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APAE de Niquelândia - Escola Ávani Ferreira Maciel

Termo dc Colaboração n. 017/ZA?,2, que enrrc si

celctrram a §ecretaria do Estado dc Educação e a

APAE - ÂS§OCrÁÇÃo ur pArs E AMrGO§ t O§

EXCEPCIONAI§ DE NIQI,IELÂNDIA,

mantenedora de Escola Âvuni Ferrcira Maciel, para

Íins que se especificam, sob as condiçôes a seguir

descritas:

O ESTÀDO DE GOIÁS, represrntado neste instrumsntü pela sECRtrTÂRIÂ D[
ESTÂDO DE EDUCAÇÃO, com sctlc cm Çoiânia. Capital do Êstado de Goiás, na Çuinra
Avenida' Qd. 71,212. Setor Lestcr Vila Nova, Ooiânia-üO, inscrira no CNpJ sob o n..,

01.409.705t{001-20, por meio de sua drular, APARECIDA I}E fÁTI§{À GAVIOLI sOÂREs
PERf,IR/t. brasileira, casada, prokssora, porradr:ra cla Carteira de kjenti«Jade n,, 36g625

SESDC/RO-2, Via c CPF n" 329.607.192-04, doravante dcnr:minada P.{RTÍCIPE I, e a instituiçâo

APAE - A§§oclÂÇÂo DE PAI§ E AMIGos Dos EXcEpcroNAIs D[ 1v1eugrÂNua.
insffita no CNPJ sob no 13.330.929/0001-38, mantcnedora daEscola Avani Ferreira Maeiel.

localizada na Avenida Âlmirante TarnandarÉ, lü 01" Cenrro, CEp: 76420-000. Niquelândia-C6,

l1üstq ato dcnominada simplcsments Unidadc §scolar Clonveniada, (U.8. Convcniada), rcprescntada

por PORFIRA MOREIRÂ DE PÀIVÂ QUEIROZ, portadora da Cartcira cle Idcntidade no

2?46775 - 2'VIA - §SP/PC-6O, inscrita no CPF n" 479.68t1.931-00, nesre aro denominado

sirnplesmente PARTÍCIPÊ II, tem entre si, jusro e acordado e celebram por força do presente

rnstrurrl§nto, nos tsnros da Lei Federal no l].0lgl20l4 e Dscrcto n" 9.901/2021, bem

como do proccsso no 202100006014028 e rncdianrc as çl scguintes:

I .l Constirui objeto do presente Termo de Colaboração a rransferência de R$

I 7' 160.00 (dezessete mi[, cento e ssssenta reais). â instituição acima qualificada para a prestaçâo de

serviços educacionais por pane da Unidadc Escolar acima discriminada para atendcr alunos dc

§ecretsri,r dc Esrarltr rje Educryào
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variâdos faixas etárias, confbrme relação dc ofertas de vagas atravós dc rcordenamento de tunnas e

especificaçÕes do projeto pedagógico e regimento escolar inclusos nos autos'

I .2 A U.E Conveniada deven{ obedeccr, em relação ao núnrero de alunos por sala, os

parâmctros da Secretaria de Esta{o da Educação - SEDUC, determinados Ílos critérios tie

Modulação inclusos nos auto§.

1.3 Os documentos inclusos nos autos passam â scr partcs intcgrantes deste

i nstrumcn to. indepenelentcmente das duas transcrições'

l.t Os bens duráveis atlquiridos com os Íssursos transferidos pelo Estado de §oiás

deverào ser regisrados no Sistema de Controle tL' Patrimônio do Estado por meio da SEDUC e

poderão ser doados, ao final da parceria, à entidatle privtcla filantropica ex§cutora do projeto ou da

ati'idade correspondente, mediante prévia manifestaçào do departamentô competente da SEDUC,

com a decisâo frnal do seu titulâr'

U§UI,A TNRCNIRÀ - DÀ§ ORRI DA UNIDAD§, E§COLAR

CONVEi\TADÀ

3. A Unidade Escolar Conveniada -obriga-sc a:

I. Livro de tombamento do material permanente;

II. Assinartermo tle guarda do matcrial permân§ntc (cquipamentos' móvcis utensilios)

atiquirido corn verba Pirblica;

III. Ministrar na unidade Escolar, colegio da u'E conveniada * o Ensino

Fun{amental clo I" ao 9n ano § pâra todas a:; series tlo Ensino Médio' turn§s nratutlno e

artigos 205, 206 c
vcspertino, pÀra os estudantss de arnbos o§ §exos dc fonna laica

2lü da Constituiçâo Federal:

IV,Parlicipardoproccssodemiltrí§uladoEstadocdetotíoso§processo§
oficiais dc

avaliaçào instirucional da SEDUC e MEC. cumprindo a§ datas, proccdimento§' e o compromisso de

usar o stGE (Sistema cle Gestão) na infornati'zaçáo da secretaria da u'E conveniada'

V.ÂpresentaràsccretariadcEstadodaEducaçãcl-SEDUCoPlanode

f)esenvnlr.imento da Escola (contcmplanda os espsttos Pedagógicos. Administrativos c

:
§ectturia rlc Flstadrr dc Etl*csçào

?4,ô43 430- Üoiânia. Üoiâs
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Financciros) nos critcrios e prâzos cstabelecidos pela SEDUC para redc pública estadual,

indcpendentemente de receber repâsses Íinanceiros de manutençãc do Estado.

VI. Rcalizar toda c qualquer atividadc ou ação da Unidadc [scolar, à luz da

Ceinstituição Federal. do Estatut<l da Criança e Adolcscentc, da Lei de Diretrizes e Bases ela

Educação Nacional, da Constituição do Estado de üoiá.s, do Estatuto c Plano de Cargos e

Vcncinrcntos dr: Pessoal clo Magistúrio da Rcde Estadual dc Ensino e Plano de Cargos e

Vcncimcntos do Agente Educacional da Rcde Estadual tle Ensino, do Regimcnto Intcrno da U.E.

Conveniada. do Regimcnto da Sccretaria de Estado dc Educaçâo e Orientaçôes Gerais para â

arganização da Rede Estadual da Eclucação em üoiás do ano letivo em curso e outras legislaçÕes

pertincntcs à cducaçâol

VII. Clonstiruir um Consclho Escolar, nos tcnnos da Lsi Estadual no 9.901,/2021, a Íim

de acompanhar as questões pedagógicas, administrativas e relacionadas «la U.E. Conveniada. bem

como â aplicaçâo dos recu.rsos financeiros e sua prcstação de contas à comunidade cscolar,

mantcndo,os à disposição da comunidade cser:lar c da SEDUC para quaisquer averiguações:

VIII. Facilitar os meios para que a Sh-DUC exerça, a qualqucr tempo, a fiscalização

quanto âüs aspectos tócnicos, f-rnanceiros e administmtivos do presente Termo de Colaboração' sem

prejuizo da açâo tlscalizadora dos demais Ôrgâos dc controle:

IX. Manter os documentos comprobatórios das despesas realizadar, objcto deste

Tcrmo. arquivados em boa ordenr, no próprio local enr qus fCIram contabilizadCI§. pelü prazo de dez

anos. contados da aprovação da prestaçâq de r:Ontas do gestor do Ôrgào;

X. Apor nas faturas, nota§ Íiscais c quaisquer ouro§

obrigatoriarnentc smitidos em nome da instituiçâo' o carimbo

ano do Termo de Colaboração:

XI. Abrir contâ especifica para o repa§§e do recurso deste Termo de

Colaboração. nã6 sendo pennitida a utilização de conta bancária aberta s/ou utilizadâ antcriorrnente,

inclusive parâ outÍCIs ajustes de mesma nâturszâ. O§ rccursos deverão ser mantido§ n§§ta conta

erpecílica e sôü.lents poderão ssr utilizados parâ ü pâgamento de despesa§ con§tântes do Plano de

l-rabalho:

XII. Aplicaros rgcursos recebitlos do "lenno de Colatroração, enquanto não utilizados,

enr cademetas de poupançÍI de instiruiçào financeira oficial. se a previsào dc seu uso tbr igual ou

superior a um mês, ou em fundg de aplicaçâo t'inanceira tJe curto prazô ou operaçâo de mercado

aberto lastreada ern tírulos da dívida pública, quanclo a utilização dos mesmos verificar-se em prâzo§

Sccrctaria dr: Estado tle Erlucrrçío
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menorcs quc um môs. As receitas financeiras aufcridas scrào obrigatoriamente computadas a crédito

do Termo {e Colaboração e aplicadas. exclusivâmente, no objeto de sua finalidade;

XII. Manter c movimentar os rcsursos na conla bancária e.specífica do Tenno de

Colaboração, com compreivação dc saldo inicial zcrado;

XIV. Aprescntar, na prestaçâo dc contas, a docurnentação ncccssária em ordcm

cronológica, dc acordo com as meta§ prcvistas;

XV. Anexar nos autos sm quc celcbrou o prcscntc termo dc coopcração, tls

Ccrtificados clc Formação do Grupo Gestor e a Portaria de Nomeação do Diretor e repre§entante .

C usuLA QUAR'I'A- DA§ oItRlG DA §ECRE'TARIA DE

§,§TAIIO DE, f,DUCrtÇÃO

4,I De acordo com o informado pcla Unidade Escolar, para atendimento às htrmas. a

SEDUC cederá recursos humanos, sendo, 0l (um) diretor e 5 (cinctl) professores, inclusive que já

tenha cumprido o periodo de estiigio probatório. se efetivos, «levendo o servidor cumprir na entidade

a mesma carga horária a que sc submete na rede pública de ensino da SEDUC, necessários ao

desenvolvimento de suas atiüdades funcionais, cle modo a não haver excedentes, com assunção de

ônus de seus vencimentos, tat qual perceberiam se estivessem em atividades no âmbito do órgão de

origem, cle acordo com o Criterio de Modulação descrito nas orientações cla SEDUC'

4.2 Os servidores públicos, de que trato o ítem anterior, que prestarem serviços ao

estabelecimento de ensino cooperado só serào removidos. durante o ano letivo' mediante

conrbinação previa entre os partícipes ou antecipado de sindicância feita pela Unidade Escolar' elou

irrspeção escolar 6a Cçc»rdenaçâo Regional da tlducação re§pectiYa ou ainda mediante apresentação

de relatório pedagógico para os casos de servidores que nâo

a,s funções a eles atribuidas elou não apresentam pcrfil

Conveniada;

csteJân] adequadamettte

exigências da U.E.

4.3 Na U.E. Conreniada vinculada à Coordenação Regional de Educaçâo em gue

houvcr exce«lentes de pessoal efetivo, poder-se-á proceder modulação desses naquela unidade'

confbrmc, conveniência da SEDUC;

4.4 Acompanhar e avaliar de forma global e técnica os projetos a §erem desenvolvidos

e executados em decorrência deste Termo de Colaboração;

Sccretarin dc F.sttdo rJc Educlção

,í
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4.5 Dcsignar, um represcntante como gestor que acompanhará e frscalizará a execução

deste Termo de Colaboração e dos recursos repassados;

4.6 Apreciar as prestações de contas parciais ou totais aprcsenhdas pcla instituição,

podcndo dcixar dc aprová-la.s sempÍe que verificar a ocorrência dc algum dos seguintes cvcnto§:

. lnexecuÇão total ou parcial do objcto pactuadol

. f)csvio de t-rnalidadc na aplicação dos rscursos transferidos;

. Não utilização, total ou parcial, no objcto do ajustc, dos sal«los financciros, inclusivc

os provcnientcs dâs receitas obtidas nas aplicaçõcs financeirus realizadas, quando não rccolhidos na

lbrma previsu neste instrumento;

. Ausôncia de documentos exigidos na prcstação de contas que comprometâ o

julgamento da boa e regular aplicação dos recursos'

4.7 Efetuar () repa§se dos recursos firrançeiros à instituiçâo;

4.g prorrogar ..DE OFiCIO" a vigôncia do Termo de Colaboração. quando houver

atrâso na liberação dos recursos, limitada a proÍrogaçào ao exato periodo do atraso veriÍicado'

5.I A secretaria cederá à unitiade Escolar o pessoal docente pedagógico'

restringindo-se estritamente nece§sário ao «lesen'olvimcnro de §uel§ atividades funcionais' de modo

a não haver excedente§, com a§sunçào do ônus tle seus vencimento§, tal qual perceberiam se

e§tive§§enl em arividade no ânrbito rlo órgào «le origem, de acordo com o Criterio de Modulação'

6.1 o presente Termo será ordinarianrente reavaliado no mês de novembro' com base

no Estutlo da Rede Estadual realizado pela SEDUC'

6.2 Extraordinariamenle o pre§ente Termo de 
'

qualquer tempo pr:r conveniência da SEDUC' gerando aditivo

7.1 O ensino será ministrado com estrita observância das normas legais específicas'

cstabclccirlas pclas regisrações Federal e Estaduar. cabendo à secretaria da Educação exercer a §ua

§xrctaria dc Estado dc Educaçào

ser reavaliadr: a

SREIDOSERVDOSEDOCENTESDOSAGAIITENTOPDOA_SUI.,ÂU QUINl'

USULA SEXTÀ _ AVÂLIA

TIMA-I}A OBEI) T,E,IS EDI.JCACI Ol\iAIS
CT,AU SI]LA
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regulamcntâção c Íiscalizaçâo, podendo aplicar sanções, inclusivc intcrrompendo o Tcrmo dc

ColaboraÇão

E vedado a u.E. conveniada, durante a vigência do presente ajuste:

. Ccdcr suas instalações a tcrcciros para funcionamento de outros cur§os ou quaisqucr

outras atividadcs, salvo para atendimento dc açôcs que visem a integraçâo da Escola com a

comunidade local ou de cunho formativo, voltadas para o crescimento da comunidade escolar;

. Utilizar os recursos preüstos em finalidades diversas das estabelecidas no Termo de

Colaboração. ainda que em carater de emerg&rcia:

.Pagardespesasatírulodetaxasdeadministraçãoousimilares;

. Pagar tlespesas realizadas em data anterior ou posterior à vigência do Termo de

colaboração. sarvo os pagamentos cujo fato gerador cra despesa tenha ocorrido durante a vigência do

instrumento Pactuado;

. pagar despesas com til(Íl§ bancárias (tarifas de movimentação em conta corrente'

cobrança de exffatos. emissâo de cheques, §ntre outros)" multas' juros ou correÇâo monetária'

i,clusive referentes a pagamentos de obrigaçôes e encargos civis. trabalhisr,as. fiscais. tribuúrios,

previclenciárigs ou quaisquer Outros' sendo que o§ encargo§ que porvennlra venham a incidir

indevidameute quando da execução rlo objeto deverão ser crecritados pela instituição à conta;

. Trespassar ou ceder a execuçâo do objeto do Termo de Colaboração' exceto para as

contratações neçessárias à execução do plano tre rrabarho e observados os principios da administração

pública;

'Sacar recur§o§ «la conta especifica do Termo de

especie ldinheiro) de desPesas:

para Pagâmento em

. Realizar pagamento§ antecipatlos a fornecedores de e serwÇo§;

.AlteraroobjetocloTermo<leColaboraçãodeformaadescaracterizi.lo:

. Realizar despesas com pubticidade. salvo a de caráter educativo' informativo ou

oricntação social, da qual não constem nomss' símbolos ou imagens que caractcrizem promoção

pessoal e desde que prevista no plano de trabalho'

6

USI.JLA OITA\'Â_ DAS ES

Sccrstâns dr' É.ssilo dc F.tlucnçiio
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USUI,A NONA - PI.ACA INDICA'TIVA

9.1 A Unidadc Escolar convcniada obriga-sc a afixar, na fachada principal de scu

prcdio" uma placa indicativa de U.E. Conveniada dcntro das espccificaçôcs fornccidas pcla

Secretaria de Estado da Educação.

USULA D _ DO ITEPASSE DT, RECUR§O§

10. I O repasse de recunos, conftrrme cronogÍanra de desenrbolso, será realizado

semestralmente e teú como parâmetro básico o núnrero apurado de alunos no censo escolar do ano

anteriorl

10.2 por ocasiào da conclusão, denúncia. rescisào ou extinçào da parceria, os saldos

financeiros remanescsntes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras

realizadas. scrão dcvolvidos à administraçâo pública no prâzo improrrogável de trinta dias, sob pcna

dc irncdiata instauraçào de tomada dc contas especial do rcsponsávcl' providenciada pela autoridade

competsnte da administração pública.

10.3 Toda a movimentaçâo de recursos no ân"rbito da parceria será realizada mediante

transf.crtncia clctrônica sujeita à iclentificação «lo bcneficiário Í'rnal c à obrigatoriedatlc dc dcpósito

em sua conta trancária-

10.4 A tiberação dos recursos desrinados às entidades privadas filantrópicas eslá

cond ic ionacla acl cumprinrento dcl estabelec id<l no aí. 48 da Lei Federal n" l3'01912'014

I l.l E dcvcr da instituíção comprovar quc aplicou o rccurso no objeto

do Termo de colaboração e demonstrar que o realizou §om o§ rccur§os rcpassados e cm obediência

às normas legais aplicáveis à matéria, sob pena de rejeição da despesa realizada'

I l.Z A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos

recursos recebidos no pÍazo de ate noventa dias a partir do termino da vigência da parceria ou no

final de cada exercicio, se a duração da parceria exceder um ano'

I 1.3 A prestação de contas dos recursos recebidos dar-se-á através da entrega à

Concedente dos documenBs fiscais originais comprobatôrios das despesas ou equivalente§ e

7

ASPRIM§,IRA - DA PRUSULA D E,S'[
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íirrnrulários, clcvidamcnte preenchidos c assinados, dcntro do prazo rcgularncntado no Termo dc

Colaboraçào

I 1.4 A prestação de contas dos rccursos rcccbitlos devc ser organizada em ordcm

cronolôgica de acordo com as meta.§ estabelccidas e acompanhada dos scglintcs documentos e

ancxos: I ) Ot]cio dc encarninhanrcnto; 2) Relatorio circrurstanciado do cumprimcnto do objeto; 3)

Copia do plano de trabalho aprovado pelo ordcnarlor dc dcspesa; a) Cópia do tcrmo finnado' com

indicaçã. «la data clc sua publicação; 5) Relatório de cxccução fisico-tinanccira; 6) Dcnronstrativt'r

da exccução da rcccita c da despesa, cvidcnciantlo os recurso§ recebidos cm transfcrência' a

contraparti«ia. os rendimentos auferidos na aplicaçâo dos recumo§ no mercado Íinanceiro' quando

firr o caso, c os saldos; 7) Rclaçâo dc pagamcntos cfctuados com os rccur§o§ da conccdentc c da

instiruiçào, bem como dos provenientes da aplicaçâo financeira; 8) Relaçâo de bens pcrTnancntcs

aclquiridOs com os recurso§ da concedente e da instituiçào' bem como dos provenientes da aplicação

finarrccira;9)Rclaçãodcbcnsdcconsumoadquiridoscomo§rcÇur§o§daconccdgntecda

instituiçào. hcm como dos provenicntes da apricaçào financeira; l0) Rclação de serviços dc tercciros

com os recursos da concedente e da instiruição. bcm como dos provcnicntes da aplicação financeira;

ll)ExtratodacontabancáriaespeciÍica,doperiododorecebimentodorecur§o,demonstrandoa

conta zcrada, e, se for o caso, a conciliação bancárial secretaria de Estado da Educação; l 2) Extratos

dacontadcaplicaçãofrnanceira,evidenciandotodososrendimentosauferidosnopcriodoc

dcmonstrando a conta zeradal 13) Copia do tcrmo de ac'citação dcfinitiva da obra' tennos dc

rnedição. planilha orçamen!ária e projetos executivos' quando o objeto visar à realiz-açâo de obra ou

serviço de cngcnharia; l4) Comprovante de recolhimcnto do saldo de recursos ao Tesouro Estadual;

l5) Copia dos ajustes tjrmados. com os rcspectivos aditivos c publicações. quando foro caso; l6)

Reração de rocarização dos bens adquiridos; l7) Noras írscaivfarurasi l B) Relatório fotográfico dos

bens adquiridos e obras realizadas; l9) Relação de treinados ou capacitados' quando íor o caso; 20)

Tcmtotlccompromissopormciodoqualain§tituiçãoÍicaobrigaclaa,manterosdocumcntos

rclacionack:s ao Termo dc Colaboração pelo prazo dc l0 iaczl ar§ítado da data em que foi

aprovada a Prestação de conta§' \
I I .5 A prestaçãO «le COntA§ deverá ser entÍegue impressa \ put' fins de registro intemo

da Secretaria de Estado de F'ducação' em arquivo PDF pesquisável'

11.6 Quando o objeto do Temro de colaboraçâo visar à rcalização de obras ou

serviços de engenharia, o convenente deve apresentar ainda os seguintes documentos: I ) Relação e

I

Secreuria dr' Estado tlc Êtlucaçlo
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mcdiÇão dos serviços executados; 2) Termo de cntrcgalaceitação da obra ou serviços assinados por

um engenheirtll 3) Laudo técnico de obras e serviços de engenharia * Anexo VIII'

I 1.7 Constatadas quaisquer irregularidades no Tcrmo dc Colaboração, senl feita

diligência pcla Concedents c será Ftxado o prazCI máximo de 30 (trinta) dias à instituição' a partir da

data do rcccbimcnto da notificação, para aprescntação de justiÍicativas c alegaçõcs de deícsa ou

dcvoluçâo dos recursos liberados, atualiz'ados'

I 1.8 Quando a prestação dc contas não for encaminhada no prdzo convcncionadtl' a

cl<lnccdcntc fixanl o prazo máximo de 30 (trinta) dias à instituição, a partir da data do rccebimcnto

da notificaçãtl, para que seja apre§entâdà a prestação cle conta's' ou o recolhimento dos recurso§'

incruídos rcndimcntos da aplicação no mcrcado financciro. acrescidos de juros e correçào monstária,

à conta da Concedentc'

I 1.9 Em caso de nào apresentaçâo da prestaçào de contas final' no prazo estipulado

no Termo dc Colaboração. ou a prcstação dc conta§ não obtivcr aprovação' scrão adotadas

providências por partc do ordenador dc dcspesa da unidade conccdentc para â instauraÇào elc tomada

dc contas especial parâ apuraçâo dos fatos, identificação dos responsávcis e quantif,rcação do datlo'

sendo que este proceelimento será a<totado n0§ câ§os de omissão no dever de prestar contas' de

ocorrência dc desfalque ou desvio dc dinhciro, bcns ou valorcs públicos c de pnitica de qualquer ato

ilcgal, ilegírimo ou antieconômico dc quc rcsultc dano ao Eúrio'

I I .10 A prcstãção de contas re lativa à execução do termo dc colaboração scrá

mediante a análise dos documentos pr€vi§tos no plano de trabalho, nos tennos do art' 63 da Lei

Federal n" 13.01912011, além do relatório dc cxccução do objeto' claborado pela organizaçâo da

st'rciccladc civil, contcndo as atividades ou projctos descnvotvidos para o cumprimcnto do objeto e

o comparativo de meta^§ propo§tas com os resultaclos alcançados e relatório de execução financeira

do tenno de colaboração. com a descriçâo das despesas e receltas e realizadas e sua

vinculação com a execução do objeto' na hipótcsc dc dc mctas e resuludos

cstabclcciclos no plano dc trabalho'

l?.lCaberáaoestabclecimcnttrdcensinoâcatarccumprirtodasasoricntaÇõcsc

tliretriz.es cmanadas da Secrctaria, estãbelecida pcla legislação cspccíflrca, durantc a vigência do

Termo de Cr:laboração

-úls xonMÀs DÀ
T.lSULAC SEGUNDA - DO CI.]MPRIM

SECRETÀRIA

Sscrsuria dc Estado tle Educaçâo
CF.P: 74.fr1-1 430- (ioiânia- Goiás

Quinm Âr'enida. Qd. 7l ' : If' Seror t'cste Vilt Nova' {ioiânio{i0
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12.2 Quanto à indicação do dirctor das Unidades Escolare§, scrá fcita pclo

representante da Convenente, com anuência da SEDUC.

C USUI,A Ii}TÀ TERCEIRA * DAS DISPOSI ES GERAIS

l3.l Os documentos inclusos nos autos pas§am a ser partes integrantes desle

instrumento, independentemente das suas transcrições:

13.2 As alterações posteriores dos tJocumentos ânexo§ supramencionados passarão a

incorporar cstcs auto§ após aprovaçào pelos órgãos §ompetentes;

13.3 A Unidade Educacional Conveniada deveú submeter-se às Diretrizes Anuais da

secretaria de Estado de Educação e orientações das coorclenações Regionais de Educaçào, em todas

as questões relacionadas ao pedagógico e relacional, bem como n0 que se refere ao nümero de alunos

por sala os parâmetros determinados nos critérios de modulação inclusos nos autos;

ll.4 O plano de trabalho da unitlatle escolar aprovado pela SEDUC' fará parte

integrante cleste, e será atualizado anualmente nos períodos determinados pela sEDUC como

condiçào de continuidade ou renovação deste Termo. podendo ser revisto para alteração de valores

ou de rnetos. mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de ffabalho original'

l4.l As controvérsias evçntualmcntc surgidas quânto à formalizaçào' cxccução ou

enceÍrament() do ajuste, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da

câmara dc conciliação, Mediação c Arbitragem da Administração Esta«lual (ccMA)' na forma da

Lci no 9.107. dc 23 «le setembro dc 1996 e da Lci comptemcntar Estadual no 44, de 24 dcjulho dc

20lli

l5.l os conflitos que pos§am surgir relativamente ao ajuste' acaso não puderem §er

cquacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis'

sulrrnetidos à arbitragelnr na fcrrma da l.ei n" 9.30?. de 23 de setembro de 1996 e da Lei

complementar Estadual no I 44, de 24 de julho de 201 8, elegendo-se desde já para o seu julgamento

a cÀtrlaRA DE CONCILIAÇÃ0, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÀ0
l0

Secft,taria dc Ertidu d§
CEP: 74.643{)10- Goiânia' Goiás

F.dueaçào

TI§UI,A
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Quina Avenida. Qd. 7l . 2 l:" §r'Í§r L§§rÊ Vila )'{ova' Coirinia-C(}
Tclcfonc: (ô:) 11209506 ,w'"^



ESTADLIAL TCCMA), outorgando a csta os podcrcs para indicar os árbitros c renunciando

expressamente â jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos'

C USI-ILA MASI]XIA-DA

l6.l E facultado aos partícipes a rescisão do instrumento, a qualquer tempo, por âto

dcvidamcnte justificadô. e a alteraçâo do Termo dc Colaboração por mcio de termo aditivo'

mediante proposta devidamente fonnalizada e iustificada, a §er apresentada à concedente em, no

minimo 60 (sessenta) dia.s antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado'

16.2 Oçorrendo a inadimplência de qualquer das cláusula.§, o Pre§ente ajuste poderá

ser ressindido por arnbas a§ partes, que adotará as providências administrâtiva§ de acordo conl a

legislaçào em vigor.

16.3 Consumada a ocorrência. a Secretaria determinaú quando terminar o ano letivo,

o irnediatg retorno a Coordenação Regional de Educaçào de todo o pessoal que estiver prestando

serviço à Unidade Escolar Conveniada'

l7.l Os casos omissos serão resolvidos pelos participes' por meio de requerimento

formulatlo à Secretaria de Estado de Educação. nos autos a que §e referem o presente instrumento'

l8.l O pre§ente Termo de Colaboração terá vigôncia de l2 (doze) meses' contados a

partir da assinatura do mesmo, podendo ser proÍrogado rnediante solicitação e interesse comum das

partes, por nreio de tenno aditivo'

lg.z A prorrogação de oficio da vigência do termo de colaboração deve ser feita pela

administração púbtica quando era der causâ a âtrasô na liberação de recursos financeiros, limitadas

0o exato período do atraso verificado'

l9.l o presente teÍrno de cooperação técnico pedagÓgico sera publicado em extrato

no Diário Oficial d' Estado de Goias, nos teÍrnos do artigo 38 da Lci Federal n" 13'0191?al4'

correndo as despcsas por conta da SEDUC 
I I

§ccrctaria tlc Estado dc Educação

IMAUSULAC TI§IA - DOS CASOS OMISSOS

OITAVA - DA VICI,AUSULA CIA

À NONA. DA PUBLTCA
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20.1 O prescnte ajuste tcm como furo a cidade de Goiânia, Capital do Estado de Coiás,

ondc scrãct dirimidas as pendências oriundas dc sua aplicação' excluido qualquer outro'

por cstarem justos e avençados. celebra-se o presente instrumento, do qual se extraem

02 (duas) vias de igual teor, cujo tenno, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos

partícipcs c tcstcmunhâ§ pre§cntc§'

GABINETE DA SECRE1ARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÀO, em Goiània,

0a de de 20?2

PrOf. ÀPARECIDA DE TÁTIN,TA C
Secretária de Estado
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