
DECRETO 3451/2006
“Dispõe sobre celebração de convênio
entre a Prefeitura de São Sebastião, a
Fundação Volkswagen e o CENPEC –
Centro de Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação Comunitária”.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica autorizada a Prefeitura de São Sebastião, a
realizar convênio sem repasse financeiro ou subvenção com a FUNDAÇÃO
VOLKSWAGEN, sediada na Estrada da Marginal Via Anchieta, Km 23,5, São
Bernardo do Campo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 51.129.872/0001-95 e a
CENPEC – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E
AÇÃO COMUNITÁRIA, sediada na Rua Dante Carraro, n.º 68, São Paulo - SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 57.395.287/0001-13, com o objetivo de
desenvolvimento e implementação dos Projetos “Entre na Roda – Leitura na escola e
na comunidade” e “ Brincar – o brinquedo e a brincadeira na rotina da educação
infantil”.

Artigo 2º - Faz parte integrante do presente Decreto, o Termo de
Convênio anexo.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

São Sebastião, 30 de maio de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
MRL/dsc



TERMO DE PARCERIA E COMPROMISSO

FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN, com sede na Estrada da Marginal Via Anchieta, km 23,5, no
município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
51.129.872/0001-95, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante
denominada FUNDAÇÃO VW;

CENPEC – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E
AÇÃO COMUNITÁRIA, com sede na Rua Dante Carraro, 68, no município de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 57.395.287/0001-13, neste ato
representado na forma de seu Estatuto Social, doravante denominado CENPEC; e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, por sua Secretaria de Educação,
com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214, no município de São Sebastião, Estado de São
Paulo, neste ato, representada pelo Prefeito, Dr. Juan Manoel Pons Garcia e pela Secretária
de Educação, Sra. Marilene Ramachotti Leite, doravante denominada PREFEITURA;

CONSIDERANDO QUE:

I. a FUNDAÇÃO VW é uma entidade reconhecida como de utilidade pública federal, com
finalidade educacional, sócio-cultural e assistencial, sem fins lucrativos, político-partidários
ou religiosos, e que suas ações pretendem constituir-se em eficazes instrumentos de inclusão
social, contribuindo para a democratização do direito à educação de qualidade, para a
construção de uma sociedade mais igualitária e conseqüentemente para o desenvolvimento
sustentável do nosso País;

II. o CENPEC é uma instituição não-governamental sem fins lucrativos, que tem por objetivo
propor aos sistemas públicos projetos para aperfeiçoar os processos de ensino, aprendizagem e
avaliação escolar.

III. a PREFEITURA possui a atribuição constitucional de promover e incentivar, nos limites
da lei, a educação de todos, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, inclusive com a colaboração da
sociedade.

RESOLVEM as PARTES neste ato e melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de
Parceria e Compromisso (“TERMO”), que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
1.DEFINIÇÕES



1.1. Neste TERMO serão aplicadas as definições abaixo mencionadas, as quais sempre serão
grafadas em letras maiúsculas, sendo certo que, relativamente a toda e qualquer definição
objetivada, exceto quando o contexto proibir tal interpretação, o singular inclui o plural e
vice-versa:

 BRINCAR – refere-se ao projeto O brinquedo e a brincadeira na rotina da Educação
Infantil

 ENTRE NA RODA – refere-se ao projeto de leitura na escola e na comunidade;
 COORDENADORES – refere-se aos profissionais da Secretaria Municipal;
 PARTE – significa a referência individual dos integrantes do TERMO;
 PARTES – significa a referência conjunta no presente TERMO, da FUNDAÇÃO VW, do

CENPEC e da PREFEITURA;
 PROFISSIONAIS – refere-se a todas e quaisquer pessoas físicas, tais como sócios,

empregados, prepostos, terceiros, subcontratados e/ou mandatários, dentre outros, que
executarão as tarefas inerentes ao objeto do TERMO;

 PROJETOS – refere-se no presente TERMO, às ferramentas educacionais ENTRE NA
RODA e BRINCAR;

 TERMO – refere-se ao presente Termo de Parceria e Compromisso;

2. OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente TERMO o desenvolvimento e implantação na rede de ensino
mantida pela PREFEITURA dos seguintes projetos:

 “Entre na Roda – Leitura na escola e na comunidade”, doravante denominado
individualmente como “Entre na Roda”;

 “Brincar – o brinquedo e a brincadeira na rotina da educação infantil”, doravante
denominado individualmente como “Brincar”.

2.2. “Entre na Roda” consiste na formação de até quatro representantes indicados pela
PREFEITURA, sendo dois vinculados ao ensino fundamental e dois vinculados à educação
infantil.

2.3.  “Brincar” consiste na formação de até dois representantes indicados pela
PREFEITURA, preferencialmente vinculados a educação infantil.

2.4. Os representantes mencionados nas cláusulas acima deverão ser membros da equipe
técnica da Secretaria Municipal de Educação.

2.4.1 Na ausência ou impossibilidade desses representantes, a PREFEITURA deverá indicar
gestores de escolas públicas (diretores ou coordenadores pedagógicos).



3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Compete à FUNDAÇÃO VW:
 apoiar o CENPEC com recursos e técnica gerencial para desenvolver as ações de

formação e acompanhamento dos PROJETOS;
 acompanhar a implementação dos PROJETOS junto à PREFEITURA MUNICIPAL e com

auxílio do CENPEC, analisar todos os seus relatórios de desenvolvimento; e,
 convocar e ou, participar das reuniões de planejamento, avaliação e acompanhamento

sempre que julgar necessário.

3.2. Compete ao CENPEC:
 planejar e executar as ações de formação, bem como providenciar local adequado e

equipamentos para a realização das mesmas;
 assessorar a PREFEITURA, representada por sua Secretaria de Educação, na

implementação dos PROJETOS nas escolas selecionadas, fornecendo indicações de
medidas e intervenções necessárias;

 manter reuniões de planejamento, síntese e apreciação do desenvolvimento dos
PROJETOS com o coordenador da Secretaria de Educação da PREFEITURA, mantendo
informada a FUNDAÇÃO VW sobre as tratativas destas, caso não esteja representada em
tais ocasiões; e,

 apresentar relatórios de acompanhamento da formação às demais PARTES e um
relatório final à FUNDAÇÃO VW.

3.3. Cabe à PREFEITURA:
 divulgar os PROJETOS para a sua equipe, designando COORDENADORES para

desenvolver a sua implementação e manter interlocução com a FUNDAÇÃO VW e o
CENPEC;

 divulgar os PROJETOS para as escolas da rede, de modo a obter a adesão de gestores,
educadores e voluntários da comunidade e efetivar a implementação da proposta;

 incentivar seus representantes a colocar em prática as propostas dos PROJETOS, bem
como acolher o acompanhamento a ser feito em conjunto com a FUNDAÇÃO VW e com o
CENPEC;

 assegurar a participação, ao longo de todos os encontros de formação, dos mesmos
representantes, com vistas à continuidade e efetividade da formação;

 providenciar as condições de transporte, alimentação e hospedagem para o
comparecimento e participação dos seus representantes nas formações, que ocorrerão na
sede do CENPEC, conforme calendário a ser elaborado;

 comprometer-se com a multiplicação, acompanhamento e supervisão dos PROJETOS em
pelo menos uma escola da rede pública de ensino; e



 comprometer-se com a participação dos COORDENADORES em todos os encontros de
formação, inclusive nas reuniões de planejamento e síntese e nas visitas de
acompanhamento a serem feitas pela equipe do CENPEC ao longo do ano letivo.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Este TERMO vigerá até o último encontro de formação do ano de 2006, podendo ser
prorrogado, mediante acordo por escrito, caso seja de interesse das PARTES.

4.2. Independentemente do prazo supra estabelecido, este TERMO poderá ser:
 rescindido automaticamente, nos casos de interrupção ou rescisão do TERMO firmado

exclusivamente entre a FUNDAÇÃO VW e o CENPEC com o mesmo objeto;
 resilido a qualquer momento, sem ônus, mediante aviso por escrito com antecedência de

30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer das PARTES;  e,
 resolvido, nos casos de inadimplemento por qualquer das PARTES, das cláusulas e

condições  estabelecidas TERMO.

4.3. Durante o prazo 30 (trinta) dias previsto no item 4.2,b, as PARTES obrigam-se a cumprir
todas as obrigações pactuadas no TERMO.

4.4. Cada PARTE deverá arcar integral e exclusivamente com as responsabilidades trabalhistas,
previdenciárias, securitárias e infortunísticas relativas aos seus empregados, prepostos e/ou
subcontratados.

4.5. O TERMO não configura qualquer relação de agência, mandato, representação,
trabalhista ou consórcio entre as PARTES, não havendo qualquer vínculo entre funcionários
das PARTES.

4.6. Cada uma das PARTES garante que está investida de todos os poderes para firmar e
cumprir as obrigações previstas e consumar as transações contempladas no TERMO, e que a
sua assinatura não resulta violação de qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento
aplicável.

4.7. O TERMO representa todo o entendimento havido entre as PARTES sobre seu objeto,
prevalecendo sobre todo e qualquer ajuste anterior.

4.8. O TERMO obriga as PARTES e seus sucessores, a qualquer título.

4.9. Qualquer eventual omissão ou tolerância das PARTES na exigência do fiel
cumprimento dos termos e condições do TERMO ou no exercício de prerrogativas dele



decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da PARTE
transigente de exercê-las a qualquer  tempo.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para que
produza um só efeito, elegendo o foro da Cidade de São Sebastião, Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste TERMO.

São Sebastião, 30  de maio de 2006.

PREFEITURA

Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito

Marilene Ramachoti Leite
Secretária de Educação

FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN

Eduardo de Azevedo Barros
RG 4.131.703 SSP/SP
CPF 471.962.468-52

Simone Nagai de Andrade
RG 18.011.037-8 SSP/SP
CPF 160.257.628-99

CENPEC

Maria do Carmo Brant de Carvalho
RG 3.008.751-X SSP/SP
CPF 838.449.298-00

Maria Estela Bergamin
RG 3.381.498 SSP/SP
CPF 191.725.328-15

TESTEMUNHAS

Ewerton Barbosa
RG 28.743.377-8 SSP/SP
CPF 194.345.758-18

Genoveva Pons Garcia
RG 8.558.072 SSP/SP
CPF 051.365.778-94
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