
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 168 - 06 de fevereiro de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

“Dispõe sobre suplementação de Dotações Orçamentárias, conforme  Leis 2301/2014”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme artigo 7º  Inciso I  da Lei 2301/2014, no valor de  R$ 17.865.512,00 

(dezessete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

29220 02.03 Procuradoria Trabalhista 3.1.90.91.00 03.122.7003 2.263 1.500.000,00
133 03.02 Depto de Tec. e Informação 3.3.90.39.00 04.126.7002 2.312 4.000,00

30482 04.03 Fundo Mun. de Assist.Social 3.3.90.30.00 08.244.4009 2.335 10.000,00
18333 04.03 Fundo Mun. de Assist.Social 3.3.50.43.00 08.241.4009 2.331 40.200,00
18348 04.03 Fundo Mun. de Assist.Social 3.3.50.43.00 08.244.4002 2.302 19.900,00
30902 04.03 Fundo Mun. de Assist.Social 3.3.50.43.00 18.243.4009 2.279 249.900,00

277 05.03 Depto Financeiro 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.327 514.000,00
319 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 2.697.512,00

30617 06.03 Depto Administrativo 3.3.90.46.00 04.122.7001 2.329 469.000,00
30628 06.04 Depto de Frota 3.3.90.14.00 04.122.7001 2.329 160.000,00
18377 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.39.00 18.541.6006 2.224 47.000,00

483 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 40.000,00
488 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2006 2.076 717.000,00

28188 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.046 17.000,00
504 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.054 11.000,00
507 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2006 2.075 20.000,00
523 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.365.2002 2.050 260.000,00
526 09.02 Depto Pedagógico 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 700.000,00
548 09.03 Depto Pedagógico 3.3.90.30.00 12.361.2001 2.041 50.000,00

29834 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 12.361.2001 2.041 7.000,00
552 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.36.00 12.361.2001 2.041 41.000,00

29907 09.03 Depto de Planejamento 3.3.90.93.00 12.361.2001 2.041 997.000,00
648 10.01 Sec.Esportes e Div. Subord. 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.112 76.000,00
693 11.01 Depto de Adm. e Controle 3.3.90.36.00 10.122.1009 2.039 131.000,00
752 11.02 Depto de Coord.Unid. Saúde 3.3.90.36.00 10.302.1003 2.014 30.000,00

18288 11.02 Depto de Coord.Unid. Saúde 4.4.90.51.00 10.301.1001 1.002 14.000,00
18292 11.02 Depto de Coord.Unid. Saúde 4.4.90.51.00 10.302.1003 1.004 4.191.000,00
30614 11.02 Depto de Coord.Unid. Saúde 4.4.90.51.00 10.301.1001 1.002 120.000,00
18295 11.02 Depto de Coord.Unid. Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.321 27.000,00
29346 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.122.3006 2.360 60.000,00
30231 12.02 Depto de Turismo 3.3.90.93.00 23.695.6004 1.062 430.000,00
30505 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.112 253.000,00

842 12.03 Depto de Patrimônio 4.4.90.61.00 13.391.3001 1.083 500.000,00
856 13.01 Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00 04.122.7006 2.308 87.000,00
909 14.01 Sec.Adm.Reg. e Div. Subord. 3.3.90.39.00 15.452.5001 2.305 2.900.000,00
976 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.122.8005 2.276 225.000,00
993 15.02 Depto de Vigilância Municipal 3.3.90.39.00 06.181.8001 2.306 50.000,00

1006 15.03 Depto Guarda Civil Municipal 3.3.90.39.00 06.122.8005 2.276 200.000,00
TOTAL R$  17.865.512,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações 
orçamentárias, no valor de  R$ 17.865.512,00 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
20 02.01 Sec.Assuntos Jur.Div.Sub. 3.3.90.39.00 03.122.7003 2.263 64.512,00
21 02.01 Sec.Assuntos Jur.Div.Sub. 3.3.90.46.00 03.122.7003 2.263 3.240,00
22 02.01 Sec.Assuntos Jur.Div.Sub. 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 1.500.000,00

100 02.08 Procuradoria Judicial 3.3.90.46.00 03.122.7003 2.263 10.000,00
146 03.03 Depto Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.234 442.368,00
160 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.39.00 08.122.4007 2.152 152.064,00
161 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.46.00 08.122.4007 2.152 52.800,00
207 04.02 Depto de Rel. Empr. Trabalho 3.3.90.46.00 08.331.4003 2.284 26.000,00

18338 04.03 Fundo Mun. de Assist.Social 3.3.50.43.00 08.243.4010 2.331 310.000,00
265 05.02 Depto de Receita 3.3.90.39.00 04.129.7001 2.245 223.488,00
347 07.01 Sec.Mun.Obras Div.Sub. 3.3.90.46.00 04.122.7001 2.330 6.480,00
380 07.03 Depto Obras Públicas 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 105.984,00

18384 08.01 Depto de Meio Ambiente 3.3.90.46.00 18.541.6006 2.324 30.000,00
471 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.122.2007 2.077 737.000,00
477 09.01 Depto Administrativo 3.1.90.11.00 12.361.2001 2.041 990.000,00

29340 09.01 Depto Administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.360 17.000,00
543 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.361.2001 1.006 7.000,00
580 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 1.061.000,00

30521 09.03 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 12.365.2002 1.008 7.000,00
649 10.01 Sec.Esporte Div.Subord. 3.3.90.46.00 27.122.3008 2.112 10.000,00

18444 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.122.3008 2.112 160.200,00
18445 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.46.00 27.122.3008 2.112 45.000,00
30553 10.03 Depto de Lazer e Recreação 4.4.90.51.00 27.812.3007 1.028 2.975.000,00

705 11.02 Depto de Coord.Unid. Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.001 4.191.000,00
803 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.39.00 13.122.3006 2.103 179.712,00
804 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.46.00 13.122.3006 2.103 62.640,00
826 12.02 Depto de Turismo 3.3.90.46.00 23.695.6004 2.314 20.680,00
903 14.01 Sec.Adm.Reg. e Div.Subord. 3.3.90.39.00 15.122.5010 2.190 3.671.840,00
904 14.01 Sec.Adm.Reg. e Div.Subord. 3.3.90.46.00 15.122.5010 2.190 200.000,00
965 15.01 Sec. Seg. e Div. Subord. 3.3.90.39.00 06.181.8003 2.270 520.704,00

17264 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.330 80.640,00
17265 16.02 Depto de Planejamento 3.3.90.46.00 04.122.7001 2.330 2.160,00

TOTAL R$     17.865.512,00

Artigo 3º- Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabelecida pelo Artigo 8º,  da Lei 2274/2013, conforme abaixo descrito:

Nº Órgão  Departamento Econômica Funcional  Ação  Transpor de  Transpor para
159 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.36.00 08.122.4007 2.152 64.200,00
157 04.01 Depto de Des. Humano 3.3.90.32.00 08.122.4007 2.152 64.200,00

754 11.02 Depto de Coord.Unid. 
Saúde 3.3.90.39.00 10.302.1003 2.014 13.000,00

30721 11.02 Depto de Coord.Unid. 
Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.014 13.000,00

TOTAL R$     77.200,00               R$              77.200,00 

Artigo 4º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, por excesso de arrecadação a ser verificado ao final do exercício, referente a 
Convênios com o Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.866.000,00 (hum milhão, oitocentos e sessenta e seis mil reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
29917 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.062 1.801.000,00
30731 12.02 Depto de Turismo 4.4.90.51.00 23.695.6004 1.111 65.000,00

TOTAL  R$  1.866.000,00

Artigo 5º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, por excesso de arrecadação a ser verificado ao final do exercício referente a 
Convênios com o Governo Federal no valor de R$ 1.270.600,00  (hum milhão, duzentos e setenta mil e seiscentos reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
30477 04.03 Fundo Mun. de Assist.Social 4.4.90.51.00 08.244.4009 1.098 133.000,00
30614 11.02 Depto de Coord.Unid. Saúde 4.4.90.51.00 10.301.1001 1.002 1.137.600,00

TOTAL R$   1.270.600,00

Artigo 6º - Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária, por excesso de arrecadação a ser verificado ao final do exercício, referente a 
Operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal que será liberado neste exercício de acordo com as medições das obras executadas no valor de R$ 
7.018.097,02  (sete milhões,  dezoito mil, noventa e sete reais e dois centavos);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 
29918 16.02 Depto de Planejamento 4.4.90.51.00 15.451.5003 1.038 7.018.097,02

TOTAL R$   7.018.097,02
Artigo 7º - Fica aberto o crédito adicional especial, nas seguintes dotações orçamentárias, conforme a Lei 2302/2014, e o parágrafo 2º do Artigo 167 da 

Constituição Federal, no valor de  R$  1.162.210,00 (hum milhão, cento e sessenta e dois mil, duzentos e dez reais);
Nº Órgão Departamento Econômica Funcional  Ação Suplementar 

30948 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.36.00 27.812.3007 2.385 838.260,00
30950 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.30.00 27.812.3007 2.385 16.500,00

30951 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.30.00 27.812.3007 2.385 123.581,00
30952 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.36.00 27.812.3007 2.385 51.975,00
30953 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.812.3007 2.385 59.987,00
30954 10.02 Depto de Esportes 3.3.90.39.00 27.812.3007 2.385 32.000,00
30955 10.02 Depto de Esportes 4.4.90.52.00 27.812.3007 2.385 39.907,00

TOTAL R$ 1.162.210,00  

Artigo 8º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior, será o proveniente de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, 
no valor de  R$  1.162.210,00 (hum milhão, cento e sessenta e dois mil, duzentos e dez reais);

Nº Órgão Departamento Econômica Funcional Ação  Anular 
30553 10.03 Depto de Lazer e Recreação 4.4.90.51.00 27.812.3007 1.028 1.162.210,00

TOTAL R$ 1.162.210,00  
Artigo 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 05 de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6181/2015

EDITAL Nº 0006/2015
CLASSIFICAÇÃO GERAL CURSO DE SOLDADOR – CIP
A Secretaria Municipal da Educação de São Sebastião, neste ato 
representada pela Chefe de Divisão do Centro Integrado Profissionalizante 
– CP, no  exercício de suas atribuições legais, publica a listagem de 
classificação geral das vagas remascentes do Curso de Soldador:

1. Fabricio da Silva Santos;
2. Daniel Santos Sampaio;
3. Luana Lima da Silva;
4. Jivaldo Luiz da Silva;
5. Luciana Oliveira Tegani;
6. Ramire Santos Silva;
7. Rogério Almeida Gonzaça;
8. Alecssander G. Oliveira;
9. Sallys Jesus da Costa;
10. Wesley Emiliano Nogueira.
11. Diogo dos Santos Ferreira;   

Os alunos acima relacionados estão convocados a comparecerem na 
North Shore no período de 09 a 13 de Fevereiro de 2015, em horário 
comercial, para efetivarem sua matrícula. Em caso de não comparecimento 
dos alunos, automaticamente fica entendido como desistência tácita. 

São Sebastião, 09/02/2015.

Maria Zeneide Nunes da Silva Moraes
Chefe de Divisão do Centro Integrado Profissionalizante - CIP

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

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o requerido através do Processo Administrativo nº 

11.010 de 16 de outubro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no 
dia 16/12/2014 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo a 
aposentadoria requerida na forma da Lei, e anexada no Processo 
mencionado acima.

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

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, matricula nº. 866-4, do cargo de 
Merendeira, Referência 2 “J”, admitida em 22 de outubro de 1980.

Artigo 2º- Perceberá a servidora proventos integrais pela última 
remuneração, com reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 22 de março de 2015.                       

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,      26         de janeiro de 2015.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

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

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 12.523, de 25 de 

novembro de 2014.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
15/01/2015 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
requerido na forma na forma da Lei e anexada no Processo acima 
mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, conforme Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

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

EDSON CARLOS MATHIAS, matricula nº. 1331-5, do cargo de Assistente 
de Finanças, Referência 13 “J”, admitido em 17 de dezembro de 1984.

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

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de fevereiro de 2015.                       

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,   26      de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6212/2015

DECRETO Nº 6213/2015

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo de intervenção da Casa da 
Criança”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 
no exercício de suas atribuições legais, e considerando o disposto no inciso 
VIII, do art. 69, da Lei Orgânica do Município e

Considerando a necessidade de prorrogação da intervenção da Casa 
da Criança para fins de atender e garantir a oferta de serviços que devem 
ter solução de continuidade;

Considerando que as condições expostas no Decreto originário nº 
6027/2014, se mantem;

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica prorrogada a intervenção temporária do Município de 

São Sebastião na “CASA” – Casa da Criança e do Adolescente de 
São Sebastião, situada a Rua Mansuetto  Pieroti, nº 990, com CNPJ nº 
50.325.760/0001-47, com requisição e ocupação de seus bens e serviços, e 
o aproveitamento do seu quadro de empregados pelo período de 240 dias.

Artigo 2º- Fica mantido em todos os efeitos o disposto no Decreto 
6027/2014.

Artigo 3º- A prorrogação interventiva vigorará a partir da data de 
publicação deste Decreto, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 
2014. 

São Sebastião,         26          de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6214/2015

DECRETO Nº 6215/2015

“Dispõe sobre a cassação do Alvará de Licença para Funcionamento 
Provisório – Protocolo I – Cad nº 42311401181/2014, concedido a Renivaldo 
A. Luiz - ME”.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a constatação de que foi desenvolvida atividade 
econômica diversa daquela concedida no Alvará expedido através do 
Protocolo I-Cad nº 42311401181/2014;

CONSIDERANDO que foram adotadas medidas administrativas no 
sentido de obstar o exercício da praticada atividade de serralheria no local, 
com a manutenção da interdição determinada em 18/08/2014, conforme 
Auto nº 006/2014, e;

CONSIDERANDO, por fim, a impossibilidade legal do exercício da 
sobredita atividade no local, conforme estatui a Lei de Uso e Ocupação do 
Solo nº 225/78 (e alterações),

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica cassado, nos termos previstos no artigo 28 da Lei nº 

718/89, o Alvará de Licença para Funcionamento Provisório, concedido 
através do Protocolo I-Cad nº 42311401181/2014 a RENILVALDO A. LUZ 
– ME, estabelecido na Avenida Euclides da Cunha nº 481, bairro Canto do 
Mar, neste município.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião,       26     de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

DECRETO Nº 6217/2015
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, 

no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 7.184 de 05/06/2007, 

em nome de Rosa Maria Kosel de Sant’Anna, que requer sua aposentadoria;
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS, Fundo 

de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais lavrada no dia 
14/08/2007 assinada pelos Conselheiros presentes, deferindo o benefício 
a aposentadoria requerida na forma da Lei e anexada no Processo acima 
mencionado.

CONSIDERANDO, que a servidora manifestou-se em 15/01/2015 
quanto à data de sua aposentadoria para 01/03/2015, conforme consta do 
referido processo;

CONSIDERANDO que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição,de acordo com o Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 
41/2003,

D E C R E T A:
Artigo 1º- É declarada APOSENTADA, nos termos da Lei, a servidora 

ROSA MARIA KOSEL DE SANT’ANNA, matricula nº. 2816-9, do cargo de 
Assistente de Serviços Administrativos, Referência 8 “J”, admitida em 26 
de maio de 1992.

Artigo 2º- Perceberá a servidora proventos integrais pela última 
remuneração correspondente à sua contribuição previdenciária, com 
reajustes pela paridade total.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a 
partir de 01 de março de 2015.                       

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,   09  de fevereiro de 2015.

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

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

3ª CHAMADA - PROCESSO SELETIVO 
ASPIRANTES À GUARDA MIRIM

PELO PRESENTE, A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO 
ESTÁ CONVOCANDO OS CANDIDATOS ABAIXO COM SEU 
REPRESENTANTE LEGAL, APROVADOS NO PROCESSO 
SELETIVO, A COMPARECEREM NA BASE DA GUARDA MIRIM, 
ROD. PRESTES MAIA,S/Nº -BAREQUEÇABA, NOS DIAS: 10,11 
ou 12 DE FEVEREIRO DE 2015, DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, 
IMPRETERIVELMENTE COM O OBJETIVO DE EFETIVAR A 
MATRÍCULA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MIRIM, 
MUNIDOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

COMPROVANTE DE MATRÍCULA NA REDE PUBLICA DE 
ENSINO,

RG E CPF, INCLUSIVE DO REPRESENTANTE LEGAL,
COMPROVANTE DE RESIDENCIA,
ATESTADO MEDICO PARA ATIVIDADE FISICA
E UMA FOTO 3X4
Período da Manhã
Classif./ Candidato: 
50. Victor Domingues M. Gomes
51. Nayene Antero Roma
52. Carlos Eduardo da Silva
53. Matheus Costa Silva
54. Kawan Mandú R. da Silva
55. José Mauro da Silva   

ESCLARECEMOS QUE O NÃO ATENDIMENTO A ESTA 
CONVOCAÇÃO, IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA FORMAL AO 
CURSO DA GUARDA MIRIM. SERÁ CONVOCADO O PRÓXIMO DA 
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO.

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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“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 2308/15.
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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na 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. Sr. Sebastião Fernandes 
Paes, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 6.398.876-8 e do CPF n.º 358.888.658-34 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram 
o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308, de 13 de Janeiro de 2015, 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 125 (cento e vinte e cinco) 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 125 (cento e vinte e cinco), atendimentos mensais, 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 (Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do termo de convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 Mar./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08(Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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$ 112.178,76 (cento e doze mil, cento e setenta e oito reais e setenta e 

seis centavos), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 9.348,23 (nove mil, trezentos e quarenta e oito  reais e vinte e três centavos), onerando a Unidade 
Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000.

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;
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 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Sebastião Fernandes Paes
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 6190/2015

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, objetivando a execução 
de atividades na área de Proteção Social Especial de Média Complexidade.”

Sr. ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 
2308/15.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER 

SEBASTIANENSE, 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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, 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 AMPARO A MULHER 
SEBASTIANENSE, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Nossa 
Senhora da Paz, nº 38– Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.319.888/0001-06,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sra. 
Elisabeth dos Santos Chagas,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 5.462.556-7 e do CPF n.º 358.958.538-20 doravante designada simplesmente, 
CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308, de 13 de Janeiro de 2015, 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 Mulher, objetivando atingir a meta de até 150 (cento e cinquenta) 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 atendimento a Mulher, com ações sócio-

educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva com demanda estimada de 150 (cento e cinquenta) atendimentos 
mensais,  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 (Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.

03 (Mar/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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$ 207.663,96 (duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais 

e noventa e seis centavos), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 17.305,33 (dezessete mil, trezentos e cinco reais e trinta e três centavos) onerando a 
Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082444011.  3.3.50.43.00.0000;

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 15.228,00 (quinze mil e duzentos e vinte e oito reais), com 
parcelas mensais de R$ 1.269,00 (um mil e duzentos e sessenta e nove reais).

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;
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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 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
   

Elisabeth dos Santos Chagas
Presidente

Associação de Amparo a Mulher Sebastianense
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

DECRETO Nº 6191/2015
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, objetivando a execução 

de atividades na área de Proteção Social Especial de Média Complexidade.”
Sr. ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2308/15.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER 

SEBASTIANENSE, 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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE, 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 AMPARO A MULHER 
SEBASTIANENSE, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Nossa 
Senhora da Paz, nº 38– Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 50.319.888/0001-06,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sra. 
Elisabeth dos Santos Chagas,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 5.462.556-7 e do CPF n.º 358.958.538-20 doravante designada simplesmente, 
CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308, de 13 de Janeiro de 2015, 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 Mulher, objetivando atingir a meta de até 150 (cento e cinquenta) 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 atendimento a Mulher, com ações sócio-

educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva com demanda estimada de 150 (cento e cinquenta) atendimentos mensais,  
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 (Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 (Mar/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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$ 207.663,96 (duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais 

e noventa e seis centavos), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 17.305,33 (dezessete mil, trezentos e cinco reais e trinta e três centavos) onerando a 
Unidade Orçamentária 02.04.03 – 082444011.  3.3.50.43.00.0000;

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 15.228,00 (quinze mil e duzentos e vinte e oito reais), com 
parcelas mensais de R$ 1.269,00 (um mil e duzentos e sessenta e nove reais).

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 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
   

Elisabeth dos Santos Chagas
Presidente

Associação de Amparo a Mulher Sebastianense
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade FACULTI – FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA CULTURAL A TERCEIRA IDADE, 
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 2308/15.
DECRETA:

Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos FACULTI – FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA 
CULTURAL A TERCEIRA IDADE, 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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e a FACULTI – FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA CULTURAL A TERCEIRA 

IDADE, 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 FACULTI – FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA 
CULTURAL A TERCEIRA IDADE, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na 
Rua João Batista Fernandes, nº 38 – Centro– São Sebastião/SP,  inscrita no CNPJ sob n.º 03.016.452/0001-50,  neste ato representado pela sua Presidente, 
Sra. Maria Luiza de Santana Ribeiro Lima, portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 525.407-7 e do CPF n.º 358.927.818-87 doravante designada 
simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308, de 13 de Janeiro de 2015, 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
•	 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 300 (trezentos) atendimentos mensais gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.
•	 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.
•	 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 300 (trezentos), atendimentos mensais, 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(Jan/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 Mar./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./13) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12(Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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;
•	 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;
•	 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme 

estabelecido na Cláusula Primeira;
•	 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e Oitava;
•	 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;

•	 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;

•	 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;

•	 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:
•	 quando não for executado o objeto do convênio;
•	 quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida;
•	 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$ 242.775,84 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 20.231,32 (vinte mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), 
onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.241.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000.

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 21.546,12 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta  e seis 
reais e doze centavos), com parcelas mensais de R$ 1.795,51 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um 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 0994-6, agencia 06651-6, do Banco 
do Brasil; 
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•	  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.
•	 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.
•	  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 Dezembro de 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
   

Maria Luiza de Santana Ribeiro Lima
Presidente

Faculti – Fraternidade e Assistência Cultural a Terceira Idade
Testemunhas:
1 - _______________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

DECRETO Nº 6193/2015

“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.”

Sr. 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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na 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 CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO 
SEBASTIÃO, 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 pela sua Interventora, conforme decreto 
municipal 6027/2014 de 06 de março de 2014 a Sra. Elisangela Cristino Barbosa da Silva,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 24.684.697-5 e do 
CPF n.º 252.295268-40 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308, de 
13 de Janeiro de 2015, 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 36 (trinta e seis) 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 mensais, 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(Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 (Mar/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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$ 1.170.822,40 (um milhão, cento e setenta mil, oitocentos e vinte e dois 

reais e quarenta centavos), sendo 12(doze) parcelas mensais de R$ 114.235,20 (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$ 29.633,65 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e 
sessenta e cinco  centavos ), com parcelas mensais de R$ 2.469,47 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete 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 dezembro de 2015, 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 “fax 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, 13 de janeiro de 2015.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Elisangela Cristino Barbosa da Silva
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 6194/2015

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade PROJETO ATIVO, 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 2308/15.
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos PROJETO ATIVO, 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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e o Projeto Ativo, objetivando a execução de Proteção Social Básica na área 

da Criança e do Adolescente.
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 PROJETO ATIVO, entidade de assistência social 
sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, com sede na Estrada do Rio das Pedras, n.º 2.961 – Camburi – São Sebastião/
SP, inscrita no CGC/MF sob n.º 08.473.281/0001-01, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Vanderlei de Matos, portador da Cédula de Identidade 
RG. N.º 3.759.463 e do CPF n.º 074.691.368-00 doravante designada simplesmente CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei 
Municipal n.º 1229, de 28 de janeiro de 1998 e Lei Municipal nº 2308 de 13 de Janeiro de 2015, 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 a Criança e ao Adolescente, objetivando atingir a meta de 90 (noventa) 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 Adolescente, com ações sócio-
educativas, apoio sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva com demanda estimada de 90 (noventa) atendimentos mensais, 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(Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 (Mar/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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05 (Mai/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

08 (Ago./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

09 (Set/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

11(Nov./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e 
respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

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$ 343.204,80 (Trezentos e quarenta e tres mil, duzentos e quatro 

reais e oitenta centavos), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 28.600,40 (vinte e oito mil, seiscentos reais e quarenta centavos), onerando a Unidade 
Orçamentária 02.04.03 – 08.244.4002.2.302.000 3.3.50.43.00.0000. 

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 5.940,00 (cinco mil e novecentos e quarenta reais), com 
12(doze) parcelas mensais de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)

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 04.001.218-9, agencia 0169-4, do 
Banco Nossa Caixa Nosso Banco; 

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.
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 Dezembro de 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.
   

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Vanderlei de Matos
Presidente

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

DECRETO Nº 6195/2015

“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 2308/15.
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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na 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. Maria Evelina 
Pereira Faria, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 2.119.591-2 e do CPF n.º 025.954.278-49 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, 
celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308, de 13 de Janeiro de 2015, 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
•	 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 500 (quinhentos) atendimentos gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.

•	 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.

•	 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, 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 (Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 (Mar./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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;

•	 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;

•	 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme 
estabelecido na Cláusula Primeira;

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

•	 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;

•	 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;

•	 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:
•	 quando não for executado o objeto do convênio;
•	 quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida;
•	 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$ 285.306,12 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e seis reais e doze  

centavos), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 23.775,51 (vinte e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos),  onerando a 
Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.241.4009.2.331.000 3.3.50.43.00.0000 

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 15.984,00 (quinze mil, novecentos e oitenta quatro reais), 
com parcelas mensais de R$ 1.332,00 (um mil, trezentos e trinta e dois reais).

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 003-00.000.131-6, 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.
•	 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.
•	  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 dezembro de 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
   

Maria Evelina Pereira Faria
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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DECRETO Nº 6196/2015

“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.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2308/15.
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, conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
São Sebastião, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre sí celebram o Município de São Sebastião e a Associação Sebastianense de Promoção Social, objetivando a execução 

do Programa de Proteção Social Básica – PAC.
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 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 doravante designada simplesmente CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308/15, 
de 13 de Janeiro de 2015, 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, objetivando atingir a meta de 410 (quatrocentos e dez) atendimentos mensais 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 410 (quatrocentos e dez), atendimentos mensal, no período 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(Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 (Mar/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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$ 1.158.287,52 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta e dois centavos), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 96.523,96 (noventa e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e 
seis centavos), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 08.243.4009  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 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 1137-7, 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 
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.
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
Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.
   

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 6197/2015

“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade LAR VICENTINO 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 2308/15.
DECRETA:

Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade de assistência social sem fins lucrativos LAR VICENTINO, 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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ASSISTENCIAL
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de São Sebastião e o LAR VICENTINO, 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 o LAR VICENTINO, entidade de assistência 
social sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social,  com sede na Rua Gunji Kajiya nº 350– Portal da Olaria – São Sebastião/SP,  
inscrita no CNPJ sob n.º 03.610.593/0001-04,  neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Adailton da Silva Lopes,  portador da Cédula de Identidade 
RG. N.º 41.018.477-9 e do CPF n.º 307.058.698-81 doravante designada simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela 
Lei Municipal nº 2308 de 13 de Janeiro de 2015, 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
•	 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 até 20 (vinte) atendimentos mensais gratuitos, consoante o Plano de Trabalho.
•	 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.
•	 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 em regime de abrigo com demanda estimada 

de 20 (vinte) atendimentos mensais, 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(Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 (Mar/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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;
•	 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;
•	 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme 

estabelecido na Cláusula Primeira;
•	 Apresentar prestação de contas ao CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas Sétima e Oitava;
•	 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;
•	 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;
•	 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;
•	 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:
•	 quando não for executado o objeto do convênio;
•	 quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida;
•	 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$ 744.984,00 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e 

quatro reais), com 12(doze) parcelas mensais de R$ 62.082,00 (sessenta e dois mil e oitenta e dois reais), onerando a Unidade Orçamentária 02.04.03 – 
082414010.  3.3.50.43.00.0000.

5.2 O valor total estimado do presente Convênio com recursos Próprios da entidade é de R$ 75.698,40 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito 
reais e quarenta centavos), com parcelas mensais de R$ 6.308,20 (seis mil, trezentos e oito reais e vinte 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 809-5, agencia 06651-6, do Banco do 
Brasil; 
•	  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.
•	 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.
•	  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 Dezembro de 2015, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo, 
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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, 13 de Janeiro de 2015.
  

Ernane Bilotte Primazzi 
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
   

Adailton da Silva Lopes
Presidente

Lar Vicentino 
Testemunhas:
1 - _____________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

DECRETO Nº 6198/2015
“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 2308/15.

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, 13 de Janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na 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, 
Sra. Rita de Cássia do Nascimento Simioni,  portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 10.869.367-3 e do CPF n.º 109.195.008-38 doravante designada 
simplesmente, CONVENENTE, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 2308, de 13 de Janeiro de 2015, 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 156 (cento e cinquenta e seis)  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, 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 (Jan/15) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 1º mês.
03 (Mar/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 2º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 1º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas  do 3º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 2º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 4º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 3º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 5º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 4º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 6º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 5º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 7º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 6º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 8º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 7º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 9º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 8º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 10º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 9º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez/15) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas do 11º mês. Mediante a aprovação da prestação de contas do 10º mês e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
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$ 537.571,20 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e um 

reais e vinte centavos), sendo 12(doze) parcelas mensais de R$ 44.797,60 (quarenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), 
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$ 12.315,60 (doze mil, trezentos e quinze reais e sessenta 
centavos), com parcelas mensais de R$ 1.026,30 (um mil e vinte seis reais e trinta 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.
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 2015, 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, 13 de Janeiro de 2015.
  

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Rita de Cássia do Nascimento Simioni
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

DECRETO Nº 6199/2015
“Dispõe sobre autorização de repasse financeiro para a entidade Creche Dona Laurinda.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2005 

e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica autorizado o repasse financeiro à entidade sem fins lucrativos, Creche Dona Laurinda, com o objetivo de execução de atividade na área 
da criança – creche, conforme convênio que é parte deste decreto.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.   

São Sebastião,       14     de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
“Convênio que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião e a Creche Dona Laurinda, para o desenvolvimento conjunto de ações em creche.”
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. Senhor 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 a CRECHE DONA LAURINDA, entidade sem fins lucrativos, com 
endereço à Travessa Batuíra, 29 – Bairro São Francisco – São Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.320.449/0001-05, neste ato representada pela 
sua Presidenta, Sra. ILKA PEREIRA DE FARIA ABRANCHES, portadora do RG n.º 8.846.568-8-SSP-SP e CPF n.º 886.279.938-15, doravante denominada 
CONVENIADA, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto 
Municipal nº. 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 transferência de recursos financeiros para a CONVENIADA para a prestação de serviços educacionais na 

área da criança-creche, apoiada 
pela CONCEDENTE, por meio da sua Secretaria da Educação objetivando atingir a meta total de 1.560 (mil quinhentos e sessenta) 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 a CONCEDENTE contará com o auxílio da Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 

SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO

2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Creche, com ações sócio-educativas, apoio 
sócio-familiar e articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando o atendimento mensal de 130 (cento e trinta) crianças, no período de 14/01/2015 
a 31/12/2015, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes educacionais.

2.2 - A meta mensal estimada referida no “caput” desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 05% (cinco por cento) para mais ou para menos, 
sempre com vistas ao cumprimento da meta total, não alterando os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta 
mensal estimada no “caput”, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.

2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no “caput”, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes 
aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 
6.2 da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na 

área da criança - creche, 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. 
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à CONVENIADA, 

ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, apresentado pela CONVENIADA, incluindo-se sob o aspecto 

pedagógico, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, conforme cronograma disposto abaixo;
Parcela Data Condição

01 (Jan./2015) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 02. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
04 (Abr./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 03. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
05 (Mai./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 04. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 03 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
06 (Jun./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 05. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
07 (Jul./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 06. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
08 (Ago./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 07. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
09 (Set./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 08. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
10 (Out./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 09. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
11 (Nov./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 10. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
12 (Dez./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 11. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 e 

respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.
3.6 - Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, 

sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades 
ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para 

atendimento gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as 

ações previstas no Plano de Trabalho; condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação.
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme 

estabelecido na Cláusula Primeira;
4.5 - apresentar prestação de contas a CONCEDENTE na forma explicitada na Cláusula Oitava;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 

(cinco) anos a contar da aprovação das contas, os documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles referentes que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, inclusive os documentos emitidos por 
sua contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o acesso 
às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.7 - Garantir a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis nos locais da execução dos Projetos, consoante a 
legislação específica vigente que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;

4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, 
prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-se o 
disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante à legislação específica que rege 
a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;

4.9 - Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas decorrentes da execução 
do objeto deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;

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

4.11 - Restituir a CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos 

legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento de creche, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada a compra destes 

equipamentos com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de creche;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para as creches de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente a SECRETARIA, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro I), que conste a quantidade total 

de alunos por classe e geral;
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4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 
pertinente vigente;

4.18 - Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se fizerem necessárias, a serem comunicados 
com antecedência, por escrito e oportunamente pela CONCEDENTE;

4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsável, endereço e telefone, buscando o 
atendimento sempre que possível.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), pagáveis de janeiro de 2015 a dezembro de 2015.
5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com parcelas mensais de R$ 

500,00 (quinhentos reais).
5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a contas do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 

Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.
CLÁUSULA SEXTA -  DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES

6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com o 
cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, 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 cláusula 
segunda, desde que cumpridas às exigências previstas na clausula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 42.623-7 do Banco do Brasil, na 
Agência nº. 0715-3  – São Sebastião / SP;

6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades 

desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.
CLÁUSULA SÉTIMA -  DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO

7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira 
oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, 
lastreados em Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 - A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 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 e Resolução 06/2014, 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 – Relação dos gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme modelo do Anexo 27;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas 

hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas 

de qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/

ou até 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência, 
especialmente para:

I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua a CLT, e ou Serviços de Trabalhadores 

Autônomos conforme Legislação Específica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI – Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 

responsáveis pelas crianças atendidas.
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha 

de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído à conta específica do convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas da planilha de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser 

devolvido a CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMIERA - DA VIGÊNCIA

11.1 Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo 
aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 

(sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou 

extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação, em caso de 

reincidência do parecer negativo da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de 

atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos 
recursos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA a CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos 
e dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

14.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações relativas ao seu OBJETO, com menção 
expressa a ele e às partes envolvidas.

14.4 - A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo, que também assinam este instrumento.

São Sebastião,      de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
   Prefeito

ILKA PEREIRA DE FARIA ABRANCHES 
Presidente da Creche Dona Laurinda

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                            Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4                                       RG 12.739.393-6

DECRETO Nº 6200/2015

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

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Municipais nºs. 
1739/2005 e 2308/2015 em atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4361/2008, que regulamentaram a matéria,

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

DA CRIANÇA, mediante convênio anexo, que constitui parte integrante deste.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.    
           São Sebastião,       14            de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra

TERMO DE CONVÊNIO
 “Convênio que entre si celebram a Prefeitura de São Sebastião e a Associação Berçário Amigos da Criança para o desenvolvimento conjunto de ações 

em Berçário”.
A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o nº. 

46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, portador do RG N.º. 
6.032.195-7 e CPF N.º. 857.650.908-34,  doravante denominada CONCEDENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO BERÇÁRIO AMIGOS DA CRIANÇA, 
entidade sem fins lucrativos, com endereço na Avenida Antonio Bernardino Tavares, 219 – Bairro São Francisco – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 03.416.874/0001-12, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr.ª. REGINA CÉLIA CRISTINO BARBOSA, portadora do RG n.º 12.739.614-5 SSP/
SP e CPF Nº. 287.912.698-30, doravante denominada CONVENIADA celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal nº. 1.739/2005 e em 
atendimento aos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 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 conjunção de esforços para o atendimento inteiramente gratuito à população, em conformidade com as diretrizes 

de ação educacional, na área de atendimento à criança - Educação Infantil/Berçário, objetivando atingir a meta de plena qualidade na operacionalização 
das ações e igualitárias condições de acesso ao alcance do total de 540 (quinhentos 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.
1.3 – Para a consecução do objeto deste convênio a CONCEDENTE contará com o auxílio da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, doravante 

denominada SECRETARIA, responsável pela fiscalização da execução do presente ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO

2.1 - De acordo com o Plano de Trabalho, a CONVENIADA desenvolverá atividades relativas à área de Educação Infantil-Berçário, com ações sócio-
educativas, apoio sócio-familiar, articulação e encaminhamento a rede protetiva realizando com qualidade e igualitárias condições o atendimento mensal 
de 45 (quarenta e cinco) crianças, no período de 14/01/2015 a 31/12/2015, compreendido no prazo de vigência deste ajuste, consoantes às diretrizes 
educacionais.

2.2 - A meta mensal estimada referida no item 2.1 desta cláusula poderá, a cada mês, oscilar em até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, 
sempre com vistas ao cumprimento da meta total, ficando inalterados os repasses mensais de recursos pela CONCEDENTE, calculados em função da meta 
mensal estimada no item 2.1, e em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta.

2.3 - Se a CONVENIADA não atingir a meta total fixada no item 2.1, ficará obrigada a restituir a CONCEDENTE os recursos financeiros correspondentes 
aos atendimentos não efetivados, de acordo com o valor “per capita” mensal estabelecido, no prazo fixado para prestação de contas final, tratada no item 
9.2. da Cláusula Nona.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
3.1 - Transferir os recursos financeiros, de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos ao segmento atendido da população na 

área da criança – Educação Infantil /Berçário, com observância dos instrumentos legais com ela ajustados, respeitando-se a legislação específica em vigor.
3.2 - Dar conhecimento à CONVENIADA das diretrizes técnicas e operacionais definidas pela CONCEDENTE.
3.3 - Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela CONVENIADA em decorrência deste Convênio;
3.4 – Exercer função gerencial e fiscalizadora, examinar, e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados á CONVENIADA, 

ressalvada as atribuições inerentes à SECRETARIA DA FAZENDA;
3.5 - Analisar e emitir parecer sobre o relatório mensal das atividades desenvolvidas, (incluindo-se sob o aspecto pedagógico), apresentado pela 

CONVENIADA, encaminhando posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda, condição necessária para que seja efetuada a liberação de recursos, 
conforme cronograma de desembolso abaixo:

Parcela Data Condição
01 (Jan./2015) Até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Convênio.
02 (Fev./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 01.
03 (Mar./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 02. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 01 

e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

04 (Abr./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 03. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 02 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

05 (Mai./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 04. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 03 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

06 (Jun./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 05. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 04 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

07 (Jul./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 06. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 05 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

08 (Ago./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 07. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 06 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

09 (Set./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 08. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 07 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

10 (Out./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 09. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 08 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

11 (Nov./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 10. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 09 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

12 (Dez./2015) Até 10 (dez) dias após a entrega da prestação de contas da Parcela 11. Mediante a aprovação da prestação de contas da parcela 10 
e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

3.6 - Assinalar prazo para que a CONVENIADA adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, 
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades 
ocorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
4.1 - Executar as ações previstas no Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, de acordo com o pactuado no presente ajuste, para 

atendimento gratuito à população, em conformidade com as diretrizes educacionais e de ação social contidas no respectivo Plano;
4.2 - Observar o disposto na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, quanto às contratações decorrentes deste convênio, quando executar diretamente as 

ações previstas no Plano de Trabalho, condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação;
4.3 - Assegurar à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação, condições necessárias ao acompanhamento da execução e dos resultados dos 

serviços, objeto deste Convênio, apresentando mensalmente relatório pedagógico dos trabalhos executados;
4.4 - Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE na prestação dos serviços objeto deste Convênio conforme 

estabelecido na Cláusula Primeira;
4.5 - Apresentar prestação de contas à CONCEDENTE, na forma explicitada nas Cláusulas oitava e nona;
4.6 - Manter em sua sede e em boa ordem, à disposição do MUNICÍPIO, SECRETARIA e demais órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 

(cinco) anos a contar da aprovação das contas, os documentos originais comprobatórios das despesas realizadas com recursos deste convênio, mantendo 
separadamente aqueles que foram pagos com recursos públicos daqueles pagos com os recursos próprios, inclusive os documentos emitidos por sua 
contabilidade e respectivos procedimentos contábeis e registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, de forma a garantir o acesso às 
informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

4.7 – Providenciar a afixação de placas indicativas da participação da CONCEDENTE, em lugares visíveis nos locais da execução dos Projetos, 
consoante a legislação específica vigente que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;

4.8 - Fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação da CONCEDENTE, em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, 
prospectos, uniformes, bonés, chaveiros, bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado para essa finalidade, observando-se o disposto no 
§ 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante à legislação específica que rege a matéria e conforme 
modelo oficial a ser fornecido pela CONCEDENTE;

4.9 - Manter os recursos em conta bancária específica, efetuando saques somente para pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto 
deste Convênio, mediante cheque nominativo ou ordem bancária ao credor, ou para aplicação no mercado financeiro;

4.10 - Prestar com os recursos oriundos do convênio, atendimento gratuito à população carente, em conformidade com as diretrizes de ação educacional 
contidas no Plano de Trabalho;

4.11 - Restituir à CONCEDENTE o valor repassado nos seguintes casos:
I - quando não for executado o objeto do Convênio;
II - quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida; e
III - quando não houver a devida prestação de contas.
4.12 - Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a Alvará de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiro e dos dispositivos 

legais referentes à questão sanitária;
4.13 - Providenciar os equipamentos destinados ao funcionamento do Berçário, como máquinas de lavar, secar e etc. vedada à compra destes 

equipamentos com recursos da CONCEDENTE, realizando os serviços de manutenção que se fizerem necessários;
4.14 - Fornecer material de apoio específico para as atividades de Berçário;
4.15 - Cumprir e respeitar o calendário de atendimento aos alunos, elaborado para o Berçário de acordo com as orientações anuais da SECRETARIA;
4.16 - Informar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, o número de alunos em planilha própria (Quadro I), que conste a quantidade total de alunos por 

classe e geral à SECRETARIA;
4.17 - Participar e efetivar o processo de coleta de dados para o Censo Escolar, mantendo fidedignidade nas informações prestadas, conforme legislação 

pertinente vigente;
4.18 - Respeitar e cumprir prazos e datas no que se refere à demanda escolar e demais orientações que se fizerem necessárias, a serem comunicados 

com antecedência, por escrito e oportunamente pela CONCEDENTE;
4.19 - Manter atualizada a lista de espera por vagas, contendo nome, data de nascimento, nome do responsável, endereço e telefone, buscando sempre 

que possível, o atendimento.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - O valor total do presente Convênio é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 
27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), pagáveis de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, de acordo com o cronograma de desembolso constante 
do item 3.5 da Cláusula Terceira;

5.2. – O valor total estimado do presente Convênio com Recursos da CONVENIADA  é de R$ 26.100,00 (vinte e SEIS MIL E CEM REAIS), com parcelas 
mensais de R$ 2.175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais).

5.3 – As despesas decorrentes deste Convênio correrão a conta do Departamento 09.03 – Funcional Programática 12.365.2002.2055.000, Categoria 
Econômica 3.3.50.43.00.0000, Despesa 589.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO CONTROLE DOS REPASSES
6.1 - A CONCEDENTE efetuará repasses de recursos financeiros à CONVENIADA, em conformidade com a Lei Municipal vigente e de acordo com o 

cronograma de desembolso estabelecido no Programa de Trabalho, Anexo I, e constante do item 3.6 da Cláusula Terceira deste convênio, observando o 
Parágrafo 3º do art.116 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações.

6.2 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per capita”, calculados com base no número de atendimento mensal previsto na cláusula 
segunda, desde que cumpridas as exigências previstas na cláusula quarta, através de depósito na conta corrente nº. 1448-6, do Banco do Brasil, na 
agência 6651-6, São Sebastião/SP;

6.3. - Os recursos deverão ser aplicados exclusivamente na execução do OBJETO deste Convênio;
6.4 - O parecer negativo tanto da SECRETARIA, quanto do Conselho Municipal Educação para as prestações de contas e relatórios das atividades 

desenvolvidas, implicará na suspensão do repasse dos recursos, até a implantação das providências tomadas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO

7.1 - Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, poderão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira 
oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, 
lastreados em Títulos da Dívida Pública, quando a utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês.

7.2 - Os rendimentos da aplicação de recursos no mercado financeiro serão obrigatoriamente aplicados no Objeto do Convênio, sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas, sob pena de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
8.1 A CONVENIADA elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE prestação de contas, instruída com os seguintes documentos:
I – Ofício de Encaminhamento;
II – Demonstrativo integral de receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos dos recursos recebidos 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 e Resolução 06/2014, 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 – Relação dos gastos, conforme modelo do Anexo 24;
III – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme modelo do Anexo 27;
IV - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta, incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do 

Convênio;
V - Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor;
VI - Comprovação da devolução dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, nas 

hipóteses de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio;
VII – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável pelas demonstrações 

contábeis;
VIII - Relatório consolidado das atividades desenvolvidas, informando a quantidade de atendimentos efetuados no período e o atingimento das metas 

de qualidade definidas no Plano de Trabalho.
9.2 - A CONVENIADA deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta cláusula até 31 de janeiro do ano seguinte ao término do exercício e/

ou até 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS

10.1 – Serão glosadas as despesas realizadas com finalidades diversas da estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência, 
especialmente para:

I - Cobrir/efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
II - Contratação de pessoal sem os devidos registros trabalhistas e recolhimento dos encargos conforme preceitua a CLT, e/ou Serviços de Trabalhadores 

Autônomos conforme Legislação Específica, sem os devidos recolhimentos Tributários e Previdenciários;
III - Despesas realizadas antes da vigência deste termo e/ou que não tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
IV - Despesas com multas, juros ou correção monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
V - Despesas realizadas ou pagas após o encerramento do convênio, mesmo que ocorridas na vigência do convênio;
VI - Despesas telefônicas provenientes de ligações interurbanas e/ou para celular, cujos números não estejam relacionados em cadastro específico de 

responsáveis pelas crianças atendidas;
10.2 - As despesas glosadas durante a vigência do Convênio deverão ser retiradas e /ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha 

de prestação de Contas e o valor glosado deverá ser restituído à conta específica do convênio. 
10.3 - As despesas glosadas após a vigência do Convênio deverão ser retiradas e/ou lançadas com o valor original sem os acréscimos na planilha de 

prestação de Contas e o valor glosado deverá ser devolvido à CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 - Este Convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo 
aditivo, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
12.1 - Este Convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer um dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 60 

(sessenta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou por infração legal.
12.2 - Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento ou extinção do acordo.
12.3 - Este convênio estará rescindido para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou 

extrajudicial, em caso de extinção, dissolução ou qualquer forma de intervenção administrativa na CONVENIADA.
12.4 - Este convênio estará rescindido, para todos os fins e efeitos de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação, em caso de 

reincidência do parecer negativo da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ou ainda do CONSELHO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO sobre o mesmo relatório ou omissão da correção pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Convênio poderá ser aditado, mediante termo próprio, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de 

atendidos, bem como para a prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

14.2 - As atividades desenvolvidas no âmbito deste Convênio não geram quaisquer vínculos de natureza laboral ou empregatícia com relação aos 
recursos humanos provenientes e utilizados pela CONVENIADA à CONCEDENTE, ficando expressamente afastada a responsabilidade desta por encargos 
e dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do presente ajuste.

14.3 – A divulgação dos termos deste Convênio deverá ser feita sempre que ocorrer alterações das ações relativas ao seu OBJETO, com menção 
expressa a ele e às partes envolvidas.

14.4 – A CONCEDENTE não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem transferidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DO REGIME LEGAL

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste convênio que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem certos e ajustados, firmam os partícipes o presente convênio, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo, que também assinam este instrumento.

São Sebastião,           de janeiro de 2015.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

REGINA CÉLIA CRISTINO BARBOSA
Presidente

Testemunhas:
Luis Fernando Barreto                                                  Hilda do Carmo Brience 
RG. 25.011.975-4    RG 12.739.393-6
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