
DECRETO 4053/2008
“Dispõe sobre autorização de repasse
financeiro para a ASSOCIAÇÃO DOS
ESTUDANTES TÉCNICOS E
UNIVERSITÁRIOS DE SÃO
SEBASTIÃO – AETU”.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
Municipal nº. 1794/06,

D E C R E T A:

Artigo 1º Fica autorizado o repasse financeiro à ASSOCIAÇÃO
DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO –
AETU, com o objetivo de execução de atividade na área da educação, conforme
convênio que é parte deste decreto.

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

São Sebastião, 1º de fevereiro de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

MRL/dsc

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
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TERMO DE CONVÊNIO

“Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO de
São Sebastião, e a Associação de Estudantes
Técnicos e Universitários de São Sebastião –
AETU, visando o fornecimento dos recursos
destinados à cobertura do auxílio transporte dos
estudantes de nível secundário profissionalizante e
dos universitários em nível de graduação, nos
termos da Lei nº. 1794 de 29 de março de 2006”.

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves,
214 – Centro – São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob o n.º46.482.832/0001-92,
neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Dr.
JUAN MANOEL PONS GARCIA, portador do RG n.º 8.558.092 e CPF n.º
000.958.618-07, doravante denominada CONCEDENTE, em conformidade com a
autorização contida na Lei nº. 1794 de 29 de março de 2006 e a ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO –
AETU, com sede na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 640, sala 22, Centro, São
Sebastião / SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.422.091/0001-41, neste ato
representada pelo seu Presidente, Sr. Gilberto Batista Coelho, portador do RG n.º
36.755.202-4 e CPF n.º 257.876.308-90, doravante denominada CONVENENTE,
celebram o presente Convênio mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 Constitui OBJETO deste Convênio o fornecimento de auxílio transporte aos
estudantes de nível secundário profissionalizante e aos universitários em nível de
graduação, nos termos da Lei nº. 1794 de 29 de março de 2006, para:
I – Deslocamento do estudante entre o Município de São Sebastião e o Município
de Caraguatatuba até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor das
passagens de transporte público regular.
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II – Atender os estudantes domiciliados em São Sebastião, que por força
exclusivamente do curso ou em razão da distância, sejam obrigados a fixar
residência no local do estabelecimento de ensino, correspondente ao valor de até
06 (seis) passagens por mês, para a cidade de São Paulo exclusivamente em finais
de semanas ou feriados.
III – Fretamento pela AETU (Associação dos Estudantes Técnicos e
Universitários de São Sebastião) de Transporte aos Estudantes do Município de
São Sebastião até as cidades de São José dos Campos, Taubaté, Mogi das Cruzes
ou Guarujá.
IV – Para atender os estudantes que por força do horário do curso, não utilizarem
o transporte fretado pela AETU (Associação dos Estudantes Técnicos e
Universitários de São Sebastião) e tenham a necessidade de deslocar-se
diariamente do Município de São Sebastião até as cidades de São José dos
Campos, Taubaté, Mogi das Cruzes ou Guarujá, correspondente a 50% (cinqüenta
por cento) do valor do transporte regular à cidade sede da Instituição de ensino.

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 OBRIGAÇÕES

2.1 Para a execução do presente convênio, a CONVENENTE e a CONCEDENTE
terão as seguintes obrigações:

I - Caberá à CONVENENTE:
a) O fiel cumprimento, naquilo que lhe couber, dos termos da Lei nº. 1794 de 29 de
março de 2006;
b) Realizar à suas espessas e dar publicidade semestralmente dos períodos de
inscrição, documentação necessária, e critérios de habilitação aos estudantes
previstos no art. 2º da Lei nº. 1794/2006;
c) Manter prontuário individualizado dos alunos atendidos pelo benefício com a
documentação pertinente;
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d) Manter prontuário com as inscrições indeferidas com as justificativas dos
indeferimentos;
e) A administração dos recursos e respectiva prestação de contas à Fazenda
Pública Municipal mensal e final, nos termos das Clausula Sétima e Oitava;
f) Utilizar os recursos recebidos, única e exclusivamente para a cobertura das
despesas de reembolso de passagens ou fretamento de transporte coletivo
especializado;
g) Abrir conta corrente pessoa jurídica para movimentação exclusiva dos recursos
repassados pela CONCEDENTE, cabendo a CONVENENTE as despesas a título
de taxas bancárias.
h) Permitir que a CONCEDENTE, através das Secretarias da Educação e da
Fazenda, proceda a auditorias internas nas contas dos recursos recebidos, bem
como sobre os critérios de inscrição, credenciamento e habilitação dos estudantes;
i) Manter rigorosamente registrado e contabilizado as despesas decorrentes dos
recursos recebidos.
j) Arcar com os valores das despesas que excederem o montante repassado
mensalmente pela CONCEDENTE, através de rateio entre os credenciados que se
beneficiam do auxílio, observado o parágrafo único do art. 4º da Lei 1794/2006.

II - Caberá a CONCEDENTE:
a) O fiel cumprimento, naquilo que lhe couber, dos termos da Lei nº. 1794 de 29 de
março de 2006;
b) Repassar a CONVENENTE nos meses de fevereiro a junho e de agosto a
dezembro do presente exercício, através de conta corrente pessoa jurídica, os
recursos, previstos na Cláusula Quarta;
c) Receber e analisar, glosando se for o caso, as despesas incompatíveis com o
especificado no artigo 4º da Lei 1794/06;
d) Proceder à auditoria interna nas contas da AETU, com poder de glosa no que
diz respeito à aplicação dos recursos repassados, bem como quanto aos critérios
de inscrição, habilitação e credenciamento dos estudantes, que estejam em
desacordo com a Lei 1794/06, sempre que entender necessário.
e) Suspender os repasses dos recursos nos casos de falta de prestação de contas ou
parecer negativo do CONCEDENTE nas prestações de contas e relatórios
complementares, até a correção das providências, independentemente das medidas
legais cabíveis e necessárias.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA



4

3.1 O presente convênio vigorará da data de sua assinatura a 31 de dezembro de
2008, com abrangência do período previsto no artigo 3º da Lei nº. 1794/2006.

CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR

4.1 O valor do repasse a cargo da CONCEDENTE, dentro de seu período de
vigência, é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a serem repassados em 10
(dez) parcelas de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) conforme disposto abaixo:

Parcela Data Condição

1ª (Fev/08)
Até 10 dias após a
assinatura do Termo de
Convênio.

2ª (Mar/08)
Até 10 dias após a
entrega da prestação de
contas do 1º mês.

3ª (Abr/08)
Até 10 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 dos atendimentos.

4ª (Mai/08)
Até 10 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 dos atendimentos.

5ª (Jun/08)
Até 10 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 dos atendimentos.

6ª (Ago/08)

A partir do mês de agosto
até 10 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 dos atendimentos.

7ª (Set/08)
Até 10 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 dos atendimentos.

8ª (Out/08)
Até 10 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 dos atendimentos.

9ª (Nov/08) Até 10 dias após a Mediante a aprovação da prestação de
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entrega da prestação de
contas do 8º mês

contas do 7º mês e respectivo relatório
mensal dos atendimentos.

10ª (Dez/08)
Até 10 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 dos atendimentos.

4.2 A CONVENENTE arcará a título de Contrapartida com o complemento do
valor dos recursos no que exceder o montante mensal repassado pela
CONCEDENTE, estimado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais
podendo variar para mais ou para menos, conforme efetivo demonstrativo dos
gastos.

CLÁUSULA QUINTA
DOS RECURSOS

5.1 A despesa decorrente da execução deste convênio a cargo da CONCEDENTE
correrá à conta da Dotação orçamentária: 09.03 – Depto. Planejamento, Despesa:
575/6651 –12.364.2005.2.071. 3.3.50.43.02., Código de Aplicação: 200.01.

5.2 A despesa decorrente da execução deste convênio a cargo da CONVENENTE
correrá à conta da receita arrecadada através de rateio entre os beneficiados do
auxilio, observado o parágrafo único do art. 4º da Lei 1794/2006.

CLÁUSULA SEXTA
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO E

DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO

6.1 Os recursos transferidos à conta do convênio, enquanto não utilizados, deverão
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.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
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7.1 A CONVENENTE elaborará e apresentará mensalmente à CONCEDENTE
prestações de contas instruídas 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 do
Recurso;
III - Extrato bancário, da conta corrente específica, inclusas as receitas
financeiras auferidas, quando for o caso;
IV – Controle Sintético do Convênio e da Aplicação Financeira, quando for o
caso;
V – Relatório mensal contendo o nome do aluno, o curso, o local e o nome da
Instituição de Ensino dos estudantes beneficiados no período pelo convênio.
VI – Formulário de Controle de Viagem e de Rateio entre os estudantes, conforme
modelo da CONVENENTE;
VII – Certidões, apresentando situação regular, relativas à Seguridade Social
(INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 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 esta Cláusula deverá ser apresentada até o
5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à SECRETARIA.

CLÁUSULA OITAVA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
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8.1 A fim de atender ao previsto nas Instruções n.º 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;
II - Demonstrativo integral das receitas próprias e das repassadas, bem como das
despesas, computadas pela entidade por fontes de recurso e por categoria ou
finalidade dos gastos, aplicadas no objeto deste Convênio, conforme modelo no
Anexo 12 das Instruções n.º 02/2007, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo;
III - relação dos documentos das despesas pagas, computadas na prestação de
contas conforme modelo no Anexo 13;
IV - relação dos beneficiados e critérios estabelecidos para concessão de auxílios;
V - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta,
incluídas as receitas financeiras auferidas, aplicáveis no objeto do Convênio;
VI - Cópia do Balanço Patrimonial e demonstração da receita e despesa, com
indicação dos valores repassados pelo CONCEDENTE, referente ao exercício em
que o numerário foi recebido;
VII - certidão expedida pelo CRC comprovando habilitação profissional do
responsável pelas demonstrações contábeis;
VIII - 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;

8.2 A CONVENENTE deverá apresentar a prestação de contas da qual trata esta
cláusula até o dia 30 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 recursos públicos 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
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III - Despesas realizadas fora do período de abrangência deste termo e/ou que não
tenham sido efetivamente pagas com os recursos repassados;
IV - Despesas com contas telefônicas, 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 bancárias com manutenção de conta, tarifas.

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 específica 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 a CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

10.1 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.

10.2 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 de intervenção administrativa na
CONVENENTE.

10.3 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 CONCEDENTE sobre o mesmo relatório ou omissão da
correção pela CONVENENTE.

10.4 Reserva-se a CONCEDENTE a faculdade de rescindir o presente convênio
nas hipóteses de ser constatado o descumprimento dos termos da Lei nº. 1794/06.
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10.5 Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até
a data do rompimento ou extinção do acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

11.1 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 4
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também
assinam este instrumento.

São Sebastião, 1º de fevereiro de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

GILBERTO BATISTA COELHO
Presidente da AETU

MARILENE RAMACHOTI LEITE
Secretaria da Educação

AMIN NOSSABEIN
Secretário da Fazenda

Testemunhas:
1.____________________________
  RG.:

2._____________________________
  RG.:


