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ACORDO DE COOPERA<;AO 

ACORDO DE COOPERA<;AO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICiPIO DE SAO 

VICENTE DO SUL E A FUNDA<;AO DE DESENVOLVIMENTO E CULTURA DO 

SISTEMA DE CREDITO COOPERA TIVO - FUNDA<;AO SICREDI. 

O municipio de Sao Vicente do Sul , representado pelo Prefeito Municipal. doravante 

denominado MUNICIPIO, com sede a rua General Joao Aquino, n° 1305. CEP: 

97.420-000. inscrita no CNPJ sob on° 87.572.079/000 ! -03 neste ato represcntado por seu 

titular. PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES. CPF: 619.054.530-00. residente e 

domiciliado na cidade de Sao Vicente do Su l .  e a  FUNDA<;AO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL DO SISTEMA DE CREDITO 

COOPERATIVO- FUNDA<;AO SICREDI. doravante denominada FUNDACAO SI CREDI. 

pessoajuridica de direito privado. sern fins lucrativos. inscrita no CNPJ/MF sob on° 

07.430.210/0001-69, qualificada coma Organizacao de Sociedade Civil de lnteresse Publico. 

conforme consta do processo MJ n" 08071.05576/2010-l I e do Despacho da Secretaria 

Nacional de Justir;a. de 17/06/20 I 0, publicado no Diario Oticial da Unii:lo de 25/06/2010. 

neste ato represemada na forma de seu estatuto por Social pelo Representante Legal Joiio 

Francisco Sanchez Tavares. CPF n° 65 l.407.880-04. com endereco profissional a Av. Assis 

Brasil. n" 3940. 12° andar. Porto Alegre/RS. tirmam. firmam o presente ACORDO DE 

COOPERACAO ( .. ACORDO .. ). mcdiame as clausulas e condicoes a seguir: 
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CLAUSULA PRIME IRA - DO OBJETO 

O prescntc ACORDO tern par objeto a irnplernentayao de metodologia de educacao 

cooperativa baseada em projetos, para o desenvolvimento de principios de cooperacao e 

cidadania 

Par:igrafo Primciro: lntegra-se ao objeto deste ACORDO, coma Anexo l, o Programa de 

Trabalho especificado pela FUNDA<;AO SICREDI, documento indissoci.ivel ao presente 

ACORDO. 

Par3.grafo Segundo: As metas do presente ACORDO consistem na exccucao integral das 

atividades relacionadas no Programa de Trabalho. de acordo corn os prazos ali estabelecidos. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;:OES 

Sao responsabilidades e obrigacoes. alern dos outros compromissos assurnidos neste 

ACORDO: 

I - DA FUNDA<;:AO SICREDI 

a - executar o Programa de Trabalho. zelando pela boa qualidade das acoes e services prestados 

e buscando alcancar eficiencia. eficacia, efetividade e economicidadc em suas atividades; 

b - observer. no transcorrer da execucao de suas atividades. as orientacces emanadas do 

MUNICiPIO. elaboradas com base no acompanhamemo e supervisao; 

II - DO MUNICiPIO 
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a - aplicar a metodologia e a prcposta pcdagogica da FUNDA<;Ao SICREDI, os materiais 

didaticos e a avauacao do processo e resultado. conforme previsto neste ACORDO e nos 

demais documentos e materiais disponibilizados pela FUNDA<;AO SI CREDI; 

b - disponibilizar o quadro de educadores, durante sua jornada de trabalho, para os processos 

de formacao cominuada; 

c - promover a integracao do objeto deste ACORDO com toda comunidade de aprendizagem; 

d - oferecer as condicces necessaries para realizacao dos programas de formacao continuada; 

e - cumprir com as atividades de responsabilidade do MlJNICiPIO previstas no Programa de 

Trabalho e neste ACORDO; 

f - acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execucno deste ACORDO antes do terrnino de sua 

vigencia, inclusive por meio de visitas in loco. para fins de monitoramento e avaliacao do 

cumprimento do objeto; 

g - publicar no Diario Oficial extrato deste ACORDO e de seus eventuais aditivos. no prazo 

estipulado na cltiusula setima abaixo; 

h - prestar o apoio necessario a FUNDACAO SI CREDI para que seja alcancado o objeto deste 

ACORDO em toda sua extensiio; 

i - desenvolver e implantar pianos de acao com base em pesquisas desenvolvidas e divulgadas 

pela F'UNDACAO SI CREDI e seus parceiros. se houver; e 

j - indicar a Sra. Gislaine Hartmann de Carvalho, CPF 923.701.100-82. como coordcnadora 

local. que ficara responsavel por (i) participar das reuniOes visando a manutencso e atualizacao 

do objeto deste ACORDO. (ii) articular c prom over a panicipecao dos educadores nas oficinas. 

na evaliacao do processo e do resultado. (iii) promover a uutlzacao dos materiais didaticos 

disponibilizados e (iv) manter os relat6rios atualizados. Eventual substituicao do coordenador 

local ora indicado devera ser comunicada imediatamente, par escrito. a F'UNDA<;:Ao 

SI CREDI. 

CLAUSULA TERCEi RA - DA EXECU<;:AO PEDAGOGICA 
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A execucao pedag6gica ficara a cargo das escolas e organizacoes mobilizadas pelo 

MUNICiPIO para o desenvolvimento do cbjeto deste ACORDO, respeitadas as diretrizes, os 

principios e a metodologia estabelecidos no Programa a Uniiio Faz a Vida bem coma de 

Trabalho da FUNDAC:AO SICREDI. 

CLAUSULA QUARTA-OS RECURSOS 

Nao havera transferencia de recurses pelo MUNICiPIO a FUNDA<;AO SI CREDI. arcando 

essa Ultima com todas as despesas necessarias a plena consecucao do objeto acordado. 

CLAUSULA QUINTA- DA YIGENCIA EDA PRORROGA<;AO 

O prcsente ACORDO vigorara par 10 (dez) meses a partir da data de sua assinatura, prazo no 

qual o seu objeto devera ser totalmente concluido. 

Paritgrafo Unico: A vigencia deste ACORDO podera ser alterada, de com um acordo. par meio 

de termo aditivo assinado pelo MUNICiPIO e pela FUNDA<;AO SlCREDl. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

O presente ACOROO podera ser rescindido administrativamente, independente das demais 

rnedidas cabiveis, nas seguintes situacoes: 

I - por qualquer das Partes, se houver descumprimento. ainda que parcial. das clausulas aqui 

transcritas. s e a  irregularidade nao for sanada no prazo rnaximo de 10 (dez) dias apos o 

recebimento pe!a parte infratora de cornunicacao. por escrito. enviada pela outra parte: 

ll � E facultado a qualquer das Partes. rescindir. a qualquer momento, o presente ACORDO, 

com aviso previo. por escrito, de 180 {cento e oitenta) dias. 

CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICIDADE 

Cabera ao MUNICiPIO proceder a publicacao do extrato do presente instrumento na lmprensa 

Oficial ate o quinto dia Util do mes seguinte ao da assinatura deste ACORDO. 
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DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS E 

Cada Parte e responsavel tao somente pelas obrigacoes trabalhistas e previdcnciarias 

decorrcntes de seu quadro de colaboradores, inexistindo qualquer rcsponsabilidade solidaria ou 

subsidiJ.ria da outra parte pelo cumprimcnto dcssas obrlgacces. 

CLAUSULA NONA - DO FORO 

Fica eleito o foro da sede do MUNICiPIO para dirirnir qualquer duvida au solucionar questocs 

que nao possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a quatquer outro. par 

mais privilegiado que seja. 

E, par estarem assim. justas c acordadas, finnam as partes o presente ACORDO em 3 (tr€:s) 

vias de igual tear e forma e para os mesmos fins de direito. na presence das testcmunbas abaixo 

qualificadas. 

Silo Vicente do Sul. 0 I de Fevereiro de 2018. 

FUNDAC,:AO !CREDI 

Joac Francisco Sanchez Tavares 
Representante Legal Fundat;ao Sicredi 

CPF 651.407.880-04 

ome: PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES 
Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 619.054.530-00 
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Testemunhas: 
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CPF: 406.240.300-59 
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. � &1Lo. � (Y\; .  
'--1\nge{)i Maria Della Flora Machado 

CPF: 002.848.410-05 
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ANEXO I 

AO ACORDO DE COOPERA<;:AO FlRMADO ENTRE O 

MUNJCiPIO DE SAO VICENTE DO S U L E  A  FUNDA<;:AO SICREDI 

PROGRAMA DE TRABALHO 

;� Sicredi formulMic dt i'rogr.ima dt Troball,o 

• 
• 

Noll'II! do MJnicip,o 

!;loll:t'DOOSol 

ln100 do1 Atmd�e 

01/W/l'IU 

0111 dt �Frntnu1io 

illjW}l!I 

CRONOGilAMA DE EXECU(AO 

"'' 

11,......,, ..... -� ... .o,;,,p,�..,,,jop�CII 

c.,n,1.ilo'otff1P1""p,OqftO• "'"" 
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