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TERMO DE PARCERIA 
 

Este termo deverá ser assinado por todos aqueles que participarem do Projeto 
PREARTE realizado pelo PREA. 

Sua assinatura implica no conhecimento e a aceitação de todos os itens do 
presente documento. 

 

 
1. O que é o PREARTE: 
 

O projeto se destina a uma interação mais singular com a sociedade, na qual as 

pessoas se sensibilizem pela causa do meio ambiente através da reciclagem. Para 
atingir este objetivo o PREARTE utiliza-se de manifestações artísticas através da 

fotografia e ilustração (em forma de cartões postais) e na confecção de produtos 
utilizando materiais recicláveis que se tornam úteis e ao mesmo tempo 
decorativos. Para tanto, necessita-se da colaboração de artesãos para execução do 

projeto. 
 

2. Do Projeto: 
 

 Uma primeira vertente do projeto se dá com a participação de fotógrafos, 

amadores ou profissionais, e designers. Estes devem ceder os direitos de 
imagem da obra em troca do seu nome divulgado no produto. 

 As obras cedidas deverão serão enquadradas em um padrão de design para os 
cartões postais do PREA. O formato e design serão elaborados pela Diretoria de 
Comunicação.   

 A impressão dos cartões será feita no tamanho 17 cm x 12 cm, em papel cartão. 
 Quanto à exposição e venda, os cartões serão expostos em congressos ou 

outros eventos em que o PREA participe e poderão ser vendidos no comércio e 
no website da organização, de acordo com a produção e a demanda. 

 Uma segunda vertente do projeto se dá com a utilização de produtos reciclados. 

Serão utilizados produtos de diversas naturezas, tais como papel, plástico, lata, 
vidro e tecido. Tal variedade depende da criatividade e dos métodos aplicados 

por cada artista.  
 O PREA avaliará o preço de cada produto de acordo com a sugestão do 

participante e o preço de mercado, cabendo ao PREA a decisão final. 

 Neste Termo de Parceira se firma o compromisso do PREA com o participante de 
expor suas peças produzidas em eventos e no website da organização e tentar 

vendê-las, e o compromisso do participante quanto à produção.  
 ATENÇÃO: Ao artesão caberá 75% do valor do objeto e, ao PREA caberá o 

valor de 25% do valor objeto. 
 O valor do objeto será estipulado pelo participante e pelo PREA conjuntamente, 

sendo que a decisão final cabe ao PREA. 

 O preço fixado ao produto estará equivalente com o valor de mercado. O PREA 
se responsabilizará por tal pesquisa. 

 
 
Portanto, o PREA: 

 
 Não garante a venda das peças; 

 Não comprará as peças, mas apenas fará exposições e, se vender, entregará o 
valor devido ao artesão; 
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 Não criará nenhum vínculo de emprego com os artesãos. Trata-se apenas 

de uma parceria, em que o PREA se disponibiliza a fazer as oficinas e a expor 
as peças em troca de um pequeno percentual sobre o valor do produto; 

 O principal objetivo do PREA é sensibilizar as pessoas pela causa do meio 
ambiente através da reciclagem e do uso consciente dos recursos naturais. 

 
 
3. Quem participa do PREARTE: 

 
Participam do PREARTE os membros do PREA, bem como eventuais colaboradores. 

Além desses, participam todos aqueles que despertarem interesse em criar produtos e 
peças a partir da reciclagem. 
 

4. Responsabilidades do Artesão: 
 

 Participar na elaboração das peças.  
 

 Permitir que o PREA exponha as peças para fins de venda e divulgação 

do PREARTE. 
 

 Atribuir valor às peças em conjunto com o PREA, seguindo sempre o 
valor de mercado. 

 

5. Disposições Gerais 
 

O PREA não está, por meio desse projeto, estabelecendo nenhum vínculo de 
emprego ou trabalho com os participantes. O que se busca é uma parceria 
entre a instituição e os participantes do projeto.  

Além disso, o PREA não garante que todas as peças produzidas serão 
vendidas. A venda dependerá das condições de mercado.  

Por fim, cabe observar ainda que o PREA não comprará as peças 
confeccionadas. A organização apenas as colocará a venda nos termos acima 
mencionados. 

 
6. Taxa de contribuição 

 
Para participar do projeto não há nenhuma taxa de contribuição. 

 
 ATENÇÃO:  

Os participantes deverão trazer este Termo de Parceria devidamente 

preenchido. 
  

 

Estamos de acordo com o presente Termo de Parceria, 

 
 

Data:____/_____/____ Local:____________________ 
 

NOME: ________________________________RG: ________________ 

 
ENDEREÇO:_________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

TELEFONE:__________________E-MAIL: _________________________ 


