Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

L E I Nº. 8016/09
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.009

Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de
Educação, a celebrar convênio com o Instituto Social Maria
Telles- ISMART, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber que
a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º· Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria
de Educação, autorizado a celebrar convênio com o Instituto Social Maria Telles · tSMART.
Art. 2º. As condições de realização do conven1o, ora
autorizado, estão estabelecidas na minuta de convênio e no plano de trabalho, inclusos,
que são parte integrante desta lei.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as
providências necessanas a sua participação no convênio, limitadas apenas a
·disponibilização de recursos econômicos próprios.
Parágrafo único. Eventual aplicação de recursos financeiros
pelo Município para o cumprimento das obrigações por ele assumidas no convênio,
deverá ser precedida de prévia autorização legislativa.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar os termos
aditivos e de rerratificação que se fizerem necessários à consecução dos objetivos do
convênio autorizado por esta lei, desde que sua finalidade não seja desvirtuada e não
sejam criadas despesas para o Município não previstas previamente no orçamento.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

ANEXO I

Minuta de Convênio

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de
São José dos Campos, por intermédio da Secretaria de
Educação e o Instituto Social Maria Telles - ISMART.

Pelo instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 46.643.466/0001-06, doravante
denominado MUNICÍPIO, com sede em São José dos Campos, na Rua José de Alencar,
123, Vila Santa Luzia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Eng. Eduardo
Pedrosa Cury, CPF/MF nº. 049.096.708-66 e RG nº. 10.285.594 SSP-SP e o INSTITUTO
· SOCIAL MARIA TELLES - ISMART, inscrito no CNPJ/MF sob o n2 . 03.207.499/0001-09,
doravante denominada simplesmente CONVENIADA, neste ato representada por seu
Presidente Sr. Vicente Falconi Campos, CPF/MF nº. 000.232.216-15 e RG nº. 1.476.273,
residente e domiciliado à Alameda da Serra, 500, si. 201 , Nova Lima, Minas Gerais,
considerando que:
- a CONVENIADA é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, cujo principal
objetivo é a concessão de educação de alta qualidade a crianças e jovens detentores de
alto potencial cognitivo e de baixa renda;
- a CONVENIADA não tem qualquer interesse comercial no desenvolvimento de suas
atividades, que são desenvolvidas gratuitamente, sem cobrança prévia ou posterior de
qualquer valor financeiro;
- a CONVENIADA possui um projeto denominado "Projeto Alicerce" composto de
diversas atividades pedagógicas extracurriculares, que visa o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e preparo de seus bolsistas para ingresso em uma escola de
excelência na rede privada de ensino do Estado de São Paulo a partir do primeiro ano do
ensino médio;
- o MUNICÍPIO tem o compromisso de aprimorar o atendimento a estudantes
supe rdotados;
Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente convênio, que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
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1.1 . O presente convênio tem por objeto a implementação do "Projeto Alicerce" nas
escolas da rede pública do MUNICÍPIO, conforme Plano de Trabalho, que para todos os
efeitos legais, passa a ser parte integrante deste convênio na forma do Anexo 11.
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1. São obrigações do MUNICÍPIO, sem prejuízo de outras assumidas neste convênio:
a) realizar a divulgação do processo seletivo nas escolas da rede pública cujos alunos
poderão participar da seleção;
b) receber das diretorias escolares as listas dos alunos inscritos e encaminhar para a
CONVENIADA;
c) fazer o acompanhamento para aquilatar os resultados obtidos ao longo do tempo.
2.2. São obrigações da CONVENIADA, sem prejuízo de outras assumidas neste
convênio:
a) desenvolver e executar todo o processo seletivo do "Projeto Alicerce", por meio de
avaliação, entrevista, visita domiciliar e dinâmica de grupo, selecionando entre 20 e
25 alunos do 72 . ano da rede pública municipal de São José dos Campos;
b) selecionar a escola onde será executado o curso preparatório do "Projeto Alicerce";
c) desenvolver a grade curricular de ensino em parceria com a escola selecionada para
a execução do curso preparatório do "Projeto Alicerce";
d) oferecer aos alunos selecionados por meio do processo seletivo, bolsa de estudos
integral para o curso preparatório do "Projeto Alicerce", material escolar, uniforme,
verbas para transporte (quando houver real necessidade) e alimentação;
e) responsabilizar-se pelo pagamento dos professores que irão compor o corpo docente
do "Projeto Alicerce";
f) desenvolver o material de divulgação do projeto.
2.3. Cada partícipe nomeará um Coordenador, dentro do seu quadro de funcionários,
para coordenar a execução do curso preparatório do "Projeto Alicerce", bem como ser o
responsável por relacionar-se com o Coordenador do outro partícipe.
CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 . O presente convênio não implicará repasse de recursos financeiros entre os
partícipes, autorizada a disponibilização de recursos próprios para tomar as providências
necessárias a sua participação no convênio.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O presente convênio entra em vigor na data de sua assinatura e terá duração de 60
(sessenta) meses, não podendo ser prorrogado.
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CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO
5.1. Os partícipes poderão rescindir o presente convênio, independente de procedimento
judicial, a qualquer tempo, mediante envio de notificação prévia, por escrito, de 30 (trinta)
dias, nas seguintes hipóteses:
a) caso um dos partícipes venha a ceder, transferir ou caucionar a terceiros, no todo ou
em parte, os direitos e obrigações contratuais, sem prévia autorização do outro,
previamente e por escrito;
b) em caso de inadimplemento de qualquer disposição contratual, por qualquer dos
partícipes;
c) mediante comum acordo escrito entre os partícipes;
d) caso seja decretada judicialmente a insolvência ou falência da CONVENIADA;
e) se deixar de existir interesse público na manutenção do convênio.
CLÁUSULA SEXTA- DA COMUNICAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES
6.1 . Todas as notificações, requerimentos e outros comunicados relativos ao presente
convênio serão feitos em língua portuguesa, por carta com aviso de recebimento ou facsímile enviados nos endereços e às pessoas a seguir indicadas, sob pena de não ser
considerado como recebido:
MUNICÍPIO
NC: Rosemary Faria Assad
e-mail: smedpe@sjc.sp.gov.br
Rua Felício Savastano, 240 - Vila Industrial
CEP 12220-270- São José dos Campos/SP
Tel: (12) 3901-2004
Fax: (12) 3901 .2173
CONVENIADA
A/C: llona Becskeházy
e-mail: ilona.lustosa@ismart.org.br
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017 - 15º andar
CEP: 04530-001 -São Paulo/SP
Tel: (11 ) 3049.5575
Fax: (11 ) 3049.5577
6.2. O partícipe que enviar os documentos deverá confirmar o seu recebimento, por email, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não ser considerado recebido.
CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O presente convênio é firmado pelos partícipes, que concordam expressamente com
os termos aqui ajustados, obrigando-se mutuamente pelos direitos e obrigações
decorrentes do mesmo.
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7.2. Se qualquer dos partícipes permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo
ou em parte, de qualquer disposição do presente convênio, tal fato não poderá ser
considerado como novação ou alteração da disposição em questão, que permanecerá
inalterada, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido, subsistindo aos partícipes o
direito de requerer seu cumprimento, a qualquer tempo.
7 .3. O presente convênio contém o pleno e completo entendimento entre os partícipes
com relação ao seu objeto, substituindo toda e qualquer manifestação, oral ou escrita,
anterior a este.
7.4. É vedado aos partícipes ceder ou sub-rogar, total ou parcialmente, a título gratuito
ou oneroso, as obrigações e/ou direitos contraídos neste convênio a terceiros, sem a
prévia autorização, por escrito, do outro partícipe.
7.5. Na hipótese de conflito entre alguma disposição deste convemo e a legislação
vigente, ou caso qualquer de suas disposições seja judicialmente declarada inválida por
juízo competente, tal disposição deverá ser interpretada de forma a refletir, o mais
próximo possível, a intenção original dos partícipes, consoante a lei aplicável, sendo que
as demais disposições do presente instrumento deverão permanecer em plena eficácia e
efeito.
7.6. Não se confundem as condições aqui estabelecidas com a vinculação empregatícia
entre os sócios, empregados, prepostos ou contratadas de cada um dos partícipes,
sendo cada um responsável pelo cumprimento de todas as obrigações relativas aos seus
respectivos empregados e contratados, bem como pela obrigação de responder por
quaisquer ônus e encargos financeiros, tributários, trabalhistas, previdenciários e
quaisquer outros decorrentes dos respectivos vínculos empregatício e contratuais.
7.7. Este convênio não constitui qualquer partícipe como agente ou representante legal
do outro. O relacionamento dos partícipes é o de absoluta independência, sendo que
nada constituirá aos mesmos como associados, consorciados ou co-proprietários, nem
constituirá ao outro partícipe como agente, empregado ou representante de qualquer dos
partícipes, nem dá poderes a esta para agir, comprometer, ou de outra forma criar ou
assumir qualquer obrigação em nome do outro partícipe.
7.8. Este convênio não acarretará nenhum ônus financeiro para o MUNICÍPIO.
7.9. Este convênio é regido e deve ser interpretado de acordo com a legislação brasileira.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
8.1. Os partícipes elegem o foro da Comarca de São José dos Campos como
competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste convênio, com prejuízo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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8.2. Em caso de litígio, os partícipes se comprometem a, antes de recorrer às vias
judiciais, tentar superá-lo por via conciliatória.
E por estarem de acordo, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas abaixo.

São José dos Campos, (data).

MUNICÍPIO

CONVENIADA
Testemunhas:
1ª .
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ANEXO 11
PLANO DE TRABALHO
I. Objeto
Possibilitar que jovens da Rede de Ensino Municipal com alto potencial de aprendizagem
possam ser contemplados com bolsa de estudo para o Ensino Médio, em escolas
particulares de elevado padrão.
11. Metas a serem Atingidas
- Inserção dos alunos selecionados pelo ISMART em curso preparatório para o Ensino
Médio no contra turno de escola municipal, com duração de 02 anos (20 horas semanais)
em um colégio particular definido pelo Instituto.
· - Disponibilização de bolsa de estudo para o Ensino Médio aos alunos aprovados nos
testes de seleção do colégio onde foi realizado o Curso Preparatório.
- Os alunos que não obtiverem as notas exigidas tanto no Curso Preparatório como no
Ensino Médio, serão desligados do programa a qualquer tempo.
III - Etapas ou fases de Execução
2

1 Fase - Indicação dos alunos dos 7º. anos pela direção das escolas municipais.

2ª Fase - Aplicação de Testes Formais (prova de Língua Portugw~sa, prova de
matemática) e de teste para avaliar o potencial de aprendizagem- ISMART.
3ª Fase - Entrevista Individual com psicólogo da ISMART, com os alunos classificados
nos testes formais.
4ª Fase - Visita Domiciliar - Os classificados na entrevista individual receberão em sua
casa os profissionais do ISMART, para uma visita na qual pelo menos um responsável
pelo aluno deverá estar presente.
2

5 Fase - Dinâmica de Grupo - Os classificados na visita domiciliar serào convocados
para uma dinâmica de grupo com o objetivo de verificar aspectos relacionados à
sociabilidade do aluno, iniciativa habilidade para trabalhar em grupo, criatividade.
6ª Fase - Reunião com a presença de responsável legal pelo aluno. Os aprovaclos na
dinâmica de grupo são convidados para uma reunião com a presença do responsável
legal, na qual o termo de compromisso entre ISMART e família, é apresentado, discutido
e assinado.
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7ª Fase - Ao final do processo seletivo, um relatório com todas as informações dos
alunos é apresentado à Secretaria de Educação de São José dos Campos.
8ª Fase - Obtenção de Bolsa de Estudo para o Curso Preparatório do Ensino Médio em
colégio indicado pelo ISMART, aos alunos aprovados.
9ª Fase- Obtenção de Bolsa de Estudo para o Ensino Médio.
Ao final dos dois anos de Curso Preparatório, o aluno que demonstrar interesse pelo
projeto e for aprovado pelo ISMART, receberá bolsa de estudo para cursar o Ensino
Médio.
O aluno também poderá participar do processo seletivo do Colégio Engº...Juarez
Vanderley.
IV- Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
Não haverá a aplicação de recursos financeiros pelo Município para a execução dos
objetivos da parceria.
V - Cronograma de Desembolso
A participação do Município na parceria não trará ônus financeiros para os cofres
públicos.
VI- Previsão de início e Término de Execução do Objeto
O início da execução ocorrerá ao final do ano letivo em que os alunos estiverem
cursando o 7º. ano do Ensino Fundamental em escolas da Rede de Ensino Municipal,
ocasião em que serão indicados para participarem das fases de seleção do ISMART.
O término da execução ocorrerá após a conclusão do Ensino Médio pelos alunos que
obtiverem as bolsas de estudo, conforme critérios já explicitados anteriormente.
VIl- Obrigações do ISMART- Instituto Social Maria Telles
a)
desenvolver e executar todo o processo seletivo do Projeto Alicerce, por meio de
avaliação, entrevista, visita domiciliar e dinâmica de grupo, selecionando alunos do 72 .
ano do ensino fundamental da rede pública municipal de São José dos Campos;
b)
selecionar a escola onde será executado o curso preparatório do Projeto Alicerce;
c)
desenvolver a grade curricular de ensino em parceria com a escola selecionada
para execução do curso preparatório do Projeto Alicerce;
d)
oferecer aos alunos selecionados através do processo seletivo, bolsa de estudos
integral para o curso preparatório do Projeto Alicerce, material escolar, uniforme, verbas
para transporte (quando houver real necessidade) e alimentação;
e)
responsabilizar-se pelo pagamento dos professores que irão compor o corpo
docente do Projeto Alicerce;
f) desenvolver o material de divulgação do projeto.
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VIII- Obrigações da SME- Secretaria de Educação
A) realizar a divulgação do processo seletivo nas escolas de rede pública municipal cujos
alunos poderão participar da seleção;
a)
receber das diretorias escolares as listas dos alunos inscritos e encaminhar para o
ISMART;
b)
fazer o acompanhamento para aquilatar os resultados obtidos ao longo do
desenvolvimento da parceria.
Cada parte nomeará uma pessoa (denominado "Coordenador''), dentro do seu quadro de
funcionários, para coordenar a execução do curso preparatório do Projeto Alicerce, bem
como ser o responsável por relacionar-se com o Coordenador da outra Parte.
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