
DECRETO 3826/2007
“Dispõe sobre autorização para
realização de pesquisas, manutenção,
preservação, educação patrimonial,
disponibilização turística, publicidade e
outras em relação ao Sítio
Arqueológico São Francisco”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de
São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento na Lei
Municipal 1785 de 20 de dezembro de 2005,

D E C R E T A :

Artigo 1º Fica autorizado à Faculdade São Sebastião - FASS,
com sede na Rua Agripino José do Nascimento, nº 177– São Sebastião/SP,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.778.588/0001-60, a realização de pesquisas,
manutenção, preservação, educação patrimonial, disponibilização turística,
publicidade e outras em relação ao Sítio Arqueológico São Francisco nos
moldes do estabelecido no Termo de Convênio anexo a este Decreto.

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

São Sebastião, 27 de junho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

/mcsc
Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO que entre si
celebram o Município de São Sebastião,
através da Secretaria Municipal de
Cultura, e a Faculdades São Sebastião,
com o objetivo da realização de
desenvolvimento de pesquisas,
manutenção, preservação, educação
patrimonial, disponibilização turística,
publicitação e outras em relação ao sítio
arqueológico São Francisco.

Por este instrumento de Convênio, o partícipe Município de São Sebastião, com
sede na Rua Sebastião Silvestre Neves, 214, Centro, CNPJ nº 46.482.832/0001-92,
representada neste ato na forma de sua Lei Orgânica, pelo Excelentíssimo Senhor
Prefeito Dr. Juan Manoel Pons Garcia, portador da Cédula de Identidade com RG
nº 8558092 e do CPF/MF nº 000.958.618-07, doravante denominado MUNICÍPIO,
através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do outro lado a entidade
Faculdades São Sebastião, com sede à Rua  Agripino José do Nascimento  Nº177,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.778.588/0001-60, neste ato representada pelo Sr.
Leandro José Giovanni Boaretto, brasileiro, portador da cédula de identidade com
RG nº 26.135.850-9, doravante denominada FASS, têm entre si, justo e acordado o
presente convênio, com fundamento na Constituição Federal, artigos 194 a 200, e
demais dispositivos legais pertinentes, considerados 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:
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CLAÚSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 O presente convênio tem por objetivo a conjunção de esforços para a
realização de ações em matéria de interesse recíproco dos partícipes, com vistas:

I – Ao desenvolvimento de pesquisas, manutenção, preservação, educação
patrimonial, disponibilização turística e divulgação, presentes na formulação de
programa de envolvimento da comunidade envoltória ao Sítio Arqueológico São
Francisco;

II – A estimular os estudantes do Curso de Turismo da FASS a entenderem a
importância do Sítio Arqueológico São Francisco dentro do contexto “Turismo
Histórico do Município de São Sebastião”.

1.2 O Plano de Trabalho é parte integrante deste ajuste, independente de
transcrição, constituindo seu Anexo I, devidamente aprovado pelos partícipes.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES

2.1 Para a execução do presente Convênio, os partícipes obrigam-se:

I - Aceitar, cumprir e fazer a cumprir a legislação, as normatizações e instruções
técnicas e administrativas referentes à proteção do patrimônio arqueológico;

II - Planejar, desenvolver e programar ações para a consecução do objeto deste
convênio;

III - Proporcionar a integração dos recursos físicos e humanos necessários à
execução do Programa.

2.2 São obrigações do MUNICÍPIO:
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I - analisar minuciosamente o Plano de Trabalho elaborado anualmente pela FASS
propondo as adequações que se fizerem necessárias, condição essencial para a
aprovação e fiscalização do cumprimento da execução do programa a ser
desenvolvido;

II – Dar apoio técnico, administrativo e operacional às atividades desenvolvidas
em função deste Convênio, dentro das possibilidades.

III – Disponibilizar, para fins deste projeto, acesso ao acervo, ao complexo
arquitetônico e aos recursos culturais pertencentes ao Sítio Arqueológico São
Francisco através de visitas monitoradas pré-agendadas, disponibilizando os
consultores e técnicos presentes no setor de Arqueologia do Departamento de
Patrimônio Histórico deste município, dentro do horário de funcionamento do
setor, na forma de acompanhamento dos serviços desenvolvidos no sítio.

IV – Disponibilizar espaços no Sítio Arqueológico para a realização das oficinas
com a comunidade, mediante agendamento e dentro do horário de funcionamento
do setor

2.3 São obrigações da FASS:

I – Executar o Projeto conforme descrito no Plano de Trabalho, fornecendo apoio
técnico necessário ao desenvolvimento de programas, de acordo com as
necessidades;

II - Colocar à disposição recursos humanos, professores e alunos, para o bom
desenvolvimento dos programas e ações que constituem objeto do presente
convênio, podendo ter quadro próprio de empregados sem vínculos com a
Administração Municipal;

III – Estabelecer os Critérios, realizar o processo seletivo e executar as oficinas
com a Comunidade, mediante aprovação do Município.
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IV - Disponibilizar ao Município e a comunidade toda a produção acadêmica
decorrente deste convênio, nos moldes determinados pela Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo.

V - fazer constar, obrigatoriamente e em destaque, a participação do MUNICÍPIO,
em materiais de divulgação, tais como: faixas, cartazes, prospectos, uniformes,
bonés, chaveiros, bem como, em qualquer outro produto que possa ser utilizado
para essa finalidade, observando-se o disposto no § 1º do artigo 37 da
Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante
a legislação específica que rege a matéria e conforme modelo oficial a ser
fornecido pelo MUNICÍPIO;

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 O presente convênio vigorará pelo prazo de dois anos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante acordo por escrito
entre as partes.

3.2 Em face do estabelecido neste convênio, não decorrerá vínculo empregatício
entre a Município e o pessoal contratado pela FASS ou qualquer tipo de ônus
decorrentes da implantação e execução do Convênio.

CLÁUSULA QUARTA
DA RESCISÃO

4.1 O presente convênio poderá ser rescindido, durante o prazo de vigência, por
mútuo consentimento ou unilateralmente por qualquer dos partícipes, por
descumprimento de qualquer das cláusulas do presente convênio, mediante
manifestação, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
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CLÁUSULA QUINTA
DA PUBLICAÇÃO

5.1 O presente instrumento será publicado no Diário Oficial do Município, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA
FORO

6.1 É competente para dirimir toda e qualquer divergência relativa a este
Convênio, o foro deste município de São Sebastião.

Estando as partes justas e conveniadas, firmam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas
instrumentais, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Sebastião, 27 de junho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Prof. LEANDRO JOSÉ GIOVANNI BOARETTO
Diretor

Faculdades São Sebastião – FASS

TESTEMUNHAS:
_____________________________
RG:

_____________________________
RG:
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