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"AUTORIZA 0  PODER  EXECUTIVO A CELEBRAR

CONVENIO  DE  TERMO  DE  COMPROMISSO  COM
0  SEBRAE  PARA  INSTALACAO  DO  CANAL  DE
ATENDIMENT0       PRESENCIAL       DENOMINADO
SEBRAE AQul."

A  Camara  Municipal  de  lporanga,   Estado  de  Sao  Paulo,   usando  de  suas

atribuig6es legais; FAZ SABER, que ela aprovou o seguinte Projeto de Lei:

Art.  1 ° - Fica o Chefe do Poder executivo Municipal autorizado a celebrar Convenio

de Termo de Compromisso com o SEBRAE -Serviap de Apoio as Microempresas de Sao

Paulo,  para implantagao do canal de atendimento presencial denominado SEBRAE AQul,

nos termos minuta anexa, que faz parte integrante desta Lei.

Art.  2°  - As  despesas  com  a  execugao  da  presente  Lei  correrao  por conta  das

dotag6es pr6prias consignadas no orgamento vigente.

Art. 3° - Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publica9ao.

Sala das Sess6es: Plenario Vereador Gilmar Rodrigues, em 13 de julho  de 2022.

Cj9-
NELSON RAMOS DE LIMA FILHO

Presidente da Camara Municipal



TERMO DE COMPROMISSO - SEBRAE AQUI

TERMO  DE COMPROMISSO  N® 207/2022  que entre     si
ceJebram   o   SEFIvfgo   DE   APOIO   AS    MIcfro   E
pEauENAs EMPRESAs DO ESTADO DE SAO  PAULO
- SEBRAEi5P, e a PTefe.rfura Munieipal de lporariga,
com a objetivo de insfa|a§ao do Program SEBFtAE AQUI,
no Municipio de lporangaL

a SEFIVICO  DE APOIO AS  M[CRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS  Db ESTAD0  DE
SAO PAULO, servigo social autonomo, sem fins lucrativos, sediado na Rua Vergueiro
n°.1117,  Pararso,  Sao  Paulo -SP,  inscrito  no CNPJ  sob a  n° 43.728,245/000142,
neste  ate  representado  por Michelle Raimundo dos Santos, portadora da c6dula  de
identidade RG  n°2.515.211-7,  inscrito   no   CPF/MF  sob  173.635.128-17, gerente do
Escrit6rio Regional do Vale do Ribeira,  Iocalizado Ftua Jose Antorio de Campos, n°
297,   Centro,  Registro  SP,  doravante     denominado
Municipal  de  pariquera-A§u,        com    sede    a  F3.  XV
Pariquera-ASu / SP, CEP:  11930rooo,    inscrl.to  no
08,      neste      ato      representado      por     seu
portador    da    c6dula    de    identidade    FtG    n°
sob o  n°.133.670.758-50, doravante denominada
ajustado   o   presente   TEFtMO   DE
condieees seguintes:

11.    ORIETb

1,1.  a presente Termo tom por objeto a' conjugacao
canal de atendimento presencial denominado SEBRAE
lmplantapao  do  Programa  SEBRAE  AQulz   aprovada
SEBRAE-SP.

FIAE-SP;     a   Prefeitura
`ovembro,  686  - Centro,

ntre

120/0001-
da Costa,
I  CPFmF
si cer(a e

clausulas   e

implantagao do
o pela .Politica de
iria  Executiva  do

Cgiv



2.    OBJETIVOS

2.1.   Promover a competitividade, desenvolvimentBo sustenfavel. melhoria do ambiente
legal   e   de   neg6cios   das   micro   e   pequenas   empresas,   contri.buindo   com   a
fohalecimento da economia de ambito local e com o fomento do empreendedorismo;

2,2,   Possibilitar   o   acesso   de   microempresas,    empresas   de   pequeno   porte,
microempreendedores   individuais,   produtores   rurais   e   potenciais   empresarios   a
serviaps,   produtos   e   irfrormag6es   referentes   a   gestao   empresaria[,   tecnologiaf
oportunidades  de  neg6cios,  ctedito,  mercado,  Iegis)apao,  pesquisas  e  publica§5es
tecnicas;

2.3.   Contribuir para a fortalecimento e o desenvolvimento das empresas, a tim de que
possam    melhorar   resultados   e   niveis   de   desempenhd,   aumentando   a  .sua
competitividade; e

2.4.   Promover   projetos   estruturados   voltados
produtivas locais e/ou regionais.

3.    RESPONSAB[LIDADES DOS PARTfc]PES

3,1.   Cabefa ao{s} part[cipe(s)

a}   Disponibilizar local, sujeito a aprovagao pfe
do SEBRAE AQul. 0 local disponibilizado p
exig6ncjas  legais  municipais,  estaduals  e  fe
ace§sibilidade,  sendo a(a) dnico(a) e exctusiv{
conformidade  legal.  Sendo  recomendado  que
ocorra em locais pr6xinos de outros §ervigos de

b)   Disponibilizar  ar  condicfonado  ou  ventiladore§,
para usa exclusivo do SEBRAE AQul. 01 (uma)

cimento   de   cadeias

s instalagbes
ervaaas as
relativas  a
nufenpao a

BRAE  AQUI
Or'

in  Coma,
o telef5nico

e service de internet banda [aFga minima de 05 Mb de velocidade com roteador, ou
equivalents  que  atenda  as  necessidades  dos  sistemas  utilizados  em velocjdade
adequada;

a)    Disponibilizar mensalmente material de consumo de escrit®rio;

d)   Disponibilizar servi§os de limpeza, seguranea e manufeneao para as instalag6es do
SEBRAE AQul;

e)   Prover manuten€ao e eventual conserto do mobiliario e dos equipamentos cedidos
pelo SEBRAE-SP, sendo que. em caso de dano irrepafavel, perda, furto ou roubo,
independentemente de culpa ou dole pelo fate ocom-d`o,  devefa  repor a ben ou
ressarcir o valor deste, nco termos especificados pelo SEBRAELSP.

'+



0   Responsavel pela identidade visual e institucional definida e instalada no SEBRAE
AQu!,   arcando  com  a  manuten€ao  e  eventual  repara9ao  ou  substifuicao  dos
materiais de sinalizapao visual origjnalmente disponibjlizados pelo SEBRAE-SP. Em
caso de mudanca do local de instalagao, durante a vigencia deste Termo, arcar com
as  despesas   de   remocao,   transporfe  e   reinsfalagao,   bern  como  de  eventual
substituicao dos materials.

g)   Utilizar a mobiliario  e  os  equipamentos de  informa±jca  cedidos  pelo  SEBRAEisp
exclusivamente  para  atendimentos  dentro  das  instalag5es  do  SEBRAE  AQul,
durante  o  perfodo  de  vigancia  do  Termo  de  Compromisso,  sendo  vedada  a
transferencia de localidade dos bens sem a ptevia autorizaeao par escrito pop parte
do SEBRE-SP;

h)   Em caso de altera€'5o do focal de instalagao, durante a vigencia deste Termo, arcar
com   as   despesas   de   remocao,   transporfe   e
equipamentos e comunica8ao visual;

i)     Dispenibilizar  no  minimo 01  (urn)  agents  pare
SEBRAE AQU I .

i)     lnserir e atualizar as  informa§6es  no
definidos pe[o SEBRAE-SP;

k)   Responder por eventuajs danes decorrer
agentes, de  atendimento,  bern  coma --bar
estes   proposto§,   isentando   o   SEBRAE-
resultantes de proceesos judiciais.

I)     Responder per quaisquer acjdentes ocQrridos
de que possam ser vitimas os agentes de at
SEBRAE-SP de quaisquer responsabiljdades resultante§

5o    de    mobiliario,

s afendirnentos no

nforme padn6es

olosa de seus
Par

onsabilidade

AQUI
erceiros, isenfando a
ocesso§ judiciai§;

in)  Nao  utilizar  a  marca  SEBRAE-SP  em  ag6es  desenvolvidas  fora  do  ambito  de
funcionamento do SEBRAE AQul ou sem a pfevia autorizacao per escrito;

n)   Respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o "Cedigo de Etica do Sistema
SEBRAE" que se encontra disponivel no site do SEBRAE no endereap eletr6nico
www.sebrae.combr, Ouvidoria, opeao Cedigo de Etica do SEBRAE.

o)   Cumprir a legislaeao vigente quanta a Protegao de Dados Pessoais, adotando as
pfaticas exigiveis.

3.2.   SEBFIAEi5P:

cgiv



a}   Avaliar e aprovar a local onde sera instalado o SEBRAE AQul;

b)   Definir o layout das instala€6es do SEBRAE AQUI;
a

c)   Desenvolver,  disponibitizar  e  instalar  a  identidade  visual  do  SEBRAE  AQUI  a
prover os servieos de reparagao ou substitui9ao dos maten.ais de sinalizaeao;

d)   Disponibilizar o sistema infomiatizado de atendimenfo;

e)   Organizar os processos de atendimento no ambito do SEBRAE AQul;

f)    Definir a disseminaeso de ae6es institucionajs no municipio;

g)   Disponibilizar os produtos e serviaps do SEBFIAE-SP lev.ando em`consideracao as
necessidades locals;

h)   Validar a indicagao dos agentes de atendimento feifa pel

i}     Informar e orientar os agentes de atendimento da Entida

j)    Cu§tear  as  despesas  de  deslocamentos  neces
orienta?ao  e  capacjtagao  dos  agentes  de  at
definidos em ate normativo do SEBRAE-SP;

k)   Ceder a Entidade Paroeira o uso dos equipa
descritos no projeto de implantagao, zelando p

3.3.  Responsabilidades comuns:

a)   Zelar pela consecu€ao dos objetivos Ldo presente

b)   Cofaborar na divulgagao institucional e no fortale

c)   Divu!gar os servieos e produtos Oferecidos no SEBRAE

dade Parceira;

rceira;

nformagao   ou
os  os  limites

e do mobiliario
ial dos bans.

d)   Dispenibilizar, quando necessario, sala de atendimento coletivo, sala d'e reuniao e
equipamentos audiovi§uais;

e)   ldentificar  as  necessidades  locals  e  proper  aeees  pare  a  desenvoMmento  de
projetos setor/segmento;

0    Fazer  constar  de  toda  e  qua[quer forma  de  publieidade  e  do  material  didatico
eventualmente adotado (exceto a que for de responsabilidade tecnica do SEBRAE-
SP) que se trata de realizagao conjunta. submetendo sempre a aprovag5o pfevia
dos partlcipes os textos e layouts elaborados em coda a6ao.

4.   ACOMPANHAMENTO DA GESTAO



cp/

4.1.   Devefa ser constituido  urn Comite  Gestor,  formado  per dais  representantes de
coda  participe,  com  a  finalidade  de  realizar  as  aeees  de  gestao,  planejamento  e
monitoramenfo do SEBRAE AQul.                             3

4.2.   Caberd ao Comit6 Gestor:

a)    Elaborar,  em ate  15 (qLJinze) dfas confados da  inauguragao da Unidade SEBRAE
AQLJl,   o.  Regjmen{o   lntemo   de   Trabalho,   a  'fim   de   esfabelecer   regra§   de
funcionamento   do   SEBRAE   AQul,   em   consonancia   com   as   disposigives   do
presente Termo, da Politica de lmplantapao do Programa SEBRAE AQul e do Guia
de Procedimentos;

b)   Elaborar a Plano de Agao Anual, contemplando resultados do SEBRAE AQul, bern
como as agives de desenvolvimento local;

c)   Acompanhar o funcionamento do SEBRAE AQul  durante a vigencia da parceria,
confen.ndo  e  fiscatizando  a  disponibilizapao  de  todos  os  itens  informados  nas
responsabilidades de cada participe;

d)   Aveliar   a   exeougao   do   planejamento,   moriitoran
realizadas no ambito do SEBRAE AQUI;

e}   Medir os resultados do SEBRAE AQul peri
cumprimento do que foi estabelecido.

0    Decidir sobre quest6es operacionais:

g)   Zelar pela imagem do SEBRAE AQUI ;* das

h)   Gerir  as  aeees  administrativas  do  SEBRAE
responsabilidades civis, trabalhistas, previdenc
com a legislagao vigente;

i)     Realizar reuni6es com pen'odicidade minima trimestral,
assuntos discutidos;

ntrolando   as   a¢6es

a de assegurar o

que  as
adas, de acordo

consfar em Afa os

j)    Articular  a   renovae5o   do   presente  Termo   com   antecedencia   minima   de  90
(noventa) dias em relacao ao prazo final de vigencia.

4.3.   Quaisquer medidas identfflcadas  pelo Comite Gestor como necessarias ao  born
funcionamenfo   do   SEBRAE   AQUI,    que   impliquem   alteraeees   em   dispositivos
constantes do presente Termo, desde que nao acarretem em novas responsabiLidades
ao SEBRAE€P ou exclusao de responsabilidades das entidades parceiras deverao ser
deliberadas   exclusivamente   pelos   representaules   legais   das   partfcipes,   estando
sujeitas a celebraeao de termo aditivo.



5.    AGENTE§ DE ATENDIMENTO

5.1.   Seleeao:                                                                      a

5.1.1.  a  indicado  pare  atuar  coma  agente  de  atendimento  devefa  appesentar  os
seguintes requisites basicos:

a)    Ensino Media complete;

b)   Conhecimenfode       informatica    (produeao      de       textos,elaboragao    de
planilhas/gfaficos e utiliza?ao da internet);

c)   Experiencia em atendimento ao pdblico.

5.2.   Carga hofaria:

5.2,1. A Entidade Parceria deve atentar para o hofari{
AQul ao prever as condieees referentes a carga hor{
atendimento, respeitando os dispositivos da CLT ou do

5.3.  Atribui€6es:

5.3.1.  Sao atrjbuig6es gerais dos agentes de

a)   Prestar atendimento aos clienfes de forma i

b)   Orientar  a  cliente  sobre  as  as  solu£6es,
projietos dis^ponibilizados na unidade e nos d

c)   Cadastrar os clienfes e atualizar cadastros;

d)   Fazer inscrig6es dos clientes em cursos, oficinas,

imento do SEBRAE
Iho dos agentes de
Servidor Pdblico.

e remota;

e)   Orientar sobre as formas de pagamentos, quando houver,

0    Arregjmentar clientes;

g)   Registrar no sistema informatizado os atendimentos realizado§;

h)   Participar, quando solicttado, das reuni6es com o Comite Gestor;

i)     Parficipar, quando solicitado, das orientag5es disponibilizadas pelo SEBRAE-SP.

6.    RESLJLTADOS

6.1.   Serao definidas metas anuais de execugao para cada Unidade SEBRAE AQul de
6



acordo com as estrategias anuais do SEBR4E-SP e dos comites gestores, segundo a
voca§a® e densfdade empresaria[ de cada municipio,  pare  mensurar o resLIItado das
ae5es do SEBRAE AQUI.

5

6.2.   a nao atingimento das metas anuais por dojs anos consecutivos ou alfernados
ensejafa a encerramento da parceria do SEBRAE AQUI, com a resctsao do respectivo
Termo de Compromisso.

7.    RESPONSABILIDADE FOR VINCULACAO

7.1.   Os recursos humanos envolvidos na execueao do presente Termo guardarao a
sua vinoula9ao de origem,  nao implicando refaeao juridica trabalhista ou de qualquer
natureza pare com a outro partfeipe.

7.2]   Os agentes indicados devefao estar vinculados a Entidade Parceira ou empresa
par esta contratada, por regime estatufario ou celetista.

8.    RECURSOS

8.1.   a  presente  Termo  nao envolve  o repas§
para a sua execucao, os partfeipe§ ancafao com

9.    PR!VACIDADE E PROTECAO DE DADOS

9.1.        Ficam os participes obrigados a ctinprir a
de dados pessoais tratados no ambito deste TER
as boas pfaticas de compliance exigidas para tal fi

9.2.        Sao considerados confidencias e sigilosos to
as   parfes   vierem   a   ter  acesso   em   razao   do
COMPROMISSO,     sendo    vedada     a    divulgagao,
compariilhamento sem a pfevia e expressa autoriza9ao da

sendo que,

a protecao
adofando

comepciatizagao,

9.3.        Na hip6tese de urn incidente de seguranca envolvendo dados pessoais, a parfe
que  deu  ensejo  ao  incidente  devefa  informar a  outra  parte  per  esedto,  aceFca  do
ocorrido, em prazo nao sLlperior a 48 (quarenfa e oito) horas, a contar do memento em
que tomou ciencia do incidents. As informagives a serem  disponibilizadas jncluifao:  (i)
descri¢ao   da   natureza   do   incidente   de   seguranea   envolvendo   dados   pessoais,
incluindo  as  categorias  e  a  nt]mero  aproximado  de  titulares  e  registros  de  dados
implicados; (ji) descricao das consequencias decorrentes do jncideute de seguranga; e
(iii) descrigao das medidas adotadas ou propostas para reparar a ocorrido e mitigar os
possiveis efeitos adversos.

9.4.           As  parfes fomecefao todas  as  informagives  necessarias para  comprovar a
7



conformidade  com  as  obrigagives  previstas[-nesta  c[ausula,  incluindo,  mac  nao  se
limitando,  a  relatorio  de  auditoria  que  ateste  boas  pfaticas  quanto  a  govemanga  e
prctegao de dados pessoais.                                     a

9.5.    Sa soljcitado pelo SEBRAE-SP, o(s) PARTicIPE(s) devera(ao) devolver. eliminar
ou destrujr permanentemenfe todas as anofagives, memorandos ou outras informaeees
confidenciais   armazenadas,   fomecidas   pelo   SEBRAE€P   ou   preparadas   pelo(s)
PAF3TicIPE(§),    sejam    elas   escritas   ou   fomecid.as    atraves   de   computadores,
processadores  de  texto  ou  outros  dispositivos  que  se  encontrem  sob  oust6dia  ou
controle do(s) PART[CIPE(s)', devendo, ainda, fornecer imediatamente ao SEBRAE-SP
urn atestado, declarando o pleno cumprimento das exigencias contidas nesta clausula.

9.6.          O(s) PARTicIPE(s) devefa(ao) comunicar ao SEBFIAE-Sp as solicifagives e
reclamaeees  dos  titulares  dos  dados  pessoais  que  venha  a  receber  e  estejam
relacionadas ao objeto do presente TERMO DE COMPROMISSO, bern coma ordens e
comunicados de Tribunals, autoridades ptiblicas e 6rgaos reguladores.

9.7.          As  partes  se  comprometem,  ainda,  a  auxiliar
obrigag5es judiciais  ou  administrativas,  de  acordo
dados aplicavel, fomecendo informag6es e qualquer
e eliminar os riscos impostos por quaisquer violae6e

9.8.  1     As partes se obrigam a se adequarem
Dados (Lei  na  13.709/2018),  ou outra que a subs
sob  pena de amar com as perdas e danos q
das demais sane6es aplicaveis.

10.   VIGENCIA

10.1.0 prazo de vigencia do presente Termo sera
da data  de  assinatura  e  prorrogavel  por mejo  de
condigives legais.

10.2. a presente Termo podefa §er denunciado unilateral
meio  de  comunicap5o  par escrito  com  antecedentia  mi
rescindido de comum acordo entre as partes.

umprimento  de  suas
e  protegao de

documentar

de Protegao de
faticas

eses,

exigidas'
prejuTzo

confados
observadas as

qualquer tempo, por
e  30  (trinta)  dias,  ou

10.3. Uma vez concluido o objeto do presente Termo, ao final do sou prazo de vigencia,
os bens cedidos  pelo SEBRAE-SP  podefao ser hansferidos papa a patrim6nio da(s)
Entidade(s)  Parceira(§),  desde  que  observados  os  princfpios  basicos  da  legalidade.
razoabilidade,  economicidade,  impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade  a
probidade  administrativa,  cabendo  a  Entidade  que  recebeu  a  doacao  assegurar  a
continuidade de a96es de interesse social.

1 1. iNAUGURAeAO

fy



'11.1.   0  inl'cio  das  atividades  podefa  ser precedido  de  evento  de  inauguragaa  que

divulgue e esclareca a comunidade focal os propdsitos do SEBRAE AQul.
a

11.2.   A   entrada   em   funcionamento   do   SEBRAE   AQUI   esfa   condicionada   ao
cumprimento  de  todas  as  exig6ncias  legais  e  contratuais,  bern coma  as  re]ativas  a
acessibilidade,  a  conclusao  da  instalacao  dos  mobiliarios,  equipamentos,  sistemas,
identidade  visual  e  ao  termino  da  participaeao  d.os  agentes  de  atendimento  nas
capacitag6es e  orientaeses disponibilizadas  pelo SEBRAE-SP.  mediante  emissao  de
certificado de conclusao.

12.  FORO

12.1.  Fica  eleito,  como  dnico  competente  para  a  solugao  de  quest6es  oriundas  do
presente  Termo,  o     Foro    ,  com  expressa  renancia  de  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja.

E,  por e§farem justas e acordadas, as partes a§sinam o presente instrumento em 2
(vias) vias, na presenga das testemunhas abaixo.

lporanga,  31 de maio de 2022.

Miehelle Raimundo dos Santos
Escrit6rio Regjdnal de Vale do Ribeira

Atessaridro Mendes Rodrigues
Prefeitura Municipal de lperanga

Jaqueline Ap. Rezende Ne§tlehner Ferreira
RG 27.516.289ng

Andersen Bezerra de Lima
RG 25.537.o55rfe
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ANEXO  D -SOLICITACAO  DE LAYOUT,  C-OMUNtcA¢AO  E VISITA TECNICA



T#)-in-iruTffiffii§-aa,i-affiifairo-fiiffi

QLlal painel seria melhor pars a unidade:
(     ) Painel Mulher (Servigos) I (X) Painel Homem (lndtistria) I (    )

Informa€6es para Placa de lnaugura§ao (somente unidades n

Entidade 1 : PrefeituraMunicipalde`lLHACOMPRIDA Entidade 2: ACIAV - Entidad6 3: SEBRAE `

Name Completo do Prefeito:NameCompletedoVice- Name Completo do Presidents: None Completo do Presidents:
Tiis® de Salles Meirelles

None Complefo do Vice- Nome Complete do Diretor
Prefeito: Presidente: Superintendents: Wilson Martins

Poit

--'~--`~-~ThF¥§rrn-'i-.---'


