
Processo: 202 1000060 I 9210

Interessado: CEPMG - 5 de Janeiro - Sanclerlândia-GO
Assunto: Termo de Cooperação Técnico Pedagógico

, que entre si celebram a

Termo de Cooperação Técnico Pedagógico n"

Secretariâ do Estado de Educação e a Secretaria de

Estado da Segurança ftiblica, por meio tia Policia

Militar do Estado de Goiás, para fins que se

especificam, sob as condições a seguir descritas:

A SECRf,TARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÀO, com sede em Goiàni4 Caprtal

do Estado de Goias, na Quinta Avenida, Qd.71,212, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-Go, inscrita no

CNPJ sob o n." 0l.409.705 10001-20, por meio de sua titula, APARECIDA DE FÁTIMA

GAVIOLI SOARE,S PEREIRA. brasileira- ca-sada- professoÍa- portadora da Carteira de

ldentidade n" 368625 SESDC/RO-2' Via e CPF n' 329.607.192-04, doravante denominada

PARTÍCIPE I, e a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, inscTita no CNPJ

sob n' 01.409.606/000148, representada pelo seu Secretário, Sr. RODNEY ROCIIA MIRANDA,

brasileiro, devidamente inscrito no CPF n'317.252.101-00, por meio da PTOLiCIA MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob n" 01.409.67110001-73, representada pelo Comandante

Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM RENATO BRUM DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no

CPF n'601.375.761-53, neste ato denominado simplesmente PARTÍCIPE II, têm entre si, justo e

acor<iado e celebram por força do presente instrumento. nos teÍmos da Lei Estaduai n' 14.04412001 e,

subsiúariamente, pela Lei Estadual no 17.928/2012, bem como do processo n' 202100006019210 e

mediante as cláusulas e condições seguintes

l.l Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnico Pedagógico o

compartilhamento de gestiio do Colégio da Polícia MilitâÍ 5 de Janeiro/Sanclerlândia - Goiás,

prestando serviços educacionais pra atender alunos de variadas faixas etárias e series, dos Ensinos

Fundamental e Médio, conforme relagão de ofeÍas de vagas por meio de reordenamento de turmas

feito pela Gerência de Reordenamento da Rede de Ensino e especificações do projeto pedagógico e

regimento escolar inclusos nos autos aprovados pelo órgão competente dessa unidade da Rede
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO USO E GUARDA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CPMG

2.1 Com a cele.bração do presmte ajuste, as edificações que abrigam a unidade CPMG

5 de Janeiro, ficam à disposigão da Secretaria de Estado da Segurança Públic4 por nreio da Polícia

Militar do Estado de Goirís para o desenvolvimento das atividades educacionais da respectiva unidade.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS oBRIGAÇÕES DA
POLiCIA MILITAR DO ESTADo DE GoIÁS

3.1 A Polícia Militar do Estado de Goiás obriga-se a

l. l,ivro de tombamento do material permanente:

I[. AssinaÍ temo de guarda do material permanente (equipamentos, móveis utensílios)

adquirido com verba pública;

III. Ministrar na Unidade Escolar, Colégio da Polícia Militar 5 de Janeiro, na cidade

de Sanclerlândia, o Ensino Fundamental do 6o ao 9o ano e o Ensino iv{édio, nos turnos lnatutino e

vespertino, paÍa os estudantes de ambos os sexos de forma laica nos termos dos artigos 205,206 e 2lO

da Con stituição Federal;

lV. Participar de todos os processos oficiais de avaliação instihrcional da SEDUC e

MEC, cumprindo as datas, procedimentos, e o compromisso de usar o SIGE (Sistema lntegrado tie

Gestão Escolar) na informatização da secretaria do CPMG;

V. Elaborar e apresentaÍ o Projeto Político Pedagógico - PPP e o Plalo de

Desenvolvimento da Escola PDE, contemplando os aspectos Pedagógicos, Administrativos e

Financeiros, nos critérios e prazos estabelecidos peia SEDUC para a Rede Púbiica de Ensino, à

SEDUC e as Coordena@es Regionais de Educação;

VL Realizar toda e qualqua atividade ou ação da Unidade Escolar, à ltz da

Constituição Federal, do Estatuto da Criança e Adolescentg da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, da Constituição do Estado de Goiás, do Estatuto e Plano de Cargos e VencimeÍltos do

Pessoal do Magistério da Rede Estadual de Ensino e Plano de Cargos e Vencimentos do Agente

Administrativo Educacional da Rede Estadual de Ensino, do Regimento I do CPMG, do

Regimento da Secretaria de Estado de Educação e Orientações Gerais para a o Rede

Estadua.l da Educaçào em Goiás do ano letivo em curso e outras legislaçÕes pertinen ucaçào;

VII. Constituir um Conselho Escolar, nos termos da Lei Estadual n''t:.OOOIZOtO, e

suas alterações posteriores, a frm acompanhar as questões pedagógicas, adÍninistÍativas e relacionais
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do CPMG, bem como a aplicação dos recursos financeiros e sua prestação de contas à comunidade

escolar, mantendo-os à disposição da comunidade escolar e da SEDUC para quaisquer averiguações;

VIII. Providenciar as adaptações e ampliações que fizerem necessárias ao imóvel,

alern de conservá-lo, executando serviços de manutenção e repÍtros das instalações elétricas e

hidráulicas e dependências, de forma a mantêJo ern condições de ateÍldimsnto pleno de suas

finalidades, responsabilizando, aind4 pelas despesas de telefone;

IX. Anexar nos autos em que celebrou o presente termo de cooperação, os

Certificados de Formação do Grupo Gestor e a Portaria de Nomeação do Diretor e secÍetá:io.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕTs na.
SECR.E,TARJÂ DE ESTADO DA EDI'CAÇÃO

4.1 Os servidores públicos, que prestarem serviços ao estab€lecimento de ensino

cooperado so serão rernovidos, durante o ano letivo, mediante combinação prévia entre os partícipes

ou antecipado de sindicância feita pela Unidade Escolar, e/ou inspeção escolar da Coordenação

Regional da Educação respectiva ou ainda mediante apresentação de relatório pedagógico para os

casos de servidores que não estejam desernpenhando adequadamente as funções a eles atribuídas e/ou

não apÍesentam perfil compatível com as exigências do CPMG;

4.3 No CPMG vinculado à Coordenação Regional de Educação on que houver

excedentes de pessoal administrativos efetivo, poder-se-á proceder modulação desses naquela unidade,

conforrne, conveniência da SEDUC.

CLÁUSULA QUINTA _ DA AVALIAÇÁO

5.1 O presurte teÍmo seÍá ordinariamente reavaliado nos meses de junho e dezembro,

por meio dos módulos do CPMG aprovado pela SEDUC e conforme o Critério de Modulaçào o

desenvolvimento do PPP e do PDE;

5.2 ExtÍâordinariamente, o presente ajuste poderá ser reavaliado a qu uer tempo

conveniência dos partícipes. gerando temo aditivo

6.1 O CPMG dweú administrar contribui$o voluntiiria, doada pelos responsâvels

dos estudantes matriculados, destinada a melhoria do ensino que deverá ser referendad4 por meio de

at4 pela Associação de Pais, em reunião especialmente convocada para este fim;

6.2 Conforme Declaração do Presidente da Associação de Pais e Mestres acostada no

evento 000019456870, p.l dos autos do processo n'202100006019210, foi acordado o pagamento de

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRIBUIÇ O COMT]NITARIA VOLUNT

Secrctffis de Estâdo de Educâçâo
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contribuição no quantum de RS 50,00 (cinquenta reais) para os alunos do Ensino Fundamental e o

Ensino Médio para o ano letivo de 2021.

6.3 A contribuição de que trata esta cláusula é volunttáriq não podendo a unidade

escolar aplicar sanções ou puni@es ao aluno pelo inadimplernento;

6.4 Fica estabelecido que um percentual de no mínimo l0o/o (dez por cento) do valor

da contribuição será destinado ao Serviço Social voltado ao bem estaÍ dos estudantes do Colégio

Militar.

6.5 O valor da contribuição voluntária será aquele definido, anualmente, em ata, pela

Associaçào de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, sendo

que a ata deverá constar dos autos.

CLÁUSULA SÉTIMA- Do INGRESSo NA LINIDADE ESCOLAR

7.1 O ingresso de novos alunos para a unidade escolar observará processo seletivo-

que deverá ocoÍrer poÍ meio de sorteio público, em âtenção aos principios da impessoalidade, da

rnoralidade e da publicidade consagrados na Constituição Federal Brasileira.

CLÁUSULA oITAvA _ DAS PRoIBIÇÔES

8.1 Durante a vigência do presente ajuste, a PM-GO não poderá ceder suas instalações

a terceiros para funcionamento de outros cursos ou quaisquer outras atiúdades extrâ-ajuste, salvo para

atendimento de ações que úsem a integração da Escola com a comunidade local ou de cunho

formativo, voltadas para o crescimento da comunidade escolar.

9.1 Qualquer benfeitoria realizada no imóvel reverteÍá automaticamente ao parimônio

do Estado de Goirís, a cargo da Secretâria de Estado de Educação;

9.2 Os móveis e equipamentos adquiridos pelo CPMG na gestão da PMGO e

Escolar;

9.3 C)s documentos inclusos nos autos passam a ser partesr deste

insfumento, indepandenternente das suas transcrições;

9.4 As alterâções posteriores dos documentos anexos supramencion

incorporar estes autos após aprovação pelos órgãos competentes;

9.5 A Unidade Educacional deverá subrnoter-se às Dreüizos Anuais da Strretaria de

Estado de Educação e Orientações das Coordenagões Regionais de Educação, em todas as questões

S€crelrÍia d€ Estado de Educaçâo
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relacionadas ao pedagógico, administrativo e relacional, bern como no que se refere ao número de

alunos por sa.la os parâmetros determinados nos critérios de modulação inclusos nos autos;

9.6 O plano de trabalho da unidade escolar aprovado pela SEDUC, fará pute

integrante deste, e será atualizado anualmente nos períodos determinados pela SEDUC como condição

de continuidade ou renova$o deste convênio.

C USULA DECIMA _ DA RESCIS Ão

l0.l Ocorrendo a inadimplência de qualquer das cláusulas, o presente ajuste poderá

ser rescindido por ambas Íts partes, que adotará as providências administrativas de acordo com a

legislação em vigor.

10.2 Consumada a ocorrênci4 a SEDUC deteÍminaÍá! quando termin o ano letivo, o

imediato retomo à Coordenação Regional de Educação de todo o pessoal que estiver prestando serviço

no respectivo CPMG, bem como a devolução do prédio e devida destinação de todos os equipamentos,

móveis e utensilios, conforme apÍegoa o item 9.2 da Cláusula Nona.

C UStlLA D IMA PRIMETRA DO-S CASOS OMISSOS

l1.l Os casos omissos serão resolvidos pelos partícipes, por meio de requerimento

formulado à Secretaria de Estado de Educação, nos autos a que se referem o presente instrumento.

CI, I ]SIII,A T) IM A su,G llND A D A vIG NCIA

12.1 O presente Termo de Cooperação Téorico Pedagógica terá vigência de 60

(sessenta) meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser pronogado mediante

solicitação e interesse comum das paÍes, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA D IMA TERCEIRA _ DA PUBLICAÇÁO

13.1 O pÍesente termo de cooperação técnico pedagógico sení publicado em extÍato no

Diá,rio Oficial do Estado de Goiris, nos teÍmos do artigo 61, § único, da Lei n'8.6

despesas por conta da SEDUC.

3. correndo as

O pÍesente ajuste tem como foro a cidade de Goiânia Cryital do Estado de Goitís,

onde serão dirimidas as pendências oriundas de sua aplicação, excluido qualquer outro.

Secrctaria de Estado d€ Educação
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Por estarem justos e avençados, celebra-se o pres€nte instrumento, do qual se extraem

03 (bês) vias de igual teor, cujo termo, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos partícipes

e testemuúas pÍesentes.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Goiáni4

de 2021

APARf,CIDA DE FÁTIMA G OARES PEREIRA
Secretária de

R NEY ROCHAMIRAND
de Estado da Segurança blica

de

S

Coronel QOPM - Comandante Geral da Militar

Testemuúas: I -

6
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