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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 

2° Termo de Aditamento ao Termo de 
Colaboracao celebrado em 30/12/2016, entre 
o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria da Educação, e APAE de Diadema, 
objetivando o atendimento de educandos corn 
graves deficiências que não puderam ser 
beneficiados pela inclusão em classes comuns 
do ensino regular. 
Processo n° 1679/0017/2016 

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAçAO, 
representada neste ato pela Dirigente de Ensino, Liane de Oliveira Bayer, R.G. n° 499.290 
OF, nos termos do artigo 1 0 , inciso I e II da Resolução 26, de 22/05/2017, doravante 
designada SECRETARIA, e a ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, APAE de 
Diadema, inscrita no CNPJ sob n° 51.119.584/0001-50, corn sede em Diadema, 
representada, de acordo corn o seu ato constitutivo, por Andre Antunes Garcia, portador 
do R.G. n° 27.210.430 - 9, doravante denominada OSC, observadas as disposiçoes da Lei 
federal n° 13.019, de 31de julho de 2014, alterada peta Lei federal no 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, bern como pelo Decreto no 61 .981, de 20 de maio de 2016, resolvem 
firmar o presente Termo de Colaboração mediante as cláusulas e condiçoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
Dos Recursos Financeiros 

O presente Aditamento altera a redação da cláusula segunda - Dos recursos financeiros 
- para: 

"0 valor anual estimado da presente parceria é de R$ 873.776,96 (oitocentos e setenta/,/'  
e trés mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) programa de 
trabalho 12.367.0800.5156.0000, onerando a U.O 08001, U.G.E 080276, natureza d 
despesa 335039. 
§ 10 - A SECRETARIA providenciará, se necessário, a previsão nos orçamentos d  
exercIcios seguintes das dotaçôes correspondentes. 

§ 20  - 0 cálculo da quantia a ser transferida dar-se-á mediante a rnultiplicação do nümer 
de alunos cadastrados e matriculados na entidade parceira, pelo valor fixado pela 
Secretaria da Educaçao, a ser estimado no mês de junho do ano anterior ao exerciK

al a que se destina o correspondente repasse, adotando-se como parâmetro o valor  

CK" 



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 

par aluno, na modalidade educação especial, previsto para o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educaçâo - FUNDEB. 
§ 30 - Os valores serão repassados em 3 (trés) parcelas nos meses de marco, junho e 
setembro e nao sofrerão reajustes durante a exercicio, sendo que as parcelas 
subsequentes a primeira apenas serão liberadas após a aprovaçâo da prestaçâo 
de contas das parcelas precedentes. 
§ 40 - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo ünico do artigo 51 da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, serão obrigatoriamente computadas a crédito do Termo 
de Colaboraçao e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 
constar de demonstrativo especIfico, que integrará as prestaçoes de contas do Ajuste. 
§ 50 - E vedada a realização de despesas, a conta dos recursos destinados a parceria, 
para finalidades diversas do objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência. 

§ 61  - Os recursos financeiros recebidos pela OSC destinar-se-ão ao pagamento da 
remuneração dos professores encarregados da execuçâo das açôes do presente ajuste, 
bem coma ao atendimento de outras despesas previstas no artigo 46 da Lei 
13.019, de 31 de julho 2014, desde que estejam incluIdas no piano de trabaiho, parte 
integrante deste Termo de Colaboração. 

§ 70  - Os recursos serão depositados em conta de corrente especifica, indicada pela 
OSC, no Banco do Brasil S/A, observado a artigo 51 da Lei 13.019, de 31 de juiho de 
2014. 

§ 81  - Os saldos financeiros provenientes da transferéncia e de sua administração 
financeira não utilizados na execução deste Termo de Colaboração deverão ser 
recoihidos por intermédio do Banco do Brash S.A., de acordo corn a legislação vigente. 
§ 9 - Para fazer jus ao repasse da primeira parcela do ano seguinte, a OSC deverâ ter 
as prestaçöes de contas das verbas recebidas no ano anterior aprovadas." 

CLAUSULA SEGUNDA 

DA RATIFICAçAO 

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condiçoes estabelecidas n 
Termo de Convênio celebrado em 30/12/2016, que nao se revelem conflitantes corn 
presente instrumento. 
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E, par estarem de acarda, assinam as participes a presente terma em 
02 (duas) vias de igual tear e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixa 
subscritas. 

São PauIo, , ..de ................................de  2O1.... 

tAN'RE ANTUNES GARCIA 
esicente da APAE de DiaderP 

1._ Testemunhas  2._________ 
Nome:*Q 1M-'Q 4ciA 
R.G: 	 R. G: 	.4S('. ?- 
CPF: 	 CPF: 


