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ACORDO DE COOPERA�AO NQ 01/2022 

ACORDO DE COOPERA<;AO QUE ENT RE SI CELf Bf AM O 

MUNICIPIO DE BREJO SANTO E A ORGANIZ <;Ao DA 

SOCIEDADE CIVIL CENTRO LEMANN DE LIDERA I c;l �JiA 
EQUIDADE NA EDUCA<;Ao, EM REGIME Dfl �o 

1uA 

_ _ I I 
COOPERA<;AO, PARA A CONSECU<;AO DE FINALIIDADES DE 

INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, MEDIANTE A 
txJcu9.Ao 

_ I I 
DO "PROGRAMA DE FORMA<;AO DE LIIDERAN{J:,f\S 

EDUCACIONAIS". 

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, o municf pio de Bre/o 1anto, por 
meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, inscrita no CNPJ/ME sob o nQ CNPJ 07.620.701/0001-72, com 

I 
sede em Brejo Santo /CE, situada a Rua Manoel Inacio Bezerra, 192 - Centro, Brejo Santo - CE, CE : 63260f©OO, 
neste ano representada pela prefeita Maria Gislain_e Santana Sampaio Landim e, de outro 

l�doJ cE7trno 

LEMANN DE LIDERAN(A PARA EQUIDADE NA EDUCA(AO, associacao sem fins lucrativos, inscrito no CN�J/M sob 
o nQ 42.605.684/0001-03, com sede em Sao Paulo, SP, na Rua dos Pinheiros, 870 - cjs. 181 a 184, sal[ 1 - CEP 
05422-001- Pinheiros, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social; I 

Resolvem celebrar o presente ACO RDO DE COO PERA<;AO, que sera regido pelas normas e condico s a egui : 

1. LEGISLA�AO APLICAVEL 

1.1. 0 presente ACORDO sera regido pela Lei nQ 13.019 /14, que institui normas gerais sob re Pa cenas 

com Organizacoes da Sociedade Civil e sua regulamentacao. 
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2. GLOSSARIO 

2.1. Os termos e express6es abaixo, quando utilizados no presente instrumento, terao os eg tes 

significados: 

2.1.1. 

2.1.2. 

ACORDO: abreviacao da denominacao do instrumento de parceria ora celebr do· 

CENTRO: o Centro Lemann de Lideranca para Equidade na Educacao: 

2.1.3. PARCEIRO PlJBLICO: o municipio de Brejo Santo-CE, por meio do 6rgaf sign J,io, 

corresponsavel pela execucao e atingimento das metas estabelecidas no PLANO DETRA · AUHO; 

2.1.4. 

2.1.5. 

PARTICIPES: todos os signatarios do instrurnento. 

PLANO DE TRABALHO: corresponde ao Anexo I deste instrurnento, e sua ve sao 

original ou alterada, integrando o ACORDO para todos os fins de direito. 

2.1.6. PROJETO: o Prograrna de Formacao de Liderancas Educacionais, cujas lin lidal:les e 

especificacoes estao definidas pelo PLANO DE TRABALHO. 

3. OBJETO 

3.1. 0 objeto deste ACORDO ea conjugacao de esforcos entre os PARTICIPES para odes nv lvimento 

do PROJETO e alcance de suas metas. 

3.2. Os objetivos, etapas, metas e demais detalharnentos do desenvolvirnento do P OJHTO estao 

descritas no PLANO DE TRABALHO. 
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3.2.1. 0 ACORDO nao envolvera transferencia de recursos financeiros de origem ublica e nem 

qualquer forma de compartilhamento patrimonial de hens publicos, para os fins do ari 2J da lei nQ 

13.019/14. 

3.2.2. Os resultados buscados por meio do ACORDO serao mensurados �or meio de 

mecanismos de acompanhamento adequados aos atributos indicados no subitem 3.2.1 e na �lrma 

estabelecida neste instrumento. 

3.2.3. A estrutura de governanc;a do PROJETO, a ser ,estipulada entre os PARTff IPIES e com 

observancia dos procedimentos pr6prios do PARCEIRO PUBLICO, e condicao fundamenta para a 

viabilizacao do ACORDO. 

4. PUBLICIDADE, TRANSPARENCIA E A(:OES PROMOCIONAIS 

4.1. 0 ACORDO e seus eventuais termos aditivos somente produzirao efeitos juridicos ap6s a 

publicacao do respectivo extrato no Diario Oflcial, sob responsabilidade do PARCEIRO pukulco. I 

4.2. Os PARTiCIPES atenderao as exigencias de transparencia exigfveis para a m I da�idarile de 

parceria ora estabelecida, divulgando, em seus respectivos portais na Internet, as in orl 
IJc;oes 

pertinentes ao PROJETO. I I 

4.3. Fica autorizado a divulgacao relacionada ao PROJETO pelos PARTICIPES em suas respectivas 
Idi di · · · id d d , · · - b d id I .di d I. 1 ml ias tgttais e impressas sem a necessi a e e previa autonzac;ao O servan O a 1 en�1 a e rsua 

ajustada previamente, sempre corn o objetivo de dar ciencia ao piiblico em geral sabre ,s rkaliza�iies 

do programa e das campanhas de engajamento das lideranc;as educacionais e da sociJdade nos 

assuntos correlatos as finalidades especificadas no PLANO DE TRABALHO. 

4.3.1. As declaracoes e prestacoes de informacoes a imprensa ou outras tnstituicoes 

congeneres, bem como toda e qualquer divulgacao das atividades relacionadas ao objetq ctd ACORDO 
I , I I deverao mencionar que a implantacao do PROJETO e fruto do esforco conjunto dos PAR I IC 1PES. 
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4.3.2. Qualquer USO das marcas OU logotipos dos PARTICIPES dependera de previ • a torirac;ao 
escrita do respectivo titular, observado as orientacoes de marca ou logotipo fornecid as po bada 

PARTICIPE. 

5. OBRIGA�OES DOS PARTICIPES 

5.1. Cabera ao PARCEIRO PUBLICO: 

5.1.1. Delinear, em conjunto com o CENTRO, o formato da estrutura de governar�a do 

PROJETO, contemplando a participacao efetiva do(a) Prefeito(a), do(a) Secretariola] e �duHc;ao, 

d A ( ) · , id · - · f I I h os ssessores as com os quais sera manti a cornumcacao permanente para m ormar, acempan ar 

e avaliar o desenvolvimento das acoes do PROJETO, assegurando a boa execucao do pla eja�o; · 

5.1.2. Adotar providericias essenciais a forrnalizacao e ao funcionamento da testttura de 
governanca do PROJETO, tais coma designacao de servidores responsaveis pelo · cdRD© e a 

mobilizacao de agenda das autoridades envolvidas; 1 

5.1.3. Adotar todos os esforcos que estejam ao seu alcance para assegurar o atingimen o dos 

resultados buscados por meio do ACORDO; j , 1 

5.1.4. Viabilizar o acesso as inforrnacoes, a realizacao de entrevistas, as pe quisas e ao 

desenvolvimento de acoes que se facarn necessarias no ambito do PROJETO; j I 

5.1.5. Elaborar os instrumentos que sejam indispensaveis ou necessaries ao ati gimenoo das 

metas fixadas no PLANO DE TRABALHO ou dele decorrentes; 

5.1.6. Outras atribuicoes consensualmente estabelecidas no PLANO DE TRABALH I e o a bito 

da estrutura de governanca do PROJETO. 

5.2. Cabera ao CENTRO: 

5.2.1. Oferecer acoes voltadas a formacao e certificacao de liderancas educacionai com vi las a 
I 
I 
I 

promocao da equidade na rede; 
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5.2.2. Apolar a estrutura de governanc;:a no ambito de cada PARCEIRO Pf Bil.JC 

informac;:6es e orientac;:6es sabre o desenvolvimento das acoes, a fim de promover o en 
ajlme 

rede em relacao ao PROJETO; 

com 

5.2.3. 

5.2.4. 

Assumir as responsabilidades decorrentes do PLANO DE TRABALHO; 

Celebrar contratos de prestacao de services e outros instrumentos que ec ssa os a 
implernentacao das acoes definidas pelo PLANO DE TRABALHO; 

5.2.5. Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos tr balf1stas 
previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execucao do Objeto previsto, nes] 

AICO,f 
0, � 

que nao implica responsabilidade solidaria au subsidiaria do PARCEIRO PUBLI(O 
quarto 

il 

inadimplencia do CENTRO em relacao ao referido pagamento, aos onus incidentes sobre o Objeto do 

ACORDO ou aos danos decorrentes de restricao a sua execucao, nos termos do art. 42, XX da ei nQ 

13.019/2014; 

5.2.6. Outras atrlbuicoes consensualmente estabelecidas no ambito da estrutura de gover anca 

do PROJETO. 

6. VIGEN CIA E ALTERA�OES DO PLANO DE TRABALHO 

6.1. 0 presente ACORDO vigera pelo perfodo de 2 (dais} anos, contado da data de sua assi atura, 

6.2. 0 ACORDO podera ser modificado, em suas clausulas e condicoes, exceto quanta �o 

s�u 

llljeto, 
com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou por certidao de apostilamento, devendo o 

respectivo pedido ser apresentado em ate 30 (trinta) dias antes do seu terrnino, observa�o h disposto 

no art. 57 da Lei nQ 13.019/2014, e art. 43 do Decreto nQ 8.726/2016. 

6.3. Os ajustes no PLANO DE TRABALHO serao formalizados par certidao de apostila e to, exceto 
I I 

quando coincidirem com alguma hip6tese de termo aditivo prevista no art. 57 da Lei nQ 13.(!)19 2014, 

e art. 43, I, c, do Decreto nQ 8.726/2016, caso em que deverao ser formalizados par 
ahitJmrrato 

ao 

ACORDO, sendo vedada a alteracao do Objeto. 

6.4. Os ajustes realizados durante a execucao do Objeto integrarao o PLANO DE TRABALHO, desde 

que aprovados previamente pela autoridade competente. 

Rua Menino Deus, 392 - Centro - Sobral, CE 

Rua dos Pinheiros, 870/Conjuntos 181, 182, 183, 184, Sala 01/CEP 05.422-001/Pinheiros, Sao Paulo, SP 



CENTRO 
LE MANN 
�£Uilfll.,_t<C. ... "AAI, 

F.O:.i•D4DE "'- (f,t1CAC�O 

6.5. 0 PLANO DE TRABALHO contempla atividades a serem realizadas presencialmente e, oar Frjam 
inviabilizadas pela pandemia decorrente da COVID-19, tais atividades serao realizada e! fot-mato 

remoto ou adiadas, conforme o caso. 

6.6. Nesta hipotese, os PARTICIPES avaliarao a necessidade de alteracao do PLANO D TIRAB LHO, 

aplicando-se o disposto nesta Clausula 6i!. 

7. COMUNICA«;Ao, MONITORAMENTO E AVALIA«;Ao 

7.1. Todas as cornunicacoes entre os PARTICIPES ou notificacoes relativas a este ACO DO dlverao 
ser feitas par escrito, em lingua portuguesa, par carta com aviso de recebimento ou e-mail, e 

enderecadas aos PARTICIPES nos enderecos abaixo indicados: 

•Para o PARCEIRO PUBLICO: 

A/C: Francisco Jucelio dos Santos 

Brejo Santo - CE 

E-mail: juceliopjr@gmail.com - sedubbrejosanto@gmail.com 

Rua Pedro Pereira, SN 

CEP:63260-000-Brejo Santo-CE 

Telefone( 88) 996239734 - ( 88) 99669-9218 

•Para o CENTRO: 

A/C: Rogers Mendes (gestor do Programa de Forrnacao de Liderancas Educacionais) 

E-mail: rogers.mendes@centrolemann.org.br 

Rua dos Pinheiros, 870 - 18Q andar, cjs. 181 a 184, sala 1 

CEP: 05422-001 - Sao Paulo - SP - Brasil 

7.2. 0 monitoramento e a avaliacao do ACORDO serao realizados no ambito da estrutu a de 

governanca do PROJETO, a partir de suas deflnicoes e deliberacoes. 
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8. DESTINA�Ao DE EVENTUAIS BENSE DIREITOS 

as ajl<; , 6dees 
previstas para o presente ACORDO, os eventuais bens materiais remanescentes sera.1, ao fi 

titularidade do adquirente, a nae ser que outra destinacao lhe seja atribuida pelo CENTRO. I 
8.2. 0 CENTRO declara que (a) detern os direitos patrimoniais de autor inciden es so� e os 

conteudos/rnateriais que utilizar no PROJETO ou possui autorizacao para utiliza-los: ( a utilizacao 

dos conteudos fornecidos ou desenvolvidos para implantacao do referido curso na@ 
iJringe 

quaisquer dispositivos legais ou contratuais, nem quaisquer direitos de terceiros, 
prinqpa�meite 

de 
di . d d . - h d l . - . till - I J ti I ireito e autor e terceiros, nao aven o qua quer restricao que impeca suas u 1 izacoes ,l°s ermos 

e nas condicoes previstos no presente ACORDO, responsabilizando-se integral e exclus1vamenU por 

qualquer dano ou prejuizo decorrente perante o PARCEIRO PllBLICO. I I 

8.3. Os PARTICIPES reconhecem que serao de cotitularidade dos PARTICIPES ol dr1eitos 

patrimoniais de autor relativos aos produtos/materiais decorrentes da implernentacao do PRO'.lllO. 

8.4. Fica assegurado ao CENTRO o direito de obter a protecao legal que couber po, fl<;a de lei 

nacional ou estrangeira relativamente aos direitos patrimoniais de autor referentes ao P OJETI, bem 

como de exercer O direito correspondente, obrigando-se a firmar ea fazer com que seus 
e,prerrdos, 

contratados e/ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade firmem todos o documentos 

necessaries para refletir a titularidade de direitos relativas ao PROJETO. I I 

, , 1 , I 8.5. 0 PARCEIRO PUBLICO nao podera efetuar qualquer a teracao nos conteudos o PROJIETO, 
incluindo-se, mas nao se lirnitando a animacoes, musicas, sons, imagens e filmes, sel a 

pr�via 
e 

expressa autorizacac do CENTRO, ficando igua!mente vedada qualquer forma de 
ltHiL,+ 

dos 

referidos cursos, de seus elementos, materiais e documentacoes, nao prevista expr ss bente no 

presente ACORDO. 

Rua Menino Deus, 392 - Centro - Sobral, CE 

Rua dos Pinheiros, 870/Conjuntos 181, 182, 183, 184, Sala 01/CEP 05.422-001/Pinheiros, Sao Paulo, SP 

8.1. Considerando a inexistencia de recursos ou bens publicos para o financiamen o 



CENTRO 
LEM ANN 

Dl:.IOEIMUC"P"l'IA 
EO'J'O,.,.t!l:11.._(C.X:A(...\O 

8.6. Fica autorizado ao PARCEIRO PUBLICO utilizar e disponibilizar OS =r dutos 

decorrentes do PROJETO, bem como os elementos e documentos, que os integr'f', mel 
lante 

autorizacao por escrito do CENTRO, comprometendo-se o PARCEIRO PUBLICO a credit::ilr ao CENTRO 

autoria do PROJETO. 

9. PROTE<;AO A DADOS PESSOAIS 

9.1. Os PARTICIPES se comprometem a tratar e proteger dados pessoais para js fina�idades 
previstas neste ACORDO em conformidade com a Lei 13.709/2018 (LGPD). 0 PARCEIRO[ PUBLICO 

sera o controlador dos dados pessoais e o CENTRO o operador. 

I I 
9.2. Os PARTICIPES declaram que a coleta de dados pessoais e dados sensiveis para tr�ta1entl sera 

realizada com base em medidas necessarias para assegurar a exatidao, integridade, confildejc'al'fade, 

e, sempre que possivel, a anonimizacao, bem coma garantir o respeito a todos os direitos dos tit lares, 

incluindo mas nao se limitando a liberdade, prtvacldade, inviolabilidade da intimida,., JmaJem, o 

direito de solicitar acesso, correcao e eliminacao de dados pessoais e sensiveis armazena os em banco 

de dados e sistemas digitais. 

9.3. Os PARTICIPES declaram que vern implementando medidas de seguranc;: trcnicas e 

administrativas, aptas a proteger dados pessoais e dados sensiveis contra acessos nao jutorizados e 

de situacoes acidentais, ou qualquer forma de tratamento inadequado, necessarias ao 
cump�ime 

to da 

LGPD. 

9.4. Os PARTICIPES declaram que dados pessoais somente serao compartilh,dos quando 

estritamente necessarios ao cumprimento das metas do PROJETO, sendo, sempre �uJ 
poUfvel, 

anonimizados, conforme padroes de seguranca adequados, nos termos do art. 26, Jv, da Lli nQ 

13. 709 /2018. 

9.5. Ap6s o terrnino do ACORDO, o CENTRO se compromete a anonimizar os dados p ss ais a que 

tiver acesso, deletando/destruindo todos os dados pessoais que originou os dados J o imi ados, 
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conforme padr5es de seguranca adequados, nos termos do art. 26, IV, da Lei nQ 13 70r/211s. 0 

CENTRO podera utilizar e, eventualmente, divulgar os dados anonimizados das r des e/ 6 do 

PROJETO para atividades relacionadas as suas finalidades institucionais. 

10. PRESTA(:AO DE CONTAS 

10.1. Tendo em vista a inexistencia de transferencia de recursos de origem publics, Them como 

qualquer tipo de compartilhamento patrimonial, na forma descrita pelo subitem 3.2.1, a 
obtiga<;:1o 

de 

prestar contas estabelecida neste ACORDO flea dispensada, em conformidade com o que 
dtt<yilna 

o 

art. 70, paragrafo unico, da Constituicao Federal e o art. 6Q, § 2Q, II, do Decreto nQ 8.726/2 16. 

10.2. 0 CENTRO apresentara Relat6rio de Execucao e Avaliacao do PROJETO ap6s o tel mino de sua 

implernentacao. 

11. EXTIN(:AO 

11.1. 0 ACORDO podera ser rescindido por qualquer dos PARTICIPES, sem que dessa resjcisao decorra 

1 " I di if - . ' d ' . _I I qua quer onus ou mu ta, me iante non icacao por escnto a parte que eu causa a resc sao, uma vez 

verificada a ocorrencia de qualquer dos seguintes eventos: 

11.1.1. Caso um dos PARTICIPES, tendo descumprido qualquer obrigacao, nao te ha sanado o 

inadimplemento em ate 15 dias, contados do recebimento da notificacao que, para 
taf 

to, lhe tenha 

sido feita por outro; .I 
11.1.2. No caso de transferencia ou cessao, pelo CENTRO, das obrigacoes e d s direitos e 

obrigacoes relativos ao presente ACORDO, sem consentimento previo, por escrito, o PARC�IRO 

PUBLICO; J : 
11.1.3. Caso seja decretada judicialmente a insolvencia civil do CENTRO ou caso sej ex into o 

PARCEIRO PUBLICO. 

11.2. 0 presente ACORDO podera ser encerrado, ainda, na ocorrencia das seguintes sltuacoes: 
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deles inteiramente responsavel pelo cumprimento de todas as obrigacoes relativas ars eus 

respectivos empregados e contratados, bem como pela obrigacao de responder por quaisd "°r 
On�s 

e 

respectivos vfnculos empregatf cios e contratuais. 

E assim, por estar justo e contratado, os PARTICIPES assinam o presente Acorda em 2 (duas] vias de 

igual forma e tear, impressas somente no anverso. 

Brejo Santo-CE, 21 de janeiro de 2022 

'-->6��� S. �� (bO-'-A� 
BREJO SANTO-CE 

CENTRO LEMANN DE LIDERAN� PARA EQUIDADE NA EDUCAc;:Ao 
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