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Termo de Aditamento n." 157/2019-SE
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MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SEGRETARIA DE EDUCAçÃO
CLÁUSULA TERCEIRA
3.0 - A transferência dos valores objeto deste aditamento só será efetuada a favor da APM se constatada
a regularidade da prestaçâo de contas dos valores recebidos anteriormenÍe.

CLÁUSULA QUARTA
4.0 - Ficam mantidos os demais termos e condições estabelecidas no Termo de Colaboração ora adítado,

desde que não conflitantes com este instrumento que, para todos os efeitos e fins de direito, passa a
integrar aquela avença.

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições do

presente

instrumento, firmam-no em 3 (três)vias, na presença de 3 (três)testemunhas.

São Bernardo do Campo,
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ASSOCTAçÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI
Odair João Boin
Diretor Executivo
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