
DECRETO 3945/2007
“Dispõe sobre a celebração do
Primeiro Aditivo ao Convênio anexo ao
decreto nº. 3825/2007”.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a
Legislação Municipal vigente,

D E C R E T A:

Artigo 1º Fica alterado o Convênio anexo ao Decreto
3.825/2007, celebrado com o Instituto Aryran de Desenvolvimento Humano,
Cultura e Meio Ambiente, nos moldes do Primeiro Termo Aditivo anexo.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 3 de dezembro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

MRL/dsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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ANEXO AO DECRETO Nº. 3.825/2007

“Primeiro Termo Aditivo ao Termo de
Convênio anexo ao Decreto 3.825/2007,
que entre si celebram o Município de São
Sebastião e o Instituto Aryran de
desenvolvimento Humano, Cultura e Meio
Ambiente”.

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede na 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 Dr.
JUAN MANOEL PONS GARCIA, portador do RG nº. 8.558.092 e CPF nº.
000.958.618-07, doravante denominada CONCEDENTE, e o INSTITUTO ARYRAN
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CULTURA E MEIO AMBIENTE, entidade
sem fins lucrativos, com endereço a Avenida Paraná, 1105 – Indaiá –
Caraguatatuba/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.286.105/0001-00, neste ato
representada pelo seu Diretor – Presidente Sr. FRANCISCO EDUARDO PEREIRA
FILHO, portador do RG n.º 6.855.511-8 e CPF n.º 010.934.428-67, doravante
denominada CONVENENTE, celebram o presente Termo Aditivo, com fundamento no
que dispõe a Lei 9.790, de 23 de março de 1999, e o Decreto nº. 3.100 de 30 de junho
de 1999, e na Lei Municipal 1739/05 e Decretos municipais nº. 3406 de 21 de março
de 2006, nº. 3470 de 29 de junho de 2006, nº. 3475 de 13 de julho de 2006 e nº. 3502
de 25 de agosto de 2006, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração do valor estabelecido para
repasse à CONVENENTE, e do número de conta corrente, previstos na sua Cláusula
Quarta, que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
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4.1 - Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO
DE PARCERIA, o PARCEIRO PÚBLICO estimou o valor
global de R$ 299.091,74 (duzentos e noventa e nove mil, noventa
e um reais e setenta e quatro centavos), a ser repassado em 05
(cinco) parcelas mensais de R$ 49.392,68 (quarenta e nove mil,
trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), mais
uma parcela de R$ 52.128,34 (cinqüenta e dois mil, cento e vinte
e oito reais e trinta e quatro centavos), pagáveis de julho a
dezembro de 2007, de acordo com o cronograma de desembolso
abaixo:

Parcela Data Condição

1 (jul./07)
Até 10 (dez) dias após
a assinatura do Termo
de Convênio.

2 (ago/07)

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

3 (set/07)

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.

4 (out./07)

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 (nov./07)

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.
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06 (dez/07)

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.

4.2 - ...........................................................

4.3 - ...........................................................

4.4 - Os recursos serão transferidos na forma de repasse “per
capita” calculado com base no número de atendimento mensal
previsto na cláusula segunda, desde que cumpridas as exigências
previstas na clausula quarta, através de depósito na conta-
corrente nº. 29.584-1, do Banco do Brasil, agência nº. 0715-3 –
São Sebastião;

4.5 - ...........................................................

4.6 - ...........................................................

4.7 - As despesas decorrentes deste TERMO DE PARCERIA
durante o exercício de 2007, no valor de R$ 299.091,74
(duzentos e noventa e nove mil, noventa e um reais e setenta e
quatro centavos), correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 09.03 – Departamento de Planejamento
Estratégico, Despesa – 491.3.3.50.43.00.12.365.2002, Código de
Aplicação: 210.01, ficando as despesas relativas a exercícios
futuros correrão à conta dos respectivos orçamentos, devendo os
créditos e empenhos serem indicados por meio de:

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de
Termo Aditivo, quando se tratar da indicação da dotação
orçamentária para o novo exercício, mantida a programação
anteriormente aprovada;
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b) celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos
valores globais definidos no caput desta Cláusula.

4.8 - ...........................................................”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Ficam inalteradas as demais cláusulas do termo de Convênio, sendo este Aditivo parte
integrante daquele.

Por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo ao Termo de Convênio em
4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante indicadas,
para que surta seus efeitos legais.

São Sebastião, 3 de dezembro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

FRANCISCO EDUARDO PEREIRA FILHO
Presidente do Instituto Aryran de Desenvolvimento Humano,

 Cultura e Meio Ambiente

01. _______________________________
Nome: Marilene Ramachoti Leite
RG.: 5.288.908-7

02. _______________________________
Nome: Maria de Lurdes Motta
RG.: 8.707.652-4
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