
DECRETO 3742/2007
“Regulamenta a Lei 1844/2007, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Fundação Nacional do
Índio - FUNAI.”

Dr. JUAN  MANOEL  PONS  GARCIA,  Prefeito  de  São
Sebastião,  no  exercício  de  suas  atribuições  legais  e  nos  termos  da  Lei
Orgânica do Município,

D  E  C  R  E  T  A:

Artigo 1º Considerando o disposto no Parágrafo Único do
Artigo 1º da Lei n.º 1844/2007, a celebração do convênio entre o Poder Executivo
e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a fim de implantar Padaria Artesanal
na terra indígena Guarani no Ribeirão Silveira passa a ser regulamentado pelo
Termo de Convênio, Anexo I e Anexo II, partes integrantes deste Decreto.

Artigo 2º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

São Sebastião, 15  de março de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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



Termo de Convênio que entre si celebram
o Município de São Sebastião e a
Fundação Nacional do Índio – FUNAI

Por este instrumento de convênio, o partícipe MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO,
com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214, Centro – São Sebastião/SP, neste
ato representado, na forma da Lei Orgânica do Município, pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, domiciliado no mesmo
endereço, portador do RG 8.558.092SSP/SP e do CPF n.º 000.958.618-07,
doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a partícipe
FUNDAÇÃONACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, com sede Avenida Guarani, 1000,
Boracéia – São sebastião/SP, neste ato representada por MARCIO JOSÉ ALVIM
DO NASCIMENTO, brasileiro, portador RG 2.375.667-SSP/MG, CPF
287.722.881-91, doravante denominada FUNAI, tem entre si, justo e acordado o
presente convênio, com fundamento na Lei 1.844 de 12 de março de 2007, e
demais dispositivos legais pertinentes, considerando também os mútuos benefícios
da conjunção de esforços para a consecução dos objetivos a seguir definidos,
resolvem celebrar o presente, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente TERMO DE CONVÊNIO tem por objeto a instalação e manutenção de
Padaria Artesanal na terra indígena Guarani do Ribeirão Silveira, a fim de:
a) melhorar a qualidade da alimentação, elevando seus níveis nutricionais;
b) ampliar a renda familiar; e
c) possibilitar sua auto-suficiência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos
neste convênio:



I – DO MUNICÍPIO
a) o fornecimento de um forno artesanal, patrimoniado sob o n.º 42.645;
b) o fornecimento do material permanente, descrito no Anexo I, deste Termo de

Convênio, necessário para o regular funcionamento da padaria;
c) o fornecimento do material de consumo, descrito no Anexo II deste Termo de

Convênio, necessário para o curso de capacitação e a primeira produção;
d) o curso de capacitação para a operacionalização da Padaria Artesanal.

II – DA FUNAI
a) a disponibilização do local para a instalação da Padaria Artesanal;
b) a manutenção da Padaria Artesanal e o fornecimento da assistência necessária

para garantir seu permanente funcionamento.

Subcláusula Primeira. A permanência na terra indígena Guarani do Ribeirão
Silveira dos bens relacionados no inciso I, alíneas “a”  e  “b”, deste artigo, fica
condicionada ao efetivo funcionamento da Padaria Artesanal.

Subcláusula Segunda. A utilização inadequada ou indevida dos equipamentos
e/ou materiais fornecidos importará na imediata retirada dos bens.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente convênio vigorará por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

O presente convênio poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou nas
seguintes situações:
I – se houver descumprimento, ainda que parcial, de qualquer de suas Cláusulas;
e
II – unilateralmente, desde que notificado à outra parte com antecedência mínima
de sessenta dias.



Subcláusula Única. Rescindido o presente convênio todos os bens duráveis
fornecidos pelo Município deverão ser devolvidos.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente convênio será publicado na Imprensa Oficial do Município, no prazo
máximo de vinte dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de São sebastião para dirimir qualquer dúvida ou
solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando as partes justas e conveniadas, firmam o presente Termo de Convênio em
três vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo qualificadas.

São Sebastião, 15 de março de 2007

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

MARCIO JOSÉ ALVIM DO NASCIMENTO
Fundação Nacional do Índio – FUNAI

Testemunhas

1.______________________________ 2._____________________________
   Nome:                                                            Nome:
   RG:                                                                 RG:



ANEXO I

MATERIAL QUANTIDADE
Peneira G................................................................................... 2
Copo medidor............................................................................ 1
Bacia grande (10 litros)............................................................ 1
Vasilha com tampa (5 litros)...................................................... 2
Faca com serra.......................................................................... 1
Faca sem serra........................................................................... 1
Pincel.......................................................................................... 1
Rolo de macarrão....................................................................... 1
Avental........................................................................................ 1
Luva descartável (caixa)............................................................ 1
Pano de prato............................................................................. 3
Luva térmica cano longo............................................................ 1
Forma para pudim grande......................................................... 1
Botijão de gás com mangueira................................................... 1
Colher de pau............................................................................. 1
Liquidificador............................................................................. 1
Forma 60 x 40............................................................................ 2



ANEXO II

MATERIAL QUANTIDADE
Pacote de coco ralado de 250g.................................................. 4 pc
Ovos............................................................................................ 8 dúzias
Cebola........................................................................................ 1 Kg
Beterraba.................................................................................... 2 Kg
Cenoura...................................................................................... 3 Kg
Limão.......................................................................................... 4 un
Maçã........................................................................................... 12 un
Tomate........................................................................................ 4 Kg
Alho............................................................................................ 100g
Presunto..................................................................................... 800g
Mussarela................................................................................... 800g
Uva passa................................................................................... 300g
Frutas cristalizadas.................................................................... 300g
Ameixa preta.............................................................................. 500g
Farelo de trigo........................................................................... 1 pc
Açucar........................................................................................ 5 Kg
Açucar cristal............................................................................. 2 Kg
Sal refinado................................................................................ 1 Kg
Fermento Fleschemann.............................................................. 1,5 Kg
Óleo de soja................................................................................ 4 latas
Margarina sem sal..................................................................... 1 Kg
Leite longa vida integral............................................................ 8 litros
Farinha de trigo......................................................................... 20 Kg
Queijo ralado............................................................................. 300 g
Polvilho doce.............................................................................. 2 Kg


