 

relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 
responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma a 
garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do 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;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do 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, artigo 83 da 
Lei Orgânica do Município de São Sebastião, consoante a legislação específica que rege a matéria e 
conforme modelo oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE;

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas no Plano de Trabalho.

4.9 Restituir ao 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;
III- quando não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 1.135.523,90 (um 

milhão, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos), sendo 11(onze) 
parcelas mensais de R$ 103.229,45 (cento e três mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco 
centavos) onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082434010.  3.3.50.43.00.0000.

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 26.851,80 
(vinte e seis mil e oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos ), com parcelas mensais de R$ 
2.237,65 (dois mil e duzentos e trinta e sete  reais e sessenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade 

com a lei municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de 
outubro de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, 
Anexo I, e subclausula 3.5 deste Termo de Convênio, observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número 
de atendimentos mensal previsto na clausula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 1200-9, agencia 06651-6, do Banco do Brasil; 

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, Secretaria da Fazenda, ou Conselho Municipal de Assistência 

Social, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências solicitadas.                      
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de contas 

instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados 
da própria CONVENENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias 
dos documentos fiscais pagos até o mês;

III – 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 das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados 

no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as 
custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos.

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;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a 
quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data 
do pagamento e se foi custeada com recursos próprios ou com recursos públicos.

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções nº 02/2007, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, a CONVENENTE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 

repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as receitas 

auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio,
III – demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 

computadas pela CONVENENTE por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, 
aplicadas no objeto deste Convênio, conforme modelo no Anexo 12 das Instruções nº 02/2007 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV – Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas 

obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio;

V – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados 
pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2  A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 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, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados, nos casos da 

aplicação do recurso público;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 

fora do prazo, nos casos da aplicação do recurso público;
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.
9.2 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 especifica do convênio.

9.3 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 ao Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA VIGÊNCIA
10.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro de 2014, podendo ser 

prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para 
tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer 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. 

11.2  Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 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 CONVENENTE;

11.4  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, do Conselho 
Municipal de Assistência Social ou da Secretaria da Fazenda, sobre o mesmo relatório ou omissão da 
correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do 

município, no prazo, na forma, e para os fins da lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de 

natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE 
ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem 
transferidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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, o qual é celebrado sob a égide da Lei 8.666/93, da Lei Municipal 1200/97 e 
das disposições complementares vigentes.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença das 
testemunhas abaixo firmadas.

São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2013.
  

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Paulo Eugenio de Souza
Presidente

Casa da Criança e do Adolescente de São Sebastião
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

DECRETO Nº 5651/2013
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando a execução de atividades na área de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2235/13.

DECRETA:
Artigo 1º Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO, 
objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Especial de Média Complexidade, 
conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião,  1 de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando a execução de 
atividades na área de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 
6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE SÃO SEBASTIÃO, entidade de assistência 
social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua 
Abdala Cecílio, nº 46 – Pontal da Cruz– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 55.556.120/0001-
61,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Francisco das Chagas Almeida,  portador da 
Cédula de Identidade RG. N.º 11.274.392-4 e do CPF n.º 886.098.398-34 doravante designada 
simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2235, 
de 14 de Janeiro de 2013, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, através 
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio o atendimento gratuito à população carente, em 

conformidade com as diretrizes de ação social, na área do atendimento à Pessoa Portadora de 
Deficiência, objetivando atingir a meta de 1.872 (mil, oitocentos e setenta e dois)  atendimentos 
gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), no âmbito do Plano Municipal de Assistência Social.

1.3 Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE contará com o auxilio da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 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 CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área 

da Pessoa Portadora de Deficiência, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação 
e encaminhamento a rede protetiva com demanda estimada de 156 (cento e cinquenta e seis), 
atendimentos mensais objetivando atingir o somatório de atendimentos de 1.872 ( mil oitocentos e 
setenta e dois) atendimentos, no período compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes 
às diretrizes de ação social e de trabalho.

 2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 
20% (vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, 
inalterado os repasses mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta 
mensal estimada no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir ao 
CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo 
com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado para prestação de 
contas final, tratada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela 
ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo 
CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
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CONVENENTE em decorrência deste Convênio.
3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, 

encaminhando posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja 
efetuada a liberação de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Fev/13)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Convênio.

02 
(Mar/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 1º mês.

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

03 
(Abr./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas  do 2º mês.

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

04 
(Mai/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º mês.

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

05 
(Jun/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 4º mês.

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

06 
(Jul/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 5º mês.

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

07 
(Ago/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 6º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Set/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 7º mês.

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

09 
(Out/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 8º mês.

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

10 
(Nov/13)

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

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

11 
(Dez/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 10º mês.

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

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
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;
4.2 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Assistência Social 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;
4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima 

e Oitava;
4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 

relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 
responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma a 
garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do 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;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do 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, artigo 83 da 
Lei Orgânica do Município de São Sebastião, consoante a legislação específica que rege a matéria e 
conforme modelo oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE;

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas no Plano de Trabalho.

4.9 Restituir ao 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;
III- quando não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 466.400,00 

(quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), sendo 11(onze) parcelas mensais de R$ 
42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 
08.242.4011 3.3.50.43.00.0000. 

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 
57.843,50 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), com parcelas 
mensais de R$ 5.258,50 (cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade 

com a lei municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 
de outubro de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de 
Trabalho, Anexo I, e subclausula 3.5 deste Termo de Convênio,  observando o Parágrafo 3º do art.116 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número 
de atendimentos mensal previsto na clausula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas 
na cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 30.334-8, agencia 0715-3, do Banco do 
Brasil S/A; 

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, Secretaria da Fazenda, ou Conselho Municipal de 

Assistência Social, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das 
providências solicitadas.                      

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de 

contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados 
da própria CONVENENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias 
dos documentos fiscais pagos até o mês;

III – 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 das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados 

no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as 

custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos.
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;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a 
quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data 
do pagamento e se foi custeadas com recursos próprios ou com recursos públicos.

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções nº 02/2007, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, a CONVENENTE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 

repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as 

receitas auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio,
III – demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 

computadas pela CONVENENTE por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, 
aplicadas no objeto deste Convênio, conforme modelo no Anexo 12 das Instruções nº 02/2007 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV – Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio;

V – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados 
pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2 A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 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, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados, nos casos da 

aplicação do recurso público;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 

fora do prazo, nos casos da aplicação do recurso público;
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.
1.2 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 especifica do convênio.

1.3  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 ao Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA VIGÊNCIA
10.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro de 2014, podendo ser 

prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para 
tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
 11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer 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. 

11.2  Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 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 CONVENENTE;

11.4  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, do 
Conselho Municipal de Assistência Social ou da Secretaria da Fazenda, sobre o mesmo relatório ou 
omissão da correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do 

município, no prazo, na forma, e para os fins da lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de 
natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE 
ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a 
serem transferidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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, o qual é celebrado sob a égide da Lei 8.666/93, da Lei Municipal 1200/97 
e das disposições complementares vigentes.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença 
das testemunhas abaixo firmadas.

São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2013.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Francisco das Chagas Almeida
Presidente

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE de São Sebastião –

Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º
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DECRETO Nº 5652/2013
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade ASSAE-ASSOCIAÇÃO SÃO 

SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE, objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social 
Básica.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2235/13.

DECRETA:
Artigo 1º Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos 

ASSAE-ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE, objetivando a execução de atividades 
na área de Proteção Social Básica, conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião,     1     de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e a ASSAE-ASSOCIAÇÃO 
SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE, objetivando a execução de atividades na área de Proteção 
Social Básica.

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. 
N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e a ASSAE-
ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE AMOR EXIGENTE, entidade de assistência social sem fins 
lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Ipiranga, nº 153– 
Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.542.415/0001-85,  neste ato representado pela 
seu Presidente, Sr. Ivaldo Sampaio de Freitas, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 7.588.830 e 
do CPF n.º 512.725.478-68 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente 
Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2235, de 14 de Janeiro de 2013, com recursos alocados no 
Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio o atendimento gratuito à população carente, em 

conformidade com as diretrizes de ação social, na área do atendimento à Família, objetivando atingir a 
meta de 1.140 (mil, cento e quarenta) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, 
constituindo seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
no âmbito do Plano Municipal de Assistência Social.

1.3 Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE contará com o auxilio da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 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 CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área 

de Família, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede 
protetiva com demanda estimada de 95 (noventa e cinco), atendimentos mensais objetivando atingir o 
somatório de atendimentos de 1.140 (mil, cento e quarenta) atendimentos, no período compreendido no 
prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes de ação social e de trabalho.

2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% 
(vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado 
os repasses mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir ao 
CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo 
com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado para prestação de 
contas final, tratada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela 
ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo 
CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENENTE em decorrência deste Convênio.

3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, encaminhando 

posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação 
de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Fev/13)
Até 10 (dez) dias após a assinatura do 
termo de convênio.

02 
Mar./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas  do 1º mês.

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

03 
(Abr./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 2º mês.

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

04 
(Mai./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º mês.

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

05 
(Jun./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 4º mês.

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

06 
(Jul./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 5º mês.

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

07 
(Ago/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 6º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Set./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 7º mês.

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

09 
(Out./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 8º mês.

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

10 
(Nov/13)

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

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

11 
(Dez/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 10º mês.

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

12 
(Jan./14)

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

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 11º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
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;
4.2 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Assistência Social 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;
4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e Oitava;
4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 

relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 
responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma a 
garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do 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;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do 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, artigo 83 da 
Lei Orgânica do Município de São Sebastião, consoante a legislação específica que rege a matéria e 
conforme modelo oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE;

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas no Plano de Trabalho.
Restituir ao 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;
III- quando não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 99.059,04 (noventa 

e nove mil, cinquenta e nove reais e quatro centavos), com parcelas mensais de R$ 8.254,92 (oito mil, 
duzentos e cinquenta e quatro reais), conforme disposto abaixo:

I- às 11 primeiras parcelas onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 
08.244.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000 do Orçamento do Exercício de 2012;

II- à 12ª  parcela Onerará o orçamento do exercício de 2013.
5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 10.146,00 

(dez mil cento e quarenta e seis reais), com parcelas mensais de R$ 845,50 (oitocentos e quarenta e 
cinco reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade 

com a lei municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de 
outubro de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, 
Anexo I, e subclausula 3.5 deste Termo de Convênio,  observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

6.2  Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número 
de atendimentos mensal previsto na clausula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 729-3, agencia 06651-6, do Banco do Brasil; 

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, Secretaria da Fazenda, ou Conselho Municipal de 

Assistência Social, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das 
providências solicitadas.                      

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de contas 

instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados 
da própria CONVENENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias 
dos documentos fiscais pagos até o mês;

III – 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 das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados 

no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as 
custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos.

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;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a 
quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data 
do pagamento e se foi custeadas com recursos próprios ou com recursos transferidos.

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções nº 02/2007, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, a CONVENENTE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 

repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as 

receitas auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio,
III – demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 

computadas pela CONVENENTE por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, 
aplicadas no objeto deste Convênio, conforme modelo no Anexo 12 das Instruções nº 02/2007 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV – Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio;

V – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados 
pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2 A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 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, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados, nos casos da 

aplicação do recurso público;
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V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo, nos casos da aplicação do recurso público;

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.
9.2 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 especifica do convênio.

9.3 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 ao Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA VIGÊNCIA
10.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro de 2014, podendo ser 

prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer 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. 

11.2  Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 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 CONVENENTE;

11.4  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, do Conselho 
Municipal de Assistência Social ou da Secretaria da Fazenda, sobre o mesmo relatório ou omissão da 
correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do 

município, no prazo, na forma, e para os fins da lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de 

natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE 
ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a 
serem transferidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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, o qual é celebrado sob a égide da Lei 8.666/93, da Lei Municipal 1200/97 
e das disposições complementares vigentes.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença das 
testemunhas abaixo firmadas.

São Sebastião,  1   de Fevereiro de 2013.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Ivaldo Sampaio de Freitas
Presidente

ASSAE - Associação São Sebastião de Amor Exigente
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

DECRETO Nº 5653/2013
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade CENTRO DE CONVIVENCIA DA 

TERCEIRA IDADE –POLVO, objetivando a execução de atividades na área de Proteção Social Básica.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 

em conformidade com a Lei Municipal nº 2235/13.
DECRETA: 
Artigo 1º Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos 

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE –POLVO, objetivando a execução de atividades na 
área de Proteção Social Básica, conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação
São Sebastião, 1  de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e o CENTRO DE 
CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE –POLVO, objetivando a execução de atividades na área de 
Proteção Social Básica.

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, São 
Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.482.832/0001-92, neste ato representado na forma de sua 
Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Ernane Bilotte Primazzi, portador da Cédula de Identidade RG. 
N.º 6.032.195-7  e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada CONCEDENTE, e o CENTRO 
DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE –POLVO, entidade de assistência social sem fins lucrativos, 
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Eduardo Cassio  nº 220 – Porto 
Grande– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 55.554.125/0001-55,  neste ato representado pela 
sua Presidente, Sra. Ana Maria de Andrade Luciano, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 3.520.142 
e do CPF n.º 192.030.988-87 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente 
Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2235, de 14 de Janeiro de 2013, com recursos alocados no 
Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio o atendimento gratuito à população carente, em conformidade 

com as diretrizes de ação social, na área do atendimento ao Idoso, objetivando atingir a meta de 6.000 
(seis mil) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de transcrição, constituindo 
seu Anexo I, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no âmbito 
do Plano Municipal de Assistência Social.

1.3 Para a consecução do objeto deste convênio o CONCEDENTE contará com o auxilio da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 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 CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área 

do idoso, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede 
protetiva com demanda estimada de 500 (quinhentos), atendimentos mensais objetivando atingir o 
somatório de atendimentos de 6.000 (seis mil) atendimentos, no período compreendido no prazo de 
vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes de ação social e de trabalho.

2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% 
(vinte por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado 
os repasses mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada 
no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir ao 
CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de acordo 
com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado para prestação de 
contas final, tratada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela 
ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo 
CONCEDENTE e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENENTE em decorrência deste Convênio.

3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, encaminhando 

posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação 
de recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Fev/13)
Até 10 (dez) dias após a assinatura 
do termo de convênio

02 
Mar./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas  do 1º mês.

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

03 
(Abr./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 2º mês.

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

04 
(Mai./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º mês.

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

05 
(Jun./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 4º mês.

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

06 
(Jul./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 5º mês.

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

07 
(Ago/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 6º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

08 
(Set./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 7º mês.

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

09 
(Out./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 8º mês.

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

10 
(Nov/13)

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

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

11 
(Dez/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 10º mês.

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

12 
(Jan./14)

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

Mediante a aprovação da prestação de contas 
do 11º mês e respectivo relatório mensal das 
atividades desenvolvidas.

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
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;
4.2 Assegurar a SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Assistência Social 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;
4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e 

Oitava;
4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 

relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 
responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma a 
garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do 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;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do 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, artigo 83 da Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião, consoante a legislação específica que rege a matéria e conforme modelo 
oficial a ser fornecido pelo CONCEDENTE;

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas no Plano de Trabalho.

4.9 Restituir ao 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;
III- quando não houver a devida prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio com recursos públicos é de R$ 259.952,04 (duzentos e 

cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), com parcelas mensais de 
R$ 21.662,67 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme 
disposto abaixo:
I- às 11 primeiras parcelas onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.241.4009.2.331.000 

3.3.50.43.00.0000 do Orçamento do Exercício de 2013;
II- à 12ª  parcela Onerará o orçamento do exercício de 2014.

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 13.320,00 
(treze mil e trezentos e vinte reais), com parcelas mensais de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais).

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade 
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DECRETO Nº 5654/2013

“Dispõe sobre autorização de Repasse Financeiro para a entidade POLVO objetivando a execução de 
atividades na área de Proteção Social Básica.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2235/2013;

DECRETA:
Artigo 1º Fica autorizado o repasse financeiro dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência 

Social, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos pelo Governo Federal, por 
intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome ao Centro de Convivência da terceira idade 
– Polvo de São Sebastião, com objetivo de executar a Proteção Social Básica, conforme convênio anexo.

Artigo 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,     1    de Fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL

Termo de Convênio que entre sí celebram o Município de São Sebastião e o Centro de Convivência da 
terceira idade – Polvo de São Sebastião, objetivando a execução do Programa de Proteção Social Básica.

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, neste 
ato representado na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito, Ernane Bilotte Primazzi, portador 
da Cédula de Identidade RG. N.º 6.032.195-7 e do CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominada 
CONCEDENTE, e o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE – POLVO DE SÃO SEBASTIÃO, 
entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  
com sede na Rua Eduardo Cássio, nº 220 – Porto Grande– São Sebastião/SP,  inscrita no CGC/MF sob 
n.º 55.554.125/0001-55,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sra. Ana Maria de Andrade Luciano,  
portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 3.520.142 e do CPF n.º 192.030.988-87 doravante designada 
simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2235, de 14 
de Janeiro de 2013, com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, transferidos do Fundo 
Nacional de Assistência Social pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e 
Combate a Fome, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui OBJETO deste convênio a execução de Proteção Social Básica através do atendimento 

gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação social, na área do atendimento ao 
Idoso, objetivando atingir a meta de 6.000 (seis mil) atendimentos gratuitos, 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 o CONCEDENTE contará com o auxilio da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 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 CONVENENTE, desenvolverá atividades relativas à área de 

Abrigo ao Idoso, com ações sócio-educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede 
protetiva com demanda estimada de 500 (quinhentos) atendimentos mensais objetivando atingir o somatório 
de 6.000 (seis mil) atendimentos, no período compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às 
diretrizes de ação social e de trabalho.

2.2 A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em 20% (vinte 
por cento) para mais ou para menos sempre com vistas ao cumprimento da meta total, inalterado os repasses 
mensais de recursos pelo CONCEDENTE, calculados em função da meta mensal estimada no “caput”, e em 
conformidade com o disposto na Cláusula Quinta.

2.3 Se a CONVENENTE não atingir a meta total fixada no “caput” por negligencia ou omissão, ficará obrigada 
a restituir ao CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes aos atendimentos não efetivados, de 
acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido na Cláusula Quinta, no prazo fixado para prestação de 
contas final, tratada na Cláusula Oitava.

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, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, 
respeitando-se a legislação específica em vigor.

3.2 Dar conhecimento à CONVENENTE das diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo CONCEDENTE 
e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

3.3 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 
CONVENENTE em decorrência deste Convênio.

3.4 Examinar, aprovando se for o caso, as prestações de contas, parcial e final, deste convênio;
3.5 Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal apresentado pela CONVENENTE, encaminhando 

posteriormente à SECRETARIA DA FAZENDA, condição necessária para que seja efetuada a liberação de 
recursos, conforme disposto abaixo;

Parcela Data Condição
01 

(Fev/13)
Até 10 (dez) dias após a Assinatura 
do Convênio.

02 
(Mar/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 1º mês.

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

03 
(Abr/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 2º mês.

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

04 
(Mai/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 3º mês.

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

com a lei municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de outubro 
de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo 
I, e subclausula 3.5 deste Termo de Convênio,  observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações.

6.2  Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número 
de atendimentos mensal previsto na clausula segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na 
cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 003-1392-6, agencia 1357, do Banco Caixa 
Econômica Federal;

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, Secretaria da Fazenda, ou Conselho Municipal de Assistência 

Social, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências solicitadas.                      
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de contas 

instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos 

recursos recebidos do CONCEDENTE, bem como, demonstrativo de igual teor dos recursos originados 
da própria CONVENENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias 
dos documentos fiscais pagos até o mês;

III – 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 das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados 

no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, identificando as 
custeadas com recursos próprios e as com recursos transferidos.

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;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a 
quitação do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços 
contratados ou produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo 
tratar-se de despesa paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data 
do pagamento e se foi custeadas com recursos próprios ou com recursos transferidos.

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subseqüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções nº 02/2007, do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, a CONVENENTE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 

repassadas, com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as 

receitas auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio,
III – demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das despesas, 

computadas pela CONVENENTE por fontes de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, 
aplicadas no objeto deste Convênio, conforme modelo no Anexo 12 das Instruções nº 02/2007 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

IV – Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio;

V – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados 
pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2 A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 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, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos 

conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, 
sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
IV – Despesas que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados, nos casos da 

aplicação do recurso público;
V – Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos 

fora do prazo, nos casos da aplicação do recurso público;
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.
9.2 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 especifica do convênio.

9.3 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 ao Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA VIGÊNCIA
10.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro de 2014, podendo ser 

prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para 
tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer 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. 

11.2  Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do 
rompimento ou extinção do acordo.

11.3 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 CONVENENTE;

11.4  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, do Conselho 
Municipal de Assistência Social ou da Secretaria da Fazenda, sobre o mesmo relatório ou omissão da 
correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do 

município, no prazo, na forma, e para os fins da lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de 

natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE 
ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e 
dívidas trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a 
serem transferidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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, o qual é celebrado sob a égide da Lei 8.666/93, da Lei 
Municipal 1200/97 e das disposições complementares vigentes.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONVENIADAS, as partes assinam o presente na presença 
das testemunhas abaixo firmadas.

São Sebastião,   1   de Fevereiro de 2013.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Ana Maria de Andrade Luciano
Presidente

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE –POLVO
Testemunhas:
1 - _______________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º
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05 
(Jun/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 4º mês.

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

06 
(Jul/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 5º mês.

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

07 
(Ago/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 6º mês.

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 6º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Set/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 7º mês.

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

09 
(Out/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 8º mês.

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

10 
(Nov/13)

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

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

11 
(Dez/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 10º mês.

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

12 
(Jan/14)

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

Mediante a aprovação da prestação de 
contas do 11º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

3.6 Assinalar prazo para que a CONVENENTE 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 CONVENENTE
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;
4.2 Assegurar a SECRETARIA ao Conselho Municipal de Assistência Social as condições necessárias ao 

acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução dos serviços, objeto 
deste Convênio;

4.3 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas  na prestação dos serviços objeto 
deste Convênio conforme estabelecido na Cláusula Primeira e especificado no Plano de Trabalho;

4.4 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e 
Oitava;

4.5 Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a 
relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos 
responsáveis pelo controle interno e externo e dos Conselhos Federal e Municipal de Assistência Social, 
de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros 
recebidos;

4.6 Garantir a afixação de placas indicativas da participação do CONCEDENTE e do Governo Federal 
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome,  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 e pelo Governo Federal;

4.7 Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do CONCEDENTE e do Governo do 
Federal, 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 l, artigo 83 da Lei Orgânica do Município de São 
Sebastião, consoante a legislação específica que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido 
pelo CONCEDENTE e pelo Governo Federal;

4.8 Prestar, com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em 
conformidade com as diretrizes de ação social contidas nos Programas Federal e Municipal de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade.

4.9 Restituir ao CONCEDENTE, observado o previsto na clausula Nona, 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;
III- quando não houver a devida prestação de contas
4.10 Manter os documentos abaixo, devidamente, preenchidos e atualizados:
I – ficha individual de matrícula;
II – livro de presença, com relação nominal dos beneficiários das ações conveniadas;
III – livro de registro de demanda por vagas na unidade, no qual se registrará o nome e o número do 

documento de identidade do pretendente; 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DOS RECURSOS
5.1 O valor total estimado do presente Convênio é de R$ 36.417,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e 

dezessete reais e sessenta centavos), sendo 12(doze) parcelas de R$ 3.034,80 (três mil e trinta e 
quatro reais e oitenta centavos), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4002.2.302000 
3.3.50.43.00.0000.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1 O CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENENTE, em conformidade 

com a lei municipal n.º 1.200 de 22 de setembro de 1997, e do Decreto municipal nº 2081 de 22 de outubro 
de 1997 e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo 
I, e item 3.5 da clausula terceira deste Termo de Convênio,  observando o Parágrafo 3º do art.116 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e a liberação do recurso pelo Governo Federal na conta específica 
do CONCEDENTE.

6.2 Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, conforme previsto na clausula quinta, 
desde que cumpridas as exigências previstas na cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº 
148-0, agencia 1357, do Banco Caixa Econômica Federal; 

6.3 Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 O parecer negativo da SECRETARIA, ou Conselho Municipal de Assistência Social, implicará na 

suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências solicitadas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS
7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente ao CONCEDENTE prestações de contas 

instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos 

recebidos do CONCEDENTE, conforme modelo fornecido pelo CONCEDENTE, acompanhado de cópias 
dos documentos fiscais pagos até o mês;

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 circunstanciado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos 

efetuados no período e o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho, custeadas 
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;

7.2 Os documentos fiscais aos quais se refere o inciso II da subcláusula anterior deverão conter a quitação 
do valor pago a ser datada pelo fornecedor, constar o atestado de recebimento dos serviços contratados ou 
produtos adquiridos e datados por funcionário da CONVENENTE, indicar no seu corpo tratar-se de despesa 
paga com recurso do presente Convênio, contendo o número do cheque e a data do pagamento.

7.3 A prestação de contas da qual trata essa cláusula deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subseqüente à SECRETARIA. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS ANUAL OU FINAL
8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções do Governo Federal e Tribunal de Contas da União, a 

CONVENENTE deverá apresentar os seguintes documentos complementares.
I – Relatório anual sobre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas, 

com os comparativos entre as metas previstas e as alcançadas;
II – conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente especifica aberta, incluídas as receitas 

auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio,
III –Comprovação da devolução dos saldos não aplicados, inclusive os provenientes das receitas obtidas 

das aplicações financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
convênio;

VI – Cópia do Balanço ou demonstração da receita e despesa, com indicação dos valores repassados 
pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

8.2  A CONVENENTE 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 NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS
9.1 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, gerencia ou similar;
II – Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme 

preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores Autônomo conforme Legislação Especifica, sem os devidos 
recolhimentos Tributários e Previdenciários,

III – Despesas realizadas antes da vigência deste convênio;
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.
9.2 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 especifica do convênio.

9.3 As despesas glosadas após o encerramento 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 
ao Concedente, em conta a ser informada pela Secretaria da Fazenda.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de Janeiro de 2014, podendo ser prorrogado a 

critério das partes, mediante termo aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
11.1 Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser denunciado 

mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento 
das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que torne jurídica, material ou 
formalmente inexeqüível. 

11.2 Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento 
ou extinção do acordo.

11.3 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 CONVENENTE;

11.4 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 ou do Conselho 
Municipal de Assistência Social, sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 O CONCEDENTE providenciará a publicação deste convênio, órgão oficial de imprensa do município, 

no prazo, na forma, e para os fins da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 As atividades desenvolvidas no âmbito deste convênio não geram quaisquer vínculos de 

natureza laboral ou empregatícia com relação aos recursos humanos utilizado pela CONVENENTE 
ao CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade deste por encargos e dívidas 
trabalhistas, previdenciárias, físicas e comerciais resultantes do presente Convênio.

14.2 Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos particípes, mediante protocolo, enviadas por “fac símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação devidamente comprovada por recibo;

14.3 O CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem 
transferidos.

14.4 As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências 
que possam ter implicações na execução do objeto do convênio, serão registradas em ata ou relatório 
circunstanciado; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 
questões resultantes da execução ou interpretação deste convênio, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E por estarem de acordo com as clausulas e condições ajustadas,firmam o presente Termo de Convênio 
em 04 (quatro) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

São Sebastião, 01 de Fevereiro de 2013.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
 

Ana Maria de Andrade Luciano
Presidente

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE – POLVO DE SÃO SEBASTIÃO
Testemunhas:
1 - __________________  2 - _________________________
RG. N.º                RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º
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DECRETO Nº 5655/2013

“Dispõe sobre a autorização de repasse financeiro, estabelecendo critérios e condições para a 
celebração de convênio com a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil 
EMEI Elefante Colorido”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com as Leis Municipais nºs. 1739/2005,

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 Escola Municipal de Educação Infantil EMEI Elefante Colorido, mediante 
convênio anexo, que constitui parte integrante deste.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
São Sebastião,     1     de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.

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

Mestres da Escola Municipal de Educação Infanti EMEI Elefante Colorido.”
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 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTI EMEI ELEFANTE COLORIDO, 
associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Valdomiro Peixoto de Oliveira, 53 - Jaraguá – São 
Sebastião/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.029.588/0001-95, neste ato representado pela sua 
Diretora Executiva, Sra. MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade nº. 
17.306.034-1 SSP/SP e do CPF nº. 056.920.898-07, 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 50 (cinquenta) alunos, 
mensalmente, objetivando atingir o somatório de 550 (quinhentos e cinquenta) 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 

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

02 
(Mar./2013)

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

03 
(Abr./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 
(Mai./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 
(Jun./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 
(Jul./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 
(Ago./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 
(Set./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 
(Out./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 
(Nov./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 
(Dez./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.

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$ 17.820,00 (dezessete mil e oitocentos e vinte reais), 

pagáveis em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), de fevereiro 
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 38402-X, do Banco do Brasil, agência 0715-3, São Sebastião, SP;

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 
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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 vigên-

cia 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 presta-
ção 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 CONCEDEN-
TE, 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 relati-
vas 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 trans-
feridos.

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,    1    de fevereiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS
Diretora Executiva

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

NOTIFICAÇÃO DO CANCELAMENTO EX OFFICIO DO REGISTRO NO CCM 

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto à situação 
dos registros junto ao Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, ficam os contribuintes abaixo 
relacionados notificados para ciência do Cancelamento Ex Offício da sua inscrição no referido cadastro, 
em razão do constatado encerramento da atividade econômica conforme diligência realizada in loco pela 
Divisão de Fiscalização de Posturas Municipais.

Notificamos, outrossim, da existência de débito(s) referente(s) a tributo(s) devidamente lançado(s) cuja 
regularização deverá ser promovida pelos responsáveis junto à Divisão de Dívida Ativa, sob pena de 
serem os mesmos exigidos por via judicial.

Razão Social C.C.M. CNPJ / CPF Proc. 
Administrativo

Fickert Assessoria Empresarial Ltda 15.084-0 04.615.885/0001-94 9.833/2009
Dé & Dé do Brasil Ltda 15.831-0 04.590.566/0001-71 465/2005
João Batista Pereira 17.845-0 080.881.698-52 14.458/2009
Agnaldo Alves de Oliveira 17.724-0 080.855.808-02 5.356/2007
Marcenaria Oceânica Ltda – ME 17.079-0 05.444.771/0001-91 3.971/2003
José Rodrigues Silva Variedades – ME 18.563-0 09.687.894/0001-04 12.832/2008
Márcio Vieira Silveira Restaurante 17.959-0 08.575.587/0001-79 2.706/2009
Sonia Marisa Nucci Pereira 18.328-0 05.159.277/0001-85 7.221/2008
Samuel da Silva Santana Colchões - ME 16.373-0 05.914.906/0001-35 8.786/2005
Maria Regina Garcia – ME 15.280-0 04.685.045/0001-06 3.371/2004
Valdete Lassalli de Farias – ME 17.353-0 07.439.093/0001-02 6.888/2006
Francisco José da Silva 15.460-0 025.487.824-50 3.394/2011
Rita Célia Souza Brito 18.195-0 09.339.019/0001-31 5.880/2008
São Sebastião,  13 de fevereiro de 2013.

Ednilson dos Santos
Chefe da Divisão de Tributação

EDITAL - TERMO DE CONCLUÇÃO DE AÇÃO FISCAL N.º 149/2009

Tendo sido improfícuos os meios de notificação “pessoalmente” e “por via postal registrada”, 
fica o contribuinte abaixo indicado notificado do TERMO DE CONCLUÇÃO DE AÇÃO FISCAL nº 
149/2009 – INTIMADO a se apresentar, a esta Divisão, PARA A RETIRADA DE DOCUMENTOS 
CONTABEIS REFERENTE À AÇÃO FISCAL JÁ CONCLUIDA, através do PROCESSO Nº 
8.554/2009.

SUJEITO PASSIVO: OCEANICA – MOTORES E EQUIPAMENTOS MARITIMOS LTDA.
CCM: 13.624
CNPJ/CPF: 56.853.393/0001-30
LEGISLAÇÃO: De acordo com o disposto pelo Artigo 32 da Lei 106/2009.
Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para apresentar os 

supracitados documentos, devendo comparecer à Divisão de Inspetoria Fiscal, situada à Rua 
Prefeito João Cupertino dos Santos, nº 52 - Centro, no horário das 9:00 às 17:00 horas.

NATUREZA DO PROCEDIMENTO: REVISÃO FISCAL HOMOLOGATÓRIA DO ISSQN.
Processo Administrativo n.º 8.554/2009
INSPETOR FISCAL DE RENDAS: ECONOMISTA MARCIO FERNANDES – RE 3415-0
O não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções legais.  
SÃO SEBASTIÃO, 08 DE FEVEREIRO DE 2013.

EDITAL - NOTIFICAÇÃO DO CANCELAMENTO EX OFFICIO
DO REGISTRO COMO VENDEDOR AMBULANTE 

Tendo sido improfícuos os meios de comunicação “por via postal registrada” quanto à situação 
do registro junto ao Cadastro de Ambulantes, fica a pessoa abaixo identificada notificada para 
ciência do Cancelamento Ex Offício da sua inscrição no referido cadastro, em razão do não 
comparecimento no prazo legal para promoção da renovação anual da Licença Ambulante, nos 
termos da legislação em vigor (art. 22 - § 4º. da Lei nº 1.680/2004), conforme apurado no Processo 
Administrativo nº. 13.192/2011.

Interessado: Benedito da Silva - CPF: 039.579.777-20;
Endereço: Alameda Panorama, 14 – Apto 05 – Boracéia – São Sebastião - SP;
Inscrição Municipal: 2.321-0;
Atividade: Vendedor Ambulante – Classe VI (Lanches e Bebidas);
Motivo do Cancelamento: Não renovação da Licença;
São Sebastião, 13 de fevereiro de 2013.

Ednilson dos Santos
Chefe da Divisão de Tributação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Edital de notificação com prazo de 15 (quinze) dias de Paulo Henrique Saes – autos nº 

703/2011 da 2ª Vara Cível – por se encontrar em lugar incerto e não sabido.
O Doutor Guilherme Kirschner, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião/

SP, na forma da lei, etc., faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que perante este Juízo e Cartório processam-se os autos da Ação Civil Pública por atos 
de Improbidade Administrativa, promovida pelo Município de São Sebastião, determinando-se a 
expedição de edital com a finalidade de notificá-lo de todo o conteúdo da petição inicial aqui resumida, 
objetivando o pagamento do valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais) devidamente 
atualizado na data do pagamento, atribuído ao Convênio celebrado na data de 03 de outubro de 2001 
pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACISJC), representada pelo seu 
diretor presidente o ora notificado com o Município de São Sebastião representado por Paulo Roberto 
Julião dos Santos então Prefeito de São Sebastião, João Aguiar Soares Machado e José Inácio 
Homem de Bittencourt então Secretários, réus na ação, para a realização do III Ciclo de Comércio 
Exterior, realizado nos dias 21 a 24 de novembro de 2001, sob a responsabilidade da requerida, 
tudo nos termos constantes dos documentos anexados ao processo. Estando em termos, expediu-
se o presente Edital de Notificação, com prazo de 15 (quinze) dias e, para, querendo, oferecer 
manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/92. Assim, pelo presente edital, fica 
o interessado ausente, devidamente notificado dos termos da referida ação, para que no futuro não 
alegue ignorância ou erro. São Sebastião, 25 de fevereiro de 2013. Eu ......, escrevente, digitei. Eu, 
......, Diretor, conferi.

Dr. Guilherme Kirschner
Juiz de Direito



12 Lei N° 1768/2005 - Ano: 01 - Edição: 037 -  25 de fevereiro de 2013 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Distribuição Gratuita

EDITAL Nº001/2013
A Presidente da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião - Deodato Santana, FUNDASS, no 

uso de suas atribuições, resolve tornar público para o conhecimento dos interessados o Edital n.º 001/13, 
de 25 de fevereiro de 2013, para participação da Seleção de Projetos Culturais para execução no período 
de março a junho e agosto a dezembro, na cidade de São Sebastião.

1. DA APRESENTAÇÃO
Com o compromisso de democratizar o acesso à produção e ao fazer cultural, a FUNDASS, privilegia 

como um dos principais eixos de sua política cultural, a formação, com um programa vasto de ações 
sócio-educativas denominado Programa Oficinas Culturais.

Os cursos oferecidos para as diversas faixas etárias promovem a valorização do cidadão, a inclusão 
social e cultural, incentivando o surgimento de novos talentos, além do desenvolvimento pessoal e 
intelectual, colaborando substancialmente na formação de cidadãos responsáveis e críticos conscientes 
de seu papel na sociedade.

Para a realização do Programa Oficinas Culturais, a FUNDASS está lançando este edital que normatiza 
a contratação de Projetos Culturais, que deverão contemplar as seguintes modalidades: Artes Cênicas 
(teatro, circo, dança); Artes Visuais (pintura, desenho, cerâmica, fotografia, historia em quadrinhos, 
gravura etc); Cinema e vídeo e novas mídias; Literatura; Música; Cultura popular e Ecologia.

A seleção dos projetos dar-se-á na modalidade de Oficinas Culturais, com cursos em nível iniciante, 
intermediário e avançado, voltados à vivência e experimentação cultural de seus participantes, 
desenvolvendo de maneira ampla conceitos teóricos, técnicas e procedimentos de uma linguagem ou 
modalidade artística específica, de maneira dinâmica e atuante, constituindo-se como ferramenta ágil e 
flexível, capaz de atingir os diferentes grupos sociais despertando interesses, revelando potencialidades, 
fazendo aflorar a criatividade, discussão e reflexão, possibilitando o aperfeiçoamento técnico e a 
aquisição de novos conhecimentos.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições dos Projetos Culturais deverão ser realizadas somente pelos interessados, na sala 

da FUNDASS, situada na Av. Dr. Altino Arantes, n.º 174 – Centro, a partir do dia 25 de fevereiro de 
2013 até o dia 08 de março de 2013, em dias úteis, das 09h às 12h e das 14h às 18h, onde serão 
devidamente recebidos e protocolados.

 2.2 Não serão aceitos projetos remetidos pelo Correio, Fax, e-mails, propostas manuscritas ou em 
desacordo com o presente Edital.

 2.3 Os interessados deverão inscrever Projetos para participação da seleção para as oficinas nas 
áreas de: Artes Cênicas (teatro, circo, dança); Artes Visuais (pintura, desenho, cerâmica, fotografia, 
historia em quadrinhos, gravura, etc); Cinema e vídeo e novas mídias; Literatura; Música; Cultura popular 
e Ecologia.

2.4 O Proponente deverá assinar a declaração/requerimento constante no Anexo I.
2.5 Não serão aceitos Projetos de funcionários da FUNDASS e da Secretaria de Cultura e Turismo 

de São Sebastião.
3. DOS PROJETOS
3.1 Os projetos deverão ser digitados e grampeados, elaborados de maneira clara e sucinta, estar 

assinado pelo proponente e conter, obrigatoriamente:
a) IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO - Título e Linguagem.
b) INTRODUÇÃO: Breve apresentação da proposta.
c) JUSTIFICATIVA: Argumentar sobre a importância da proposta.
d) OBJETIVO: O que se pretende com a proposta.
e) CONTEÚDOS: Técnicas e elementos da linguagem artística ou manifestação cultural que serão 

trabalhadas.
f) METODOLOGIA: Como serão estruturadas as aulas.
g) PÚBLICO ALVO: Especificar faixa etária, grau de formação e outras informações sobre o público 

almejado.
h) RECURSOS MATERIAIS: Elencar todo o material de consumo do projeto informando: tipo, 

descrição, referência, quantidade por participante e a freqüência de utilização segundo as etapas do 
projeto e de equipamentos que necessitem de agendamento prévio. 

i) RECURSOS ESPACIAIS: Espaço ideal para a realização da proposta.
j) DISPONIBILIDADE: Disponibilidade de dias, período e horários para a realização da proposta.
k) AVALIAÇÃO: Quais os procedimentos que serão utilizados para a verificação do processo de ensino-

aprendizagem da linguagem artística bem como as alterações ou mudanças nos planos individuais e 
coletivos dos participantes.

l) CURRÍCULO COM FOTO: Endereço completo, assinado e datado com a inclusão de certificados 
ou diplomas de cursos técnicos e/ou livres na área pretendida, declarações, cópias xerox de matéria em 
jornais, folders, programações, fotos de trabalhos realizados, relatos sucintos de objetivos alcançados, etc.

3.2 O proponente deverá ser maior de 18 anos.
3.3 Serão desclassificados os projetos que não cumprirem com as exigências elencadas acima.
4. DA SELEÇÃO
4.1 Os projetos serão avaliados e selecionados pela Comissão Interna de Avaliação de Projetos 

nomeada pela FUNDASS e submetida à apreciação da Presidente. 
4.2 O critério utilizado pela Comissão Interna de Avaliação de Projetos da FUNDASS para seleção 

dos projetos, será baseado na qualidade, pertinência do projeto apresentado e na apresentação de 
títulos, documentos e comprovantes de formação técnico-específica e experiência profissional, segundo 
estabelecido neste Edital.

4.3 Fica facultada à Comissão Interna de Avaliação de Projetos convocar o candidato para demais 
esclarecimentos, entrevista pessoal e ou demonstração prática em dia e horário previamente agendado.

4.4 É facultado a Comissão Interna de Avaliação de Projetos aprovar projetos que não enquadram nas 
categorias ou linguagens acima desde que consideradas compatíveis com as finalidades da Fundação.

4.5 Os resultados da análise dos Projetos, serão afixados no Quadro de Avisos Gerais da FUNDASS, 
a partir de 12 de março de 2013.

4.6 As decisões da Comissão Interna de Avaliação de Projetos e da Presidente da FUNDASS são 
finais e irrecorríveis.

5. DA CONTRATAÇÃO
5.1 Os proponentes que tiverem projetos selecionados, serão contratados sob o regime de prestação 

de serviço, sem vínculo empregatício, conforme previsto no Art. 593 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, observados os requisitos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

5.1.1 Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise da demanda estabelecida em cada 
área cultural, caso ocorra a falta de interessados inscritos em participar da Oficina contratada.

5.2 Da entrega de documentação para contratação
Apenas no momento da Contratação do Projeto é que deverão ser anexados os seguintes 

documentos:
I. cópias legíveis do RG e CPF (frente e verso);
II. comprovantes de residência (com indicação de CEP) do endereço que constar no currículo;
III. cópia do Título de Eleitor e do último comprovante de votação;
IV. 1 foto 3x4;
V. comprovante de Inscrição na Previdência Social ou comprovante de Inscrição PIS/PASEP;
VI. apresentação de número de conta corrente para pessoa física (tipo 1) no Banco Santander para 

depósito de pagamento; 
VII. apresentação de Licença de Autônomo expedida pela Prefeitura Municipal de São Sebastião;
VIII. atestado de antecedentes criminais com emissão não superior a 30 dias da data da entrega da 

documentação. 
IX. atestado Médico- Aptidão para o exercício da função.  
5.3 Fica estabelecido como prazo máximo de entrega de toda documentação exigida para contratação 

o dia 14 de março de 2013, EXCETO para os itens “VI” conta corrente e “VII” Licença de Autônomo, que 
deverão ser apresentados posteriormente, após retirada na sede da FUNDASS, de documentos emitidos 
para fins de abertura de conta corrente no Banco Santander e inscrição como autônomo na Prefeitura 
Municipal de São Sebastião.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO
DEODATO SANTANA - FUNDASS

5.4 O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega de documentação acarretará na não 
contratação do Projeto.

5.5 Somente será aceita pela FUNDASS a documentação completa.
6. DAS PENALIDADES
6.1 Os aprovados e contratados nos termos acima se comprometem desde já, a realizar o cumprimento 

de suas cargas horárias no local estipulado, sob pena de rescisão do contrato firmado e multa;
6.2 Fica desde logo assegurado à FUNDASS o direito de, uma vez rescindido o contrato com o 

proponente do Projeto, durante o período previsto para sua execução, transferir o objeto do mesmo 
a terceiros, sem consulta ou interferência deste, respondendo o proponente pelo inadimplemento do 
contratado, causa da rescisão.

6.3 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, nos termos do disposto no art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93, das seguintes penalidades:

I- Advertência; 
II- pela inexecução parcial: multa de 2% (dois por cento) do valor da parcela não executada do contrato;
III - pela inexecução total: multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
IV - Para cada falta injustificada: desconto da hora aula não trabalhada. 
V - As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 

família, etc.), serão limitadas a 02 (duas) durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II. 

VI - O prestador de serviço que incidir em 03 (três) advertências durante o período de vigência do 
contrato, será impedido de contratar com a FUNDASS, pelo prazo de 02 (dois) anos.

6.4 Nas mesmas penalidades incorrerá o executor de projeto que violar direitos fundamentais da 
criança e ou adolescente, praticando condutas inapropriadas à execução do projeto que lhe causem 
algum tipo de ameaça ou constrangimento, devendo o executor cumprir o disposto na Lei Federal nº. 
8069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança de do Adolescente.

6.5 As penalidade previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas 
na legislação que rege a matéria (em especial as previstas no subitem 6.4), são independentes e a 
aplicação de uma não exclui as outras.

7. DAS ATRIBUIÇÕES
7.1 Compete à FUNDASS:
I. Disponibilizar os espaços físicos para a realização dos cursos;
II. Disponibilizar estrutura mínima para realização dos cursos;
III. Coordenar as execuções de cada uma das propostas selecionadas;
IV. Fiscalizar a execução do contrato por intermédio da Diretoria de Cultura, em conjunto com os 

Coordenadores de região;
V. Elaborar planejamento em conjunto com os executores selecionados;
VI. Elaborar certificados e materiais gráficos;
VII. Divulgar os cursos na mídia local.
7. 2  Compete ao proponente do projeto aprovado:
I. Planejar as aulas;
II. Elaborar relatórios mensais de atividades, devidamente assinados;
III. Apresentar ficha de freqüência dos alunos;
IV. Cumprir horários e os cronogramas pré-estabelecidos;
V. Participar quando solicitado, das atividades realizadas pela FUNDASS nas quais as oficinas darão  

mostras dos trabalhos desenvolvidos.
VI. Participar de reuniões com a Coordenação.
VII. Apresentar conduta ilibada na execução do projeto, em cumprimento do disposto na Lei Federal nº. 

8069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança de do Adolescente.
8. Das Disposições Finais
8.1 O proponente do projeto contratado terá seus vencimentos calculados por hora/aula, devendo 

incidir no valor total a ser pago por cada período de prestação dos serviços, impostos obrigatórios, que 
serão retidos pela Tesouraria da FUNDASS.

a) Fica estabelecido que o proponente isenta a FUNDASS de quaisquer obrigações 
relativas à despesas adicionais, como diárias, alimentação, transporte entre outras, referentes à 
execução do projeto selecionado e contratado;

8.2 Qualquer dano e/ou perda de material patrimonial, ocorrido no período de execução do curso ou 
oficina, será de inteira responsabilidade do proponente do projeto (responsável pela turma);

8.3 Será firmado entre o proponente do projeto selecionado e a FUNDASS, um contrato onde constarão 
direitos e deveres de ambas as partes, considerando o disposto no presente Edital nº. 001/2013 de 25 
de fevereiro de 2013;

8.4 É facultado a FUNDASS ampliar ou reduzir o período de duração das oficinas, conforme adequação 
às necessidades verificadas durante a vigência do Edital nº001 de 25 de fevereiro de 2013;

8.5 Fica facultado à FUNDASS o direito de adequação dos projetos às necessidades da entidade. 
8.6 É facultado a Comissão Interna de Avaliação, aprovar projetos que não se enquadrem nas 

áreas culturais citadas anteriormente, desde que considerados de relevante valor sócio-cultural para 
a comunidade.

8.7 Fica também convencionado que o Proponente autoriza, em caráter permanente, o uso de 
fotos, filmes e imagens obtidas, bem como as obtidas por terceiros onde estejam fixadas imagens 
do proponente e do projeto, com finalidade de divulgação por qualquer tipo de mídia, das atividades 
institucionais da FUNDASS, nos termos do artigo 111 da Lei no. 8.666/93 e seu parágrafo único.

8.8 As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser esclarecidas na sala da FUNDASS, 
na Av. TDr. Altino Arantes, n.º 174 – Centro, nesta cidade, de segunda à sexta, das 09h00m às 17h00m 
horas no período estabelecido neste edital.

8.9 Os projetos não selecionados para a edição 2013, deverão permanecer nos arquivos da FUNDASS, 
não podendo ser retirados pelo proponente que não foi contemplado.

São Sebastião, 25 de fevereiro de 2013.

MARIANITA BUENO
Presidente Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana - FUNDASS

ANEXO I
Eu, ___________________________________________________, inscrito no CPF sob nº 

____________________ __________,  RG n.º _____________________________,  residente e 
domiciliado na ________ ______________________________________________________________
_________________________________________, venho requerer a inscrição do Projeto denominado 
______________________, de acordo com Edital nº. 001, de 25 de fevereiro de 2013, para Seleção de 
projetos para Oficinas Culturais da FEC. 

Declaro que conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente edital, bem como 
responsabilizo-me por todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento da sua execução, 
caso venha a ser contratado.

Declaro ainda, estar ciente de que poderei ser contratado para prestar serviços com quaisquer 
equipamentos e ou locais indicados por ocasião da contratação, localizados em qualquer bairro do 
Município de São Sebastião. 

Estou ciente de que minha inscrição e possível seleção para desenvolvimento de meu projeto, não 
geram direito subjetivo à minha efetiva contratação pela FEC.

Em anexo, o projeto e a documentação exigida neste Edital, de cujos termos declaro estar ciente e 
de acordo.

Atenciosamente,

São Sebastião, _____ de __________ de 2013.

__________________________
(nome e assinatura do proponente)


