
DECRETO 4181/2008 
 

“Dispõe sobre a celebração de convênio 
entre a Prefeitura de São Sebastião, através 
da Secretaria de Esportes e o Colégio São 
Sebastião – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Ltda., visando a concessão de 
bolsas de estudo aos atletas que participam 
do Projeto Alto Rendimento”. 

 
 
    
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com a 
Legislação Municipal Vigente, 

     
 

D E C R E T A: 
 
 
Artigo 1º Fica autorizada a celebração de convênio com o 

Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda., 
visando a concessão de bolsas de estudo aos atletas que participam do Projeto 
Alto Rendimento, conforme Termo de Convênio anexo, parte integrante do 
presente decreto. 

 
Artigo 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

São Sebastião, 30 de maio de 2008. 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 

RJMB/mcsc 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 

 



“Convênio que entre si celebram a 
Prefeitura de São Sebastião, através da 
Secretaria de Esportes, visando a 
concessão de bolsas de estudo aos 
atletas que participam do Projeto Alto 
Rendimento”. 
 
 
 
 

 
Por meio do presente instrumento e, na melhor forma de direito, em que são partes, a 
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, através da Secretaria Municipal de Esportes 
(SEESP), com sede na Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião - 
SP, inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma 
de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, 
portador do RG n.º 8.558.092 e CPF n.º 000.958.618-07, doravante denominada 
PREFEITURA e COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua Agripino José do Nascimento, nº 177, São Sebastião – SP, inscrita no CNPJ sob o 
nº 04.778.582/0001-92, doravante denominado COLÉGIO OBJETIVO, neste ato 
representado pelo Sr. Fábio Merlin, portador do RG nº 23.962.978-4 e CPF nº 
145.895.928-78, residente e domiciliado na Alameda Maranduba, nº 56, Condomínio 
Gruta das Lagostas, Bairro Toque Toque Pequeno – São Sebastião – SP, resolvem 
celebrar o presente Termo de Convênio, com fundamento na Lei nº 1786/2005, 
conforme as cláusulas e condições a seguir expostas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste Convênio a concessão de bolsas de estudo integrais aos 
atletas da Prefeitura de São Sebastião que participam do Projeto Alto Rendimento, 
que tem a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes. 
 
1.2. O objeto deste Convênio, ou seja, a concessão das bolsas de estudos será 
custeada em sua totalidade pelo COLÉGIO OBJETIVO, restringindo-se ao pagamento 
das mensalidades do respectivo curso, excluindo-se, conseqüentemente, as demais 
despesas pertinentes, sendo que, estas deverão ser custeadas pelo atleta. 
 
1.3. Inicialmente serão concedidas 06 (seis) bolsas de estudos para o Ensino Médio no 
COLÉGIO OBJETIVO. 
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1.4. O presente Termo de Convênio se realizará por meio do estabelecimento de 
vínculo de cooperação entre os partícipes. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

 
2.1. As bolsas de estudos serão concedidas, devendo, para tal, serem observados os 
seguintes critérios: 
 
2.1.a. Os atletas deverão participar das equipes de treinamento e competição da 
Prefeitura de São Sebastião, que fazem parte do Projeto Alto Rendimento; 
 
2.1.b. Os atletas devem participar assiduamente dos treinamentos ministrados pelo 
Projeto Alto Rendimento; 
 
2.1.c. Os atletas devem integrar as equipes de competições do município de São 
Sebastião e, preferencialmente, àqueles que não tenham condições financeiras de 
arcar com as despesas de mensalidade do respectivo curso ao qual se pretende cursar 
e que está sendo oferecido pelo COLÉGIO OBJETIVO, objeto da concessão das 
bolsas de estudos. 
  
2.2. A Prefeitura de São Sebastião nomeará uma Comissão de Avaliação, que terá a 
incumbência de elaborar parecer sobre as reais condições financeiras do atleta que 
pretende ser beneficiado com a concessão da bolsa de estudo. 
 
2.3. O atleta que deixar de freqüentar os treinamentos e participar das competições 
representando o município, perderá o benefício da concessão da bolsa de estudo, bem 
como, aquele que for reprovado no seu curso, objeto do presente termo de convênio. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
3.1 - Para o fiel cumprimento do objeto pactuado na Cláusula Primeira, as partes 
obrigam-se a: 

 
I – a PREFEITURA: 

 
Sob o acompanhamento e responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes, 
doravante denominada SECRETARIA, caberá: 
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a) Encaminhar, após verificação dos critérios de avaliação previstos na Cláusula 
Segunda, os atletas que fazem jus às bolsas de estudos para efetivarem suas 
matrículas nos seus respectivos cursos junto ao COLÉGIO OBJETIVO; 
 
b) Fazer constar em materiais de divulgação e uniformes a participação dos atletas 
nas competições oficiais, bem como a referência ao COLÉGIO OBJETIVO, da 
concessão das bolsas de estudos aos atletas, observando-se o disposto no § 1º do 
artigo 37 da Constituição Federal, e no § 1º do artigo 115 da Constituição do Estado 
de São Paulo, consoante à legislação específica que rege a matéria; 
 
II) – o COLÉGIO OBJETIVO: 
 
a) Conceder aos atletas da Prefeitura de São Sebastião as bolsas de estudo de Ensino 
Médio, objeto do presente Termo de Convênio, após verificação dos critérios de 
concessão estabelecidos na Cláusula Segunda; 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIÊNCIA 
 

4.1. O presente Termo de Convênio vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 
 

5.1. O presente Termo de Convênio será publicado na imprensa local, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

6.1. Em face do estabelecido neste Termo de Convênio, não decorrerá nenhum vínculo 
empregatício em relação ao Município, ficando expressamente afastada a 
responsabilidade deste por encargos e dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais ou 
qualquer tipo de ônus decorrentes de sua implantação e execução. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 
 
7.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Sebastião, com renúncia de 
qualquer outro Juízo, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para 
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes em função do presente Convênio. 
 
E, por estarem assim, justas e acordadas, assinam as partes o presente Convênio em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 

São Sebastião,  30  de maio de 2008. 
 
 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

FÁBIO MERLIN 
Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda. 

Colégio Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
NOME:                                                         NOME: 
ENDEREÇO:                                               ENDEREÇO: 
CPF Nº                                                        CPF Nº 
RG Nº                                                          RG Nº 
 


	Prefeito Municipal

