
Of. n.o 251/10 - GPC

Carazlnho Para Todos
Carazinho, 12 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.O136/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

n° 136/10, desta data, o qual Inclui meta nas Leis Municipais n.'s 7.017 - PPA

2010/2013 e 7.068 - LDO 2010 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orça-

mento de 2010, para apreciação Sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justifica-se a inclusão de metas no PPA - 2010/2013 e LDO 2010, e

abertura de crédito especial, em função da viabilidade dos repasses do Ministério

da Educação, para o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem. da

Rede Escolar Pública de Educação Infantil- PROINFÂNCIA, através do Convênio

n.O701794/2010, cópia anexa, objetivando a construção de uma unidade de edu-

cação infantil.
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Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N.o 136, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010.

Inclui meta naS Leis Municipais n."S 7.017 - PPA
2010/2013 e 7.068 - LDO 2010 e autoriza abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2010.

Art. 1° Fica incluída no Anexo de Programas, Metas e Objetivo das Leis
Municipais n.o 7.017 - PPA 2010/2013 e n.o 7.068 - LDO/2010 no órgão, unidade, função,
sub-função e programa orçamentários, com a classificação e especificação, descritas nesta
Lei, as seguintes ações e metas:

a) Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Unidade: 05 -
Recursos de Convênios e Auxilios; Função: 12 - Educação; Sub-função: 365 - Educação
Infantil; Programas: 235 - Educação Infantil - Pré Escola; Ação: Obra e Instalações - PRÉ
ESCOLA; Meta: Construção de prédio para o funcionamento de Escolas de Educação
Infantil; Recurso: FNDE

Art. 2° Fica o Poder Executivo abrir Crédito Especial no Orçamento do
corrente exercicio, no valor de R$ 581.573,63 (Quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e
setenta e três reais e sessenta e três centavos) com a seguinte classificação:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0705 - Recursos de Convênios/Auxilios

0705.123650235.xxxx - Obra e Instalações - PRÉ-ESCOLA
xxxx/3449051000000 - Obra e Instalações - Recurso FNDE R$ 581.573,63

Art. 3° Servirá de cobertura para o Crédíto Especial, aberto pelo artigo 2° o
Recurso Financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
provenientes da celebração do convênio nO701794/2010. No âmbito do Programa Nacional
de Restruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil -
PROINFÂNCIA.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2010.

ATV/CBS
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Detalhe::; do Convênio
Número do Convênio STAFI:
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Concedente:
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Início da Vigência:
Fim da Vigência:
Valor ContrapartIda:
Data Última Liberação:

~ma Liberação:

662725 Saiba como obter informações adicionais, denunciar Irregularidades ou comunicar Inconsistência de dados
Adimplente
701794/2010
ESTE CONVENtO TEM POR OBlETO A CONSTRUCAO DE ESCOlA(S), EM
ATENDIMENTOAO PLANO DE ACDES ARTICULADAS - PAR, NO .MOITO DO PLANO DE
METAS COMP ROMISSO TODOS PELA EDUCACAQ,
MINISTERIO DA EDUCACAO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
581.573,64
290.786,82
28/09/2010
24/09/2010
12/09/2012
5.874,48
04/11/2010
290.786,82
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS

COOROENAÇAO-GERAL DE PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO
COciRDENAÇAo DE CONVÊNIOS

SBS 0.2 Bloco F Ediflcio FNOE - 70.070.929 - Brasflia, DF
Telefone: (61) 3966-4

1
135/4165/4253/4789/4808/4877 /4879/4933

Fax: (61) 3966-4361/4692 - E-mail: alend.ins1itucional@fnde.gov,br

:Ofício n' 26558/2010 - COVEN/CGDENIDIRPE/FNDE/MEC

Em, 08 de outubro de 2010

Ao Excelentlssimo Senhor
AYLTON DE JESUS MARTINS DE MAGALHAES
Prefeito Municipal de Carazinho '
Avenida Flores da Cunha, n' 1264 - Centro
99500000 - CARAZINHO/RS .

Senhor Prefeito,

i ,
Encaminllamos uma via do Convênio n' 701794/2010, celebrado com essa entidade, cadastrado

sob o Processo n' 23400.000947/2007-98; cópia do extrato publicado no Diário Oficiai da União (D.O.U),
bem como a Ficha de Acompanhamento/p'arecer, para conhecimento das ações aprovadas e execução do
convénio.

i .
Infolmamos que o convênio terá vigência de 720 dias, a contar de 24/09/2010 até 12/09/2012 e

que somente em casos excepcionais este; limite pOderá ser prorrogado, desde que obedecidos os prazos
constantes no Convênio, sob pena de inde,ferimento da solicitação.

i
Os recursos financeiros do Fu:ndo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),

provenientes da celebraçao do convênio, serao depositados na conla corrente n' 0000301140, aberta pelo
fNDE., no banco 001, BANCO DO BRASIL, agência: 0358, CARAZINHO, obedecendo ao cronograma de
desembolso constante do termo de Convêllio.

Alertamos que os documentos i~erentes á habilitação e adimplência da entidade, devem ser
mantidos atualizados, durante toda execução do Convênio.

Atenciosamente,

mailto:alend.ins1itucional@fnde.gov,br
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i<iiTlilISTERIO DA EDUCAÇÃO ,U"',,, 'RODRIGUES IM'",'o", EIR2797 l Data08/1 0/201 O

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Hora: 11:12

SISTEMA DE ASSISTENCIA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - SAPPágina: 1

Acompanhamento de Projetos

PROCESSO ETAPA
23400.000947/2007-98 Original

PREF MUN DE CARAZINHO

UF
RS

I DADOS DAS AÇÕES / ESPECIFICAÇÕES

PROGRAMAlPRbJÊfô'i70 ,RfA'íR J'Sr;:
AÇÁO: 0431 'INF.8~~~fRU!i98~~~1Jrg: ,f~
Valor concedente solicitado Valor proponente solicitado

581.573,63 5.874,48,
BENEFICIADOS Quanlida~e solicilada

Rural Urb~no Total Rural

Quantidade aprovada

Urbano Total

CRIANÇAS o 120 o 120 120

UNIDADE: UNIDADE(S)
I

ESPECIFICAÇÁO: 02991 - Construir unidade de educação infantil- projeto do Proinfãncia.

(~uantidade Valor Unitário Valor Total
Solicitada Apr<?vada SolicItado Aprovado SolIcItado Aprovado

Total da Ação ===========::::::============= >

587.448,11 587.448,11 587,44B,11
I

587.448,11"

587.448,11

587.448,11

CHONOGRAMA DE EXECUÇÃO

SOLICITADO: 01/07/2010 A 3010612011

CIWNOGRAMA DE DESEMBOLSO
============= CONCEDENTE ================ ,
JUNHO/2010 581.573,63

============== PROPONENTE ===============
5.874,48

Valor Concedente
Solicitado Aprovado

Valor Proponente
Solicitado Aprovado

\ Tolal do Projeto ==================== >

Va'lor Total
Sollcitadõ Aprovado

587.448,11 587.448,11
i

581.573,63 5B1.573,63 5.674,48 5.874,48
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVÓLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CONVÊNIO' N' 701794/2010 que entre si celebram o FUNDO
NP;CIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAo-FNDE e o
MUNICIPIO DE CARAZINHO/RS, para os fins que especifica

O Fundo Nacional de Des'envolvimento da Educaç~o-FNDE, Autarquia Federal vinculada
ao Ministério da Educaç~o - MEC, criado pela;Lei n.' 5.537, de 21 de novembro de 1968, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-lei n.' 872, de ,15 de setembro de 1969, inscrito no CNPJ/MF sob o
n.' 00378257/0001-81, Unidade Gestora 153.173, Gest~o 15.253, com s'ede em Brasllia/DF, no SBS, Quadra
02, Bloco "F", neste ato representado por seu ; Presidente, Daniel Silva Balaban, residente e domiciliado em
Brasllia-DF, na SMPW 0.18 conj. 04 lote 07 casa B, portador da Carteira de Identidade n' 10791973, expedida
pela SSP/SP, CPF n' 408.416934-04, nomeado pela Portaria Ministerial n' 217, publicada no Diário Oficial da
Uni~o de 30/03/2006, doravante denominado CONCEDENTE e o MUNIC/PiO DE CARAZINHO/RS, inscrito no
CNPJ sob o n' 87.613535/0001-16, com sedeina AVENIDA FLORES DA CUNHA,1264 _ CENTRO, neste ato
representado por seu Prefeito, AYLTON DE JESUS MARTINS DE MAGALHAES, residente e domiciliado em
CARAZINHO/RS, na RUA SALDANHA MARINHO, 271 CENTRO, portador da Carteira de Identidade nO
6007763251, expedida pela SSP/RS, CPF nO104.157000-78, doravante denominado CONVENENTE, resolvem
celebrar o presente Convênio conforme PiElnO de Trabalho e demais peças constantes no Processo
nO23400.000947/2007-98, regido pela Lei Com'plementar n' 101, de 04 de maio de 2000, pela Lei nO12017, de
12 de agosto de 2009, pela Lei nO12.214, de janeiro de 2010, pelo Decreto n' 93.872, de 23 de dezembro de
1986, pelo Decreto n' 5.504, de 05 de agostO: de 2005, pelo Decreto n' 6.094, de 24 de abril de 2007, pelo
Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, Decreto)n' 6.494, de 30 de Junho de 2008, pela Portaria Interministerial n0
127, de 30 de maio de 2008, pelas Resoluções nO029, de 20 de junho de 2007, nO47, de 20 de setembro de
2007 e nO23, de 30 de abril de 2009. e n' 006/2007, de 24 de abril de 2007, e, no que couber, pela Lei nO8.666,
de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas'e condições a seguir estabelecidas:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Convênio tem ;por objeto a construç~o de escola(s), no âmbito do Programa
Nacional de Reestruturaç~o e Aparelhagem da Rede Esc.olar Pública de Educaç~o Infantil _ PROINFANCIA.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integra o presente Convênio o Plano de Trabalho aprovado, independentemente de
sua transcriç~o.

DA AÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - A aç~o aprovada para a execuç~o deste Convênio é:
- INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS - CONSTRUÇÃO DE ESCOlA(S).

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O prédio escolar financiado com recursos deste Convênio deverá, obrigatoriamente,
proporcionar condições de acesso e utilização(de todos os seus ambientes para pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, conforme disposto no'art. 24 do Decreto n°. 5.296/04.

DÀS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA - São obrigações:

I - DO CONCEDENTE

a) providenciar abertura da ~onta corrente para movimentação dos recursos financeiros
provenientes da celebração deste Convênio, no banco e agência indicados pelo CONVENENTE no Plano de
Trabalho, observado o disposto no art. 10 do Decreto n° 6170/2007;

b) custear parcialmente o objeto deste Convênio, liberando 'os recursos financeiros para crédito
em conta bancária especifica; ,



~'NlbÉRIO DA ~DUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,

(Continuáção do Convênio n.o 701794/2010 v fls 2)

C) notificar, no prazo de até d~z dias, a Assembléia Legislativa, da celebração do instrumento
e, no prazo de dois dias, da liberação dos recu'rsos transferidos; .

d) acompanhar e cDntrolar a' execução do objeto deste Convênio, diretamente ou por
delegação de competência a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes a Administração Federal, que se
situem próximos ao local de aplicação dos recursos, reorientando ações e decidindo quanto à aceitação de
justificativas sobre impropriedades identificadas; na execução do instrumento;

,
e) prover as condições necessàrias à realização das atividades de acompanhamento do objeto

pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida no instrumento;

f) exercer sua autoridade noimativa, controlar e fiscalizar a execução deste Convênio, bem
como, assumir ou transferir a outro órgão \lu entidade da esfera federal a responsabilidade pela sua
execução, no caso de paralização ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade
do serviço;

g) exercer função gerencial fis~alizadora dentro do prazo. regulamentar de vigência/prestação
de contas deste Convênio, ficando assegurado aos seus agentes qualificados o poder discricionario de
reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação as disfunções porventura havidas na execução;

h) apreciar a prestação de contas referente à aplicação dos recursos alocados, sem prejulzo
da realização de auditorias internas e externas;,

,
i) fornecer Projeto Padrão da lobra a ser executada, quando se tratar de ação especifica de

construção de escola nova que utilize os modelos disponibilizados pelo CONCEDENTE;

j) fornecer a Anotação de Re~ponsabilidade Técnica (ART) do projeto padrão, registrada no
Conselho Regional de Agronomia, Engenharia é Arquitetura (CREA);

k) designar representante para'acompanhar a execução do Convênio, o qual deverá anotar em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas a consecução do objeto e adotar as medidas neces'sárias à
regularização das faihas observadas;

I) registrar no SICONV os atos1relativos à execução do Convênio;

m) disponibilizar na rede rnunbial de computadores - inlernel, no sitio. www.fnde.gov.br.as
informações pertinentes ao convênio;

11 - DO CONVENENTE

a)l~i~i~r;~!~.~e;~u;ç~~:lt:92!~J?Jê.tg'~0ri1enteapós a assinatura do Convênio, e no prazo máximo de
60 dias após a liberação do recurso, pelo CONCEDENTE, não sendo permitido o pagamento retroativo àqueladata; .

b)ef~,t~ahJ:9:,9,~P9~i!2,f;íj.º,1IY.ª!9~i;çjgf¥::S9!írtifj;>@[llii~estabelecida na Cláusula Sexta, na conta
especifica aberta pelo CONCEDENTE, con'comitantemente com a liberação do recurso realizada peloCONCEDENTE;

C) manter os recursos deste convênio em conta. bancária especifica, aberta pelo
CONCEDENTE, incluindo a contrapartida, domente .podendo utilizá-los para pagamento de despesas
constantes no Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas no artigo 42
da Portaria Interministerial n' 127/2008;

d) executar as despesas dos recursos federais transferidos, observando as disposições da Lei
n' 8666/93, especialmente em relação à licitaçãb e contrato;

http://www.fnde.gov.br.as
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

(Continuação do Convênio 0.° 701794/2010 ~ fis 3)

e) dar ciência da celebração ao' conselho local aLi instãncia de controle social da área vinculada
ao programa de governo que originou a transfelêncla, quando houver; .

f) notificar os partidos pollticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais,
com sede no Municipio, da liberação dos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data desta;

g) !disp.(J,D:ímli~~fcj[~yqjg~(jàQ,~a rede mundial de computadores - internet ou em sua sede,
consulta ao extrato do Convênio, contendo, pelo menos, os valores, as datas de liberação, a finalidade, o
objeto, detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução doobjeto pactuado;

h) assegurar a plena execuçãb do objeto deste Convênio, em conformidade com o Plano de
Trabalho aprovado e com as normas e procedimentos aplicáveis ao mesmo, inclusive no que se refere aosprocedimentos licitatórios;

,
i) notificar o CONCEDENTE, irhediatamente após a ocorrência ou surgimento de qualquer fato

superveniente, modificativo ou extintivo do presente Convênio, ao qual tenha ou não dado causa;
,

j)einserit, nos contratos celebrádos para a execução do Convênio, cláusula permitindo o livre
acesso dos servidores do CONCEDENTE, b~m como dos órgãos de controle, aos documentos e registros
contábeis das empresas contratadas, na forma 'do art. 44 da Portaria Interministerial n0 127/2008;

k) assegurar recursos financeiros necessários á cobertura de despesas preliminares da obra,
como provisão de infra-estrutura básica: luz, água, esgoto e terraplanagem, conforme o projeto de implantação
aprovado pelo CONCEDENTE;

I) executar a obra no' terreno aprovado' tecnicamenle . pelo CONCEDENTE, não sendo
autorizada alteração do lote destinado á construçêo da escola, salvo em caso excepcional;

m) afixar, em local de fácil visibilidade, durante a execução do objeto do convênio, placa,
conforme modelo disponibilizado no sitio www.fnde.gov.br.no/inir proinfãncia/consultas;

n) designar o responsável têcnico pela fiscalização da obra (Engenheira/Arquiteto), o qual
deverá ser devidamente cadastrado no Módulo de Monitoramento de Obras do Sistema de Planejamento,
Orçamento e Finanças (SIMEC);

o) fornecer informações sobre ti andamento da obra, com periodicidade de 15 (quinze) dias, no
Módulo de Monitoramento de Obras do Sistemá de 'Planejamento, Orçamento e Finanças (SIMEC);

p) emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra, devidamente
registrada no Conseiho Regional de Agronomia, Engenharia e Arquitetura (CREA), em cumprimento ao art. 10da Lei nO 6.496/1977;

i

q) proceder, após a finalização da obra, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a
devida averbação da edificação no documento de propriedade do imóvel; .

r) propagar, sempre que posSlvel, pelos meios de comunicação disponlveis, a realização da
obra, destacando a participação do governo fed'eral no seu financiamento;

s) inscrever, após o término da obra, na parte mais vislvel do prédio, conforme o caso: "Escola
construida com a participação financeira federai do FNDE/MEC";

t) concluir o objeto deste Convênio, destinando recursos financeiros próprios, caso os recursos
transferidos pelo CONCEDENTE sejam insuficientes;

http://www.fnde.gov.br.no/inir


MINisTÉRIO OA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

(Continuação do Convênio n:o 701794/2010 _ fls 4)

u) ter ciência de que se sujeitará à instauração de Tomada de Contas Especial- TCE, nas
hipóteses previstas neste Convênio e nas normas e legislação a ele aplicáveis;

v) garantir o livre acesso dos' servidores do CONCEDENTE, do controle interno do Poder
Executivo Federal, e do Tribunal de Contas da :União aos processos, documentos e demais informações sobre
o presente Convênio, bem como aos locais de execuçêo do objeto, sujeitando-se, no caso de embaraço,
constrangimento ou obstáculo à atuáçêo de tais servidores e órgãos. a responsabilizaçao administrativa, civil epenal;

w) manter registros contábeis' especificas para acompanhamento e controle do fluxo de
recursos recebidos à conta deste Convênio, destacando a receita, a contrapartida, as aplicações financeiras e
os respectivos rendimentos, assim como as despesas realizadas;

x) manter à disposição do CONCEDENTE e dos ciemais órgaos de Controle Interno e Externo,
em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos,: contado da aprovaçao da prestação ou tomada de contas do
gestor do CONCEDENTE, pelo TCU, relativa ab exercício da COl1cessao,em sua sede, independentemente de
sua contabilização ter sido confiada a terceiros, 'os documentos relacionados ao Convênio;

y) restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data
do recebimento, acrescido de juros legais na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda
Nacional, nos seguintes casos:

1. quando não for executado o objeto deste Convénio;
2. quando não for apresentada a prestação de contas no prazo estabelecido;
3. quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

z) restituir, ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável Óe 30 (trinta) dias, a contar cia
conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou e~tinção deste Convênio, os saldos financeiros remanescentes,
devidamente atualizados, sob pena de imediata'instauraçao de Tomacia de Contas Especial- TCE;

,
aa) restituir, ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável cie 30 (trinta) dias, o valor

correspondente aos rendimentos da aplicação idos recursos do Convênio no mercado financeiro, referente ao
período compreendido entre o crédito dos recursos na conta bancária do CONVENENTE e sua utilização,
quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que nao tenha feito a aplicaçãofinanceira;

1

bb) restituir, á conta do CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o valor
atualizado monetariamente, correspondente ilQ percentual da contrapartida pactuadq, desde a data do
recebimento dos recursos repassados pelo CONCEDENTE, acrescido de juros legais, na forma da legislação
aplicável aos débitos com a Fazenda Nacional, 'quando não aplicado na consecução do objeto do Convênio;

cc) efetuar as eventuais restituições de recursos por meio da Guia de Recolhimento de União-
GRU, cujas instruções de preenchimento e recolhimento estarão disponlveis no site: www.fnde.gov.br.;

dd) providenciar atualização ca~astral, mediante o encaminhamento do Anexo I da Resolução
n' 23, de 30 de abril de 2009, referente á habilitaçao do Orgao/Entidade, em caso de mudança de titular doórgao ou entidade CONVENENTE;

ee) registrar no SICONV, asi atas e as informações sobre os participantes e respectivas
propostas das iicitações, bem como as informações referentes ás dispensas e inexigibilidades;

ff) manter atualizadas, obrig~tória e regularmente nó SICONV, as informações e os
documentos exigidos pela Portaria Interministerial n" 127/2008;

http://www.fnde.gov.br.;
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SUBCLAuSULA ÚNICA - O CONCI:;DENTE informará ao CONVENENTE, o momento oportuno para arealizaçao dos registros no SICONV,

~AS VEDAÇÕES
;

• i

CLAUSULA QUARTA - O Convênio deverá ser executa.do em estrita observáncia às cláusulas avençadas e àsnormas pertinentes, sendo vedado: '

I. reaiizar despesas a titulo de taxa de administraçao, gerência ou similar;
:

I. alterar o objeto do Convênio, exceto no caso de ampliaçao da execuçao do objeto
pactuado ou para redução ou exclusao de meta; sem prejuizo da funcionalidade do objeto;

,
11. realizar despesa em data anterior à vigência deste instrumento;

111. efetuar pagamento em daia posterior à vigência, salvo se expressamente autorizada pela
autoridade competente do CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante avigência deste instrumento;

IV, realizar despesas com tributos federais, estaduais, distritais e municipais quando não
incidentes sobre as compras e serviços destinados à consecuçao dos objetivos do projeto;

V, realizar despesas com tJxas bancár(as, multas, juros ou correção monetária, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora' dos prazos, exceto, no que se refere ás multas, se decorrentes
de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento e os
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

, congêneres;

,
VI. transferir recursos para :clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades

VII. pagar diárias e passagenk a militares, servidores e empregados públicos da ativa com
recursos do Convênio, ressalvado se previsto no 'plano de trabalho e destinado aos quadros de pessoalexclusivo do CONVENENTE;

VIII. destinar recursos a entidade privada com fins lucralivos;

í
IX, utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da' estabelecida no instrumento;

I ,

! X, pagar, a qualquer titulo, s~rvidor ou empregado püblico, integrante de quadro de pessoal
i de órgão ou entidade pública da administraçã'o direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência
I técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
I

i i DA VIGÊNCIA,

[CLÁUSULA QUINTA - A vigência deste Convê'nlo ê de 720 (setecentos e vinie) dias, a contar da data de sua:assinatura,

'SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A prorrogaç'ão da vigência deste Convênio pOderá ser concedida,
excepcionalmente, desde que Protocolada na $ede do CONCEDENTE, pelo CONVENENTE, com as devidas
justificativas e cronograma de execução atualizado, no prazo mlnimo de 60 (sessenta) dias antes do término
do prazo de vigência fixado nesta Cláusula, ' ,
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A prorrogação d~ vigência deste Convênio dar-se-á DE OFICIO, quando houver
atraso na liberação dos recursos motivado pelo CONCEDENTE, limitada ao exato perlodo do atraso ocorrido.

DO VALOR

CLÁUSULA SEXTA - O valor aprovado para o :Convênio é de R$ 587.448,11 (Quinhentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e onze centavos) participando o FNDE com R$ 581.573,63 (Quinhentos e
oitenta e um mil, quinhentos e setenta e três !reais e sessenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com
R$ 5.874,48 (Cinco mil, oitocentos e setenta e q'uatro reais e quarenta e oito centavos), atltulo de contrapartida.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Os dispêndios do! CONCEDENTE, decorrentes da execução deste Convênio,
correrão á conta do seu orçamento próprio, obeiJecendo _á seguinte classificação orçamentária:

Programa Fonte Nature~a Nota de Empenhode de da ;

I ITrabalho Recurso Despesa Número Data Valor(es) em R$
12847144809CVVOO01 0113150072 4440420Q 2010NE702020 16/6/2010 501.573,63

DA L1BE~ÇÃO DOS RECURSOS

CLÁUSULA SÉTIMA - A liberação dos recu'rsos financeiros das ações previstas nesse Convênio deverá
obedecer ás seguintes condições: ,

l' parcela: 50% do valor dos
l
recursos convenia,ios, a ser liberada após aprovação da áreatécnica do CONCEDENTE; ,

2' parcela: 25% do valor bos recursos conveniados, a ser liberada desde que haja
comprovação de, no mlnimo, 25% da execuçãq flsico-financeira das ações. previstas, devidamente cadastradas
pelo CONVENENTE no Sistema de Planejamento, Orçamento e Finanças'(SIMEC), especificamente no MÓdulode Monitoramento de Obras;

3' parcela: 25% do valor dos recursos conveniados, a ser liberada desde que haja
comprovação de, no minimo, 50% da execução'fisico-financeira das ações objeto do convênio.

CLÁUSULA OITAVA - Na hipótese de parc~la da despesa ser transferida em exerclcio futuro, deverá o
CONCEDENTE indicar, através de aditivo ao prilsente instrumento, os créditos e empenhos para sua cobertura.

CLÁUSULA NONA - No caso de ocorrer o ckncelamento de Restos a Pagar, o quantitativo reiaclonado ao
objeto poderá ser reduzido até a etapa que apr~sente funcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - O CONCEDENTE !adotará medidas para reaver eventuais recursos liberados
indevidamente, mediante estorno junto ao agénte financeiro correspondente, ou bloqueio do saldo da conta
corrente, quando constatadas, pelo CONCEDENTE, impropriedades na execução do Convênio.

DA APLICAÇÃO DOS RbcURSOS NO MERCADO FINANCEIRO

CLÁUSULA 'DÉCIMA PRIMEIRA - Os recursok transferidos á conta deste Convênio, enquanto não utilizados,
serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernel,as de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de
seu uso for igualou superior a um mês, e erT] fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreado em titulas da divida pública federal, quando a sua utilização ocorrer em prazo inferiora um mês.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no
objeto deste Convênio, estando sujeitos as mekmas condições de prestaç~o de contas aplicaveis aos demais
recursos recebidos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As receitas oriuhdas dos rendimentos no mercado financeiro n~o poder~o ser
computadas como contrapartida, devida pelo CONVENENTE.

• i

SUBCLAUSULA TERCEIRA - As aplicações fin'anceiras de que trata o capu! desta clausula deverão ocorrer na
mesma instituiç~o bancaria e conta corrente em que os recursos financeiros do Programa foram creditados pelo
CONCEDENTE

DO ACOMPAN~AMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A execu'ç~o flsica do Convênio será acompanhada por técnicos do
CONCEDENTE, por meio de sistemas internos tinformatizados e flscalizaç~o "in loco".

,
• •. I .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Identificada's quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou
outras pendências de ordem técnica ou legal, o CONCEDENTE comunicará ao CONVENENTE e suspenderá a
Iiberaç~o dos recursos, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de
esclarecimentos, podendo esse prazo ser prorrdgado por igual perlodo. .

I

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Recebidos os [esclarecimentos e informações solicitados, o CONCEDENTE
disporá do prazo de 10 (dez) dias para apreciá~los e decidir quanto á aceitaç~o das justificativas apresentadas,
sendo que a apreciação fora do prazo previsto não implica a aceitação das justificativas apresentadas.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso não haja a regularização no prazo previsto nesta Cláusula, o
CONCEDENTE

I - realizara a apuraç~o do dand; e

l
11- comunicará o fato ao CONVENENTE para que ,seja ressarcido o valor referente ao dano.

,
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O não atendimento das mé'didas saneadoras ensejará a instauração de tomada
de contas especial. '

DÂS ALTERAÇuES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente ::Convênio podera ser alterado, excepcionalmente, desde que
solicitado por meio de oficio, com a devida justificativa, acompanllado de novo Plano de Trabalho explicitando
as alterações, e protocolado na sede do CONCEDENTE no prazo de até 60 (sessenta) dias antes do
término do prazo de vigência, '

SUBCLÁUSULA ÚNICA - No caso espeCifico 'de reformulaç~o de meta para utilização dos rendimentos da
aplicação financeira, a solicitação deverá ocorrer após a execuç~o do montante inicialmente repassado e
somente poderá ser aplicada nas ações constantes do termo de Convênio, estando condicionada a aprovação
do CONCEDENTE.

i. _
DA DENUNCIA E DA RESCISAO

, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O Convênio p6derá ser denunciado a qualquer tempo, desde que notificadas
as partes, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo
em que participaram voluntariamente da avença,
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Constituem motfvos para rescisão do Convênio:
I

I. o inadimplemento de qualquer; das cláusulas pactuadas;

11.a constatação, a qualquer te'mpo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquerdocumento apresentado;

111.a verificação de qualquer circunstãncia que enseje a instauração da Tomada de Contas

, I

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A rescisão do Co'nvênio, quando resulte dano ao erário, enseja a Instauração daTomada de Contas Especial. .

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão do Convênio ocorrerá, também, na hipótese de o Projeto Básico não
ter sido aprovado ou não ter sido apresentado nó prezo estabelecido.

,

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A prestação de contas consiste na comprovação da execução da totalidade dos
recursos recebidos, incluindo a contrapartida ei os rendimentos de aplicação financeira,' e deve ser apresentada
ao CONCEDENTE no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência do Convênio, constituídade:

. , -
I. oficio de encaminhamento ao Presideritedo FNDE;

11.cópia do Píano de trabalho;

111.cópia do termo de Convênio, co~ a indicação da data de sua publicação;
I

IV. Relatório de Cumprimento do Objeto do Convênio contendo, como parte integrante, no minimo,os seguintes documentos: ,

. a) Demonstrativo da Execuçãó F/sico-financeira;

b) Demonstrativo da Receita e da Despesa, evidenciando os recursos recebidos, os
rendimentos auferidos em aplicações financeiras, a contrapartida pactuada, as despesas realizadas e o saldo
existente ao final da execução do convênio, se for o caso;

c) Relação dos Pagamentos Efetuados;

d) Relação dos Bens Adquiridbs produzidos ou construidos com recursos deste Convênio;
e) Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o Instrumento;
f), Declaração por meio dai qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos

relacionados ao Convênio arquivados em sua sede e em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data em que foi aprovada a prestação de contas.

V. extratos da conta bancária especifica e dos rendimentos da aplicação financeira, quando for o
caso, evidenciando a movimentação dos recur~os no perlodo compreendido entre a data do depósllo da pnmeiraparcela até o fim da vigência do Convênio;

VI. comprovante de recolhimento do. saldo de recursos, se houver;

VII. cópia da homologação e iadjudicação das licitações realizadas ou apresentação dos atos
que justifiquem sua dispensa ou Inexigibilidade,jcom o respectivo embasamento legal.

I
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para fins de [;omprovação de gastos, não serão aceitas despesas efetuadas
em data anterior ou posterior ao prazo de vigência, devendo os documentos comprobatórios ser originais,
emitidos em nome do CONVENENTE e identificados com a origem dos recursos e o número deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste
Convênio, o CONCEDENTE estabelecerá o ;prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou
recolhimento dos recursos, incluídos os re:ndímentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados
monetariamente e acrescido de juros de mora, na forma da lei.

,
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Se, ao término do iprazo estabelecielo na Clausula anterior, o CONVENENTE não
apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos, o CONCEDENTE registrará a inadimplência no
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI por omissão do dever de prestar contas e comunicará o
fato ao órgão de contabilidade analítica a que ~stive( vinculado, para fins de instauração de Tomada de Contas
Especial e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário ..

,
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O CONVENENTE que descumprir as cláusulas deste Convênio e as especificações
do Plano de Trabalho aprovado será responsabilizado pela irregularidade praticada, sujeitando-se à instauração
de Tomada de Contas Especial, na forma prevista na legislação pertinente, sem prejulzo da aplicação das
demais penalidades legais cabiveis.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A Tomada de: Contas Especial somente e1everá ser instaurada depois de
esgotadas as providências administrativas interhas pela ocorrência de algum dos seguintes fatos:

I - não for apresentada a prestação 'de contas no prazo fixado neste Convênio;

11- não for aprovada a prestação de cont'as do'Convênio em e1ecorrênciaele:

a) inexecução total ou parcial db objetõ pactuado;
b) desvio de finalidade na aplic~ção dos recursos transferielos;

c) impugnação de despesas, Ise realizadas em e1esacorelocom as disposições do presente
instrumento ou da Portaria Interministerial n" 12'7/2008;

i
d) não-utilização, total ou parcial, da contrapartida pactuada, na hipótese de não haver sido

recolhida na forma prevista no inciso 11da Cláusula Terceira;

e) não-utilização, total ou parcial, dos renelimentos da aplicação financeira no objeto elo Plano de
Trabalho, quando não recolhidos na forma prev.ista no inciso 11da Cláusula Terceira;

f) não-aplicação, total ou pardal, çJos recursos. financeiros na conta bancária especifica, nos
termos do ~ 1" do art. 42 da Portaría Interministerial n" 127/2008, ou não devolução de rendimentos de
aplicações financeiras, no caso de sua não utilização; .

g) não-devolução de eventual ~aldo de recursos federais, apuraelo na execução do objeto, nos
termos do art. 57 da Portaria Interministerial n" :127/2008;

h) ausência de documentos exigidos na prestação de contas que comprometa o julgamento da
boa e regular aplicação dos recursos.

:
111- Ocorrer qualquer outro fato do qual rksulte prejuizo ao erário.
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Tomada de Contas Especial poderá ser instaurada, ainda, por determinação
dos órgãos de Controle Interno ou .do Tribunal de Contas da União ..

,
DA PROPRIEDADE

" j
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - O CONC;EDENTE reconl1ece ao CONVENENTE o direito de propriedade
dos bens adquiridos, transformados, produzidos ou construidos em decorrência da regular execução deste
Convênio, remanescentes na data de sua conClusão, sendo de responsabilidade do CONVENENTE proceder a
sua incorporação e tombamento, respeitado o ~isposto na legislação pertinente.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constatada algJma irregularidade na execuçãó deste ajuste ou na aplicação dos
recursos repassados, fica facultado ao CONCEDENTE o direito de retomar a execução do objeto do Convênio
até a sua efetiva conclusão, bem como os bens adquiridos ou construidos com recursos dele provenientes.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O CONVENENTE fica obrigado a preservar o uso do imóvel construído com
recursos deste Convênio, para os fins previstos na Cláusula Primeira e no Plano de Trabalho, pelo prazo minimo
de vinte anos, sob pena de responsabilizaçãà penal, civil e administrativa, devendo o presente gravame ser
consignado no registro do imóvel no cartório competente.

DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A publibldade dos atos praticados em função deste Convênio deverá
restringir-se ao caráter educativo, informativo ou de orientação social, .dela não podendo constar nomes,
sim bolos ou imagens que caracterizem promoç'ão pessoal de autoridades ou servidores públicos.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A eficátia deste Convênio, bem como dos seus eventuais aditivos, fica
condicionada á publicação do respectivo extr~to no Diário Oficial da Uníão, no prazo de até 20 (vinte) dias a
contar da data da sua assinatura.

DAS DISPOSIÇ'ÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - As cOI~unicações entre os CONVENENTES, inclusive reclannações,
notificações e petições, sobre o presente Cbnvênio,. serão feitas por escrito e remetidas aos endereços
constantes do preãmbulo deste Termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Os recurso's financeiros transferidos por força deste Convênio não poderão
ser considerados no cõmputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Na contagkm dos prazos previstos neste Convênio, excluir-se-é o dia do
início eincluir-s8-á do dia do vencimento, e codsiderar-se-ão os dias conse"cutivos.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - A compet~ncia para julgar quaisquer dúvidas ou Iitlgios decorrentes da
interpretação, aplicação ou execução deste Convênio será da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito
Federal, consoante prevê o art 109, I, da Constituição Federal de 1988.

!
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E, por estarem de pleno acordo, filmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
perante as testemunhas abaixo nomeadas.

Brasília.DF, de

~

(

ANIELI.SILVA ALABAN
Presidente do NDE

Conceden e

\..1'----1-_ I

de 20" O
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US ARTINS DE MAGALHAES

Mun)cipal de Carazinho/RS
Convenente

Assinatura:.
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Vig~neia: ]65 dins. de 2711J911!110.lltoj2(,,1[19/2(JJI.
D"I. e A""i"al"rn~; 2]f1}9/20l() _ DANTEl SILVA BALABAN. rr~_
,j(l,"t. do FNOE, CI'F H' 40H,4I/i.9J4~04. JOst MARTINS DE
ALMEIDA - Prerel\o. CPF n' 003.593.506.90.
• A lib.ro,do da recurso $en\ "':lliz;lcta uptls o pcriodo de w(l~.AoJdoi'ar,,1.

l!.péc:i~: eunv~"io n' 70218412010. Processo n' 13400.0 15J91/200<J_
41. .

I'onlcipcs: funda Naelon.! de Desenv(l)vimeHlo da Edllcnçlu _ FN_
DI~' CNpJlMf n' 00.178_257!OOO1_8I, UnÍtl.de Ge~l()rtI: 1~31]J,
Gc"lu: 15253, e ~ I'REF MUN DE GUANHAESJMG, CNpllMF li'
I 'U07.4.191OOO1_27.

~~~~~; ~~lu;~~I~s d~ ~~:~~;~~ rn~::rd:';~g~~0~~1~~I)~~
Remnll"ml'~a e Apor.lhlg",n da Red~ Escolar Pt',blicu de Educ".Jo
-lnr.Hlil - J'ROINFANC1A, 1'0 ombita do PJU\I(lde Ot~o"volvimonla
d, Ed""a,;iia " POE, iM.,itlllllo pelo De""lo n' 6.094, de 24 de abrilde 2007,

0\1110," npmvndo pum O c<'>l1venioé de RS 101.241.1i1 (Cento c: um
mil. d"ltnl05. t qU"rCnUlC um n:uis e sess"l1l" ~ um conlUVOSjp.1r-
rlcipul1do a FNDE com RS 100.219.19 (Cem miL duzeni", e ,.i",<.
"Ove , •• Is e d.zenove ',mpvosj e a CONVENENTE com RS
1,012.42 tUmmil c dOle r~llfs e qlt~rlllll~ e dois cc"l:Jvos)," Ijullo de
Cllnl"'p~llid~ ftn"lleeim.
Çn;t!i!o Ol'l;.:unonlária: I'mgrnma de Tmb"lho: 123hSI448R74611001.
FO":e d. Rec"r.'o: 011J 1500n, NOlurem da Dcspe.':o: 444114200,
Núm"", do OoCI1I11."'O:2nION[;7ü24~1. do 2911l6120iO no v"lor de
RS 52.136.31. CJédito Orçamo"lirio: P,u::m"'" de Tmbulho:
12365144~R7460001. Fonle de Recurso: 011]150072, Nau"""" do
Dc.pt'sn: 44404200. Ni,mero do Ooo"m.",o: 2()lONE7024~O, d~
291ON2(}I0 110valor de RS 48.092.H8.
Vlge'1Ci,,:365 dinJ. de 27109/2010 ale 2610912011.
Dttla c: Aui""'IIf3S: 2710912010 • DANIEL SILVA IlALAIlAN. Pre.
sidem. do FNDE, a'F n' 40K.4IIi.9J4.04, OSVALDO CASTRO
I'INTO - l'rerci~o. Cl'F ,,' 0IJAI5.00fo..72.
• A lib.r1lçdo do recursn s~râ reulí2l1da IlI'ÓSa periodo d. ved.ÇI1oelei!<lml.

ESI'~çie: COrive"io 1)' 70144012010. J>roces'iOn' 23400005]]211010-Dl

Pnnlcir.~s: F"nda Nudonnl de Delenvoh'im.nlO da r:dllCõll'~o_ fN •
DE, CNP1IMF 11' 00.378.257/0001.KI, Unidade GeslOra: 153173,
Geslda: 152$3, e a PR1:F MUN DE CORDf;iROSIBA. CNI'JIMF n'13,694.4('s1l1II01_15
Objclo: l1qui~lçda lk n",biJi;\rio pu," "'luipllr tsCOlas de educ't'llo
bisi"", em 111•.•ndim~"IO 110Plano de AI',l.~ ArtJcu1Mos _ PAR, no
;1ll1biu)do 1'1""0 d~ [ksenYOlvlnlel1to d~ [;duClçio _ PDI:. imliluido
""lo o..c,",o ,,' 6,094, d. 24 de "b,il de 2007.
O ~"Ior nprovndo purs Ocanv~nlo C ~ RS 112.0M.51 (Cemo e dOle
'l1il, sellel1l:o ~ ,ei$ reais c çinqu~nl" e UIl1•• nln~os) pnniclpunda "
FNDE co"' RS 110.945,114fC~nlO e dez l11il.uO~o:ct:nlOsc 4"Ut"CllIu~
cinoo reDis c oh.nl" C 'llllIlro cenlovas) e O CONVENENTE COmRS
1.120,67 (Um mijo cenlo e vinle r""is o .essc:nla e S~lt CenIllVOS),"
limlo de COl1lrllpnrtiduftnllllteim.

~7~~~~rod~1~~~~rig:1 J~~"OO~,~~~~,Aeb~!'d~'6:::.'s;~~~~~~i~:
Nl'''''erCI do Ooc:"n'~l1lo: 201ON1,7011iOS,d" 12/0(0/1010110 ,"alor deRS 110.945,83.
ViU~""i.; JIiS dilu, de 2710912010 nl~ 2610912011.

~:;~~,,~ ~~,iR.}D~r g!r~0~gS~4~t~j~:~4~lr6~~B~MI~~fó Pb,~
OLIVEiRA - P",feilo. CPF n' 572.943.H05-20
• A li!>en'eon dIl r~curso ser:! ,e.li:wda .~ o periodo de vedo.d"d~ilo,al,
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Especio: Convcniu n' ](J1900nnI0. Processo n' 2.14rlO.00%'1912010.

~~iCiPCS: F,uIdo Nllcill"lll!de DesenvolviominlU da Educll.ão _ FN-
OE, CNPJI,I,IF n' (JnJ7~2nIOUOI-llI, UnJdJ,k Gestora: 151113,
Ge~l:lo: 152~], e a PRI:r MUN DE PENAPOllSJSI', CNPJiMF n'
49,57MIWlJOOI_4L

Ohjclo: "qui~içda de 1111lhiliírioe c'luip"J11em<.>~pldru"izados pam
equipllr as es<;alas de educuçllo Jnfnmil da Prullrn'lIa NHCion,,1d.
R.••.'<lrolura,ilo e Aparelhllc~n1 d" R~de io:"co!", I'L,blien de Iid=çd"
Inf..ll1lil- I'ROINFANCIA.'no dmbilO d" I'lllno de Des.nvol"in'eLllo
du I!tloC<lÇllo- rDlO, inslÍtnido 1'"10 DecrelO n' h,094, de 2<1d~ nbrildo 2rJ()7.

O ~oIor "Prov~do paro o com.êni<.>~ de RS 101.241,hl [Cemo c lllll
mil, dOlenlO, ( 'I""r(l)lo t ;"'" r~~i~ c ~e:I~em" c UDlee,ul\v,,~) 1""__
Ikip."dn C FNDE "onl RSiHlO,229,19 (C"n 1";1, d"lemo .•• vimo e
novo reais -e tkzcna~e c.nh,vos) e I) CONViiNENTE com RS
1.012.42 (Um mil" dou: re!oi~• 'l"'''l'11I11e doi$ Cenl'VO!J, n lhula d.
conl':"-P",lida fillonceim. i
Crétlllo Ü!"\:nmenlolrio;I'rogrunl<}de T"'b,lho; i236514'1K874611n01,
FoJlJle dt Recurso:' OIi3 ISU072, NUlllrclll da D<'Sp<:M;~44042011,
Nli"'tro do Docume,"o; 2010NE702256. d~ 2610612010 no I'lllor d.
RS 4K092,8~. C"ldilo Orçll1l'lenlildo: J'lTII!11U\\. de Tnob1dha:
123~5144K~74lí011Ol, Fonle de Recur~o: 011]150nn, N'luroza d:l
Desp<:sa: 444[14200, Numero do Docume'llo: 20JONE70U59, de
21110612010no V'~lord~ RS: 52.136,3 I.
Vil:"ncil: 365 dius, de l7IQW!OIU ult 26109/2011. •
D"liI e Assinalu,u: 271l'1912010. OANIEL SiLVA 8ALAIIAN, I're.
sideme da FNDI-:. CPF n' ;Oa.416.9J~-Ô4: JO}.O luIs lJOS SAN_
TOS - Prefdlo. CPF n' UM_94/i,91R_01.
• A libcr.!çã.o do tecu"",, !'crá "'Illil~du "pós o p.rlCldn 110v.d,ç~ae!citorJI. o.. ._, .. ,- - .
E~r>écie,Convtnio n' 701901/2010. Proctsso n' 23400.0nSS2SI201()..
12. I
!'artk,p.s; Funda Ntldonal)rle DesenvoJlvilllm:o d" I:ducnl"O _ FN.
Dr;, CNrJn.1F n' 00.31í!.2~7fO{)()l_~I. Unidade Ges'om: IS]113,
Ge~l~o: 1$253, c n PREf MUN DE ROLANDIAlPR, CNPJlMF n'
7Ii.l8~.71i0lOOOI"()8 :
Obje:o; a~uisil'~o d. 1ll0biliófÍo • ('l<lipolllem<l:l p"dronizado~ IXlm
equipur as cscola" lk ed"çaç:io inrantil do I'roll",m" N.eio"ol d~
Reesll'lUumçiio e Aparelhngem d" Redt Escol"r PGhlitll de lOd~lc"çao
In(ol1l;1- l'ROINFANCIA, :no ;I'llbjlo do Plano de Desenvol"fmClIlO
d. Educne~a • POI'~ imnh,,{do I'elo DecrnloJ lI' h,094, d" 14 de abril
de 1007, :

() Y11lorapruvudo pam o "om'tnio c de RS 10J.24I,~1 lCenlO e '"n
mil. duunlOS e 'l"arenla e ~Pl1 rcni., c ,~~$t'ua ~ 11mcenlavo.') p"r-
:icipundo O fNDE cam RS!J()0.229,191C:.11l Ulil, duzolOla_,e vime c
nove ",.i!; t dezeoove C~NOVClS)C O CONVENENTE com RS
1.012,42 (Um mil e dOle "'"is e qll"rtlnla. dois "eHIILI'os),a lillllo de
con!rllp:\l1ido r,""nc.i",.
C,6:lim Orçamonldrlo; I'rolinrJl\a de Tr:rrnllllo; 12365144H874liOOOl,
Fonle Jt Recurso: 011.1150072. Nalurcz~ da D.lpe.~: 44404200,
NÚll1~'()do Docu"'~n1o: 2010NE702257, ,te 261f1(J2010 no vulor d~
RS 4~.092.R~. Credilo On;umenlnrio; I'roCm"," d~ Tmbalho:
12365i4488741'>000I, Fonle de /l.e"urso: Ol131SIJ071, N,,,,rtza d"
Desp~'n; 4440421\0, -Nt'"nCro do DOClll11el\IO:20IONE701258, de
2MJ6i2010 lia VUIOTti.: RSj521J6,J1.
Vic~ncia: 3~5 dia., de 27109/2010 ulo!26/0912011.
Dm" e AS5inal~tIlIs:27i09/2010 _ DANIEL SILVA BALJ.,UAN, !'re.
sidenle do FNDI:. Cf'F n' 40H.411i.9.la.(]4. JOÃO ERNESTO 101lN"
NY LEliMANN. f'rere;!oJ.'CpF n' 009,727.119.5.).
• A iihcrnçf,o do recul~u ser.J Ic~[irudu ~pós o perlodo de v.dal';\()
• lcilllrJI. ,

E'p~L:it; Convcn;o n' 701935!:?OIIJ. I'roCtS5J:Ifi' 23400.l1USt,53/2010"
5~. I
1'''''010;1'''; FUMO NacioMI idQ D.se.1\"OI"im~",o (I" lidu"u<;~o _ fN.
DE. CNI'J/MF ,,' OO.J7H.2HI11001"HI. Unidade Geslono: ,15317.1.
Geslilo: lnS.1, o a PRIiF MUN OE PltHSJOENT1; PRUDENTE/SI',
CNPJIMF n' 55_J56.65.110001.Q~.
O!Ij"lO: u'luisiçãa de lIlobiliãrio e eqoil'"""emos ~Idronil"dos p"n,
eqLLilXlra, <<col•• do .d"c'çâo inr"JIlil do ('rogro""3 N.çion.! d•
Rcesll1llunlÇ~Oc Apurt[~aCem dn Rtde 1:lcol., Plibliça de I;ducn.~o
I"ra"lil - PROINFANCIA, ho 1mbito ,lo Plana do Dc.<tl1"01~imeI110
da Edocao,:;;u- PDIi, i'lSIituldo ptlo O•• reto n' 6.1194,de 24 de ~bril
de 2007_ i
O ""Ior apru<",oo panl a convcnio e de RS 101.241,61 (CC"'O ~ um
111;1.dllZtnlOOc qoarenln e um ",,,is C ICllCnlu • U," C.nl'vos) pur_
,icipn"do O FNDI' COm 11.$]100_229,19(Celn mil. du'cnlos e ~inl~ e
no~e ,"~is t delenoJvo cenlaVOlj e o CONVENENTli com RS
1.012.42 (U,a mil c dou reiois c 'Io"re"'a. doiJ cenLwos)," li,olo rlc
comrolpnl'lirla !h,,~ccin,. ~
C"l(lilo O'I'UIll"nlarlO: 1''0/1.'''1113d~ Trobnlho: 1236S 1~4g874hOOOI,
Fonle de Recursa; 0113150072, NUlureza ri" Despe'''' 444042f10,
Número do DoclI"'''l1lo; 2010N002319. de 21i!06l2010.,0 v\!lor de
RS 4H.On,~8. Crédilo O'I'"I11"lIri,io; I'ro/l,a,l'I:l de Tmb"lho:
12J6~144H~1461100I, fome' de il.CClU",,:0113150072, Nruu~zn da
D•.~ol: ~4404200, Ni'lI1~m do DOcllmenlo: 201llNl!7IJ2nO, (le
261l'11\12010110valllr d•. RSiS2.1J~.J1.
Vig~"I1ci,,:31i$ di,,$, de 27/IW120JUme 21111)9/21111.
D.la e A'i.,in~luro,: 2710912010. OANIEL SILVA UAI.ADAN, ('re-
,id""l. do FNDIi, CPF n' 40H.416.9.l~-Il4. M[LTON CARLOS DE
MELLO - Prd'::ilo. CPF n':04K.7K~.7SH--Il].
• A lihu.çAo do =UfSa .I~"i rD<I1iz~d\!após a perl"rlO dt ved!,.~oele;'oml.

NO'Illlí.lerçn-reirn, 2H de setembro de 2010

\lig~nciôl: 3~5 di.s, de 24109121J]O.H! 23/09nUlI.
D",,, e Assirllllllr.s: 24109120111- OANlfiL SILVA BAlABAN. ['re-
sj~""I" (I" fNDE. c:r'F n' 4U~A16.934-<14, FAUZr MUIlAMAD AB-
DlJlllAMID SUlI':IMAN. Prefeito. CPf n' 416,27l.ggl.g7.
• A liber."l\) do ~eu,~(j se,. rc.lizod" "PÓS" perlodo de vm".~odei,,,,,,!.

I~'p,'"ie: Clllly~nio n' 701794121110. I'roce:'<son' 23400J!O094712007_
'IM.
I'.rl!cip.ls: FlUIdo N,lciu!I:I1rlc CXsen"olvi~n\o d:1 Edllc~.,10 _ fN-
DE. CNPJf1I.fF n' nOJ7R.2S')IllUOI-llI, Unidade ~S\Ofl\: 153113,
GO.II.io: I~~.H e Q tn\lI1lci,lioJde CARAZINl(OIRS. CNi'J/MF 11'

"H1,<'>I.U.1SI{)OIlI.I(,. _

Objeto; uiljelQ li cOustruçlQ de e~I;()I.(~I. elU "'(,,dimemo "O I'I.no de
Aç(ks Anic,t1ndns - PAR. no ,1",1>;'0 do I'IQllO de Melas Compromisso
Todo, I'da E,h,e:,çao,
O ~"Ior do cO"I'I!"io ~ tl~ ll,S 587,4~K I1 IQuÍllhe'lIos e oite;lUl e sele
mil, ~U"h~~U10~ o 'I"orema e oi,o teni,' e onze cenl,VOs) pani_
"il""""o o ('NDE "o"' RS 5H1,57.1,6.1(Qu!nhCI1l0s~ ailen'll c U1nmil,
4"inhe",o~ • $."",,, e 11\.•.• rcuiJ o 'tUelll1l e lr~S oemuvo.) e O
,COl\'VI.:NI;Nl"E Com RS 5.874.48 (Ci,lÇO 11111,oi'oc<:nlos e sele",,, e
4\1""0 "',Ii, • 4,"ul'e"'a ~ oito cent'vos1 I lilulo de C(lnlmpnrlida
'lin:mceiJ'''.
'('redilo Orl'nUlenlorio: I'rollll"nn do: Tr.b,lho: 12R47144K09CWOOOl.
F"',I,! ll~ R~'\:un;o: li 113I5110n, Nalureu da DtSP~lI; 444U4200,
Nill1l.ru do DocUI"~nlo: 21110NE702n2K, d. 161061201li no v-ollo,d.
RS S8U7.1.h.l . .-
Ví~C,l<:i,,:720 dio~, d. 24iO'J/2010 o'c 121l19/2UI2.
Dal:J,e A,~in"'\lms: 2'1J0912010 _ DANIEL SILVA BALABAN, I're.
.lidtlllc li" fNDE, CPF u' 408.41(,.934-il4, AYLTON DI\ 11':SUS
MARTINS Dli MAGALlIAES _ P,cfeilO, CPF ,,' '04.157.000.7K.
• A lif.<,l\l<;dodo ""c""o 'l!l'd rc.lilo1da npd, I) peri<>da de ved~l'.a
• loil"",J.

lisr<:tie; Conv~~,iu n' 711222JI2010. Proccsso o' 2340rJ.OO56Ii\12010_

'"Parlidl"'~; Fundo N~ciilll~) de Dt~cII~OI"i'1\enla d" l:dllC.~i\Q _ FN_
DE, CNl'll,l.iF lI' UU.17K.257fOO()I_~1.U"idnrle Ge~Ulr~: 153173,
(jo~I(I,,: 152íJ • " "lI,nidpio de OELA CRUZ/CIO, CNPJIMF ".07.S6(i,(1.15100n1.77.
Obje!o: õ''llli~iç~,] de n'obili"no e c~"il,"mCm", pndrcniz.doo p~r"
':tl"ilm 1I~~"'col(os de c(l,,""l'io inf"nlil do Progl1lma Naeio",,1 de
l\coslnlll,rll~dl) e Ap.n:lh.gem d. Rede ""'\001.1'PUblica de "d~t<,:~~<lo
Inlillllil . f'R01NFANCIA. no dmhilO do Ph,no de DesenvolvimenlO
da lidll~nç"u . PD1;. in.i\ilufdo pelo Decrelo 11' 6.094, de 24 (le ubrild~ 21107.

O ,."Ior do cOl1v~ni.Jê de RS 101.24J,~1 (C.nlO c "111mil, d~'Ztr1los
e 'lll:,n:mD e Inl1 rO"t5~ ~Csse.lInC um cemnvos) p"rticipnndo " FNDE
oam RS !UO.229YJ ICom mil. duz~lII()!;~ vime e nnve rc"is e de_
lt110YC~~lll~~osl e o CONVENENTE co'" RS 1.012,42 [Um mil e
dau re"is o quarcllt" e d<>i~ce"l"vlllj U 11,,,10de COf[lmpun;da fi_
"~l1cdrn.
(,rJ(li,oJ On,"l1\eno~rioJ: I'ro~mma d~ Trnbulho: 12365144R~NftOOO1.
fan\c (lc /l.C\:mlO: OIIJI50072, N"lurUII d. OClpes.: 44404200,
N"m"o do Doc~""t,"o: 2010Nli102S47, de 3nlOiV201O lIO ,,,,Ior de
RS 51.I.l~,31, ('redilO O"':"llt"l"io; Prollrn'''a de Tl'ob"lho:
12J~S 1448~NMOUI, Fonle de R.eur~o: IJ1131511072, N"lur.Z8 da
Ge.pcs.: 444041UO, Número do Oo<.~"U~",O:1010NIi7(J2~50. de
3IMIli/20J(l1l0 v"lor de ll.S 4~,()n.88
VigCllCi", 3~.:i di,l.\, do 2-l1U912111()~Ie 2.110912011.
Oa",. A•• ino1(,uu",24/(1'!1201l1_ OANIEL SILVA BALA[lAN. I're-
~jJ.",.do FNDI., CI'P 11'4()8,~ 16.93~.04, DANIEL ADRIANO l'IN_
TO - rrereilo, CPF n' %!082,12].34,
* A fiI,...",.,lo da re<:ur.iOU'IO n:lllind" lIpQJ o pcrlad,J de ved:IÇ~O
.1!i''''I<I1.

EI:p,;~it: CO""~l1io 11'7()212912010.l'ruc=0 n' 23400.1\05.'i291201f1.91.
I'nnfo:il'"" rundo N:I.i"",:,1 de f.le.~m.olvi""'''la d" lõdLJ""I'AoJ_ FN.
OI:, (,Nl'i/MF 11' (jO.)7~.lS7/01101_81. Unidõ,de GeSlor,,; 153173,
GC~liio: 15253 • o m"nidllioJ de UBIRATNPR, CNr'.lJMF n'
76. '}S1UlQ6iIJrlOI.111.

Olii~lo: "4ui>i~.,10d~ '"ohili'\rill c t'l,liputnem"s podroniludos I'"'"
• 'Iuipar LI" ","ol,,~ de ~dllt:"\.nU i"',1OOIiltio f'rCIgr1ltn. Nationnl do
Rà'õmlt,n'l'iio. Ap"rclh'Ce", du Rede I;,'c<.>!urPuhUcll de Edue!II,M
1"li")lil - PROINFANCIA. n" ~l11hilOd<.>Pln"o d~ o.:.cl1valvim"l1lo
da IE,I"""I"'ll - 1'01;, inSlituido pdo Decrelo l1' 1i.fJ94, de 24 dt "hrild.,2IHI].

O v,,1or du c\m~",tkl é de RS 101.241.61 (Cenlo", UI11mil. dUlemQS
o 'Ii""'m, c,,'" r.:ois ~ St"l.senlll. ulll conlUVOJ)purtieipõlllda a FNDF.
cmil kS 1011.229.19IC.m ",il, d"U"II)~ • vim~ • "a~.,",uis c de.
u,(on: "'~lIl;"'W1 C " CONVI!NliNTIi o':"n RS 1.012,42 IUm mil e
tlo'-"' re:oil ~ 4(~"",1'n ~ d"i. c."lnvOll " Ibulo d~ conll1\l'''rtitla Ii_"~,;cdrn.

Cr,'tIila (lrpnltntlrio: !'ro~mnm dt Tr\!b\!lho: 12.l~SI44~~74MlfJQI.
ru"w d~ R•• ur~o: 0IUI5()072, Nmun:lI' ti\! Oespe,,, 4440<1200,
Nilll>:ru rio Oo..'UIIlCHlO:2010NI:]025~2, de 31t'0IiI'2(1)O"O ~"lllr dc
RS 52.1 .16..11, Cr~di,o On;"n>Ollláríu: PrOllrama dt Tmbalho:
12J6j 144~K746f11JOi,Fome de Rccu,"o; 011 J I50012, N:OIUrtl" dóI
D~,p,'!iI" '144l).120II, N,im~,.1) do OOeUlnCnlo; 2010NI:702560, de
JO,Ylf"'2010110"õllol"de Il.S 48.U92.8K.
VillCIICil':.IM di:L~,de H/OY!201ll Ill~ 2JJ09nnll.
D~13c Assinmllrm: 24/(1912010 _ DANIEL SILVA BALo\.BAN, I're-
sid.nLe d" FNDE, CI'f n' 408AI6,Y.14-o4, FÁ~IO DE OLIVEIRA
D'ALÜ:IO - I'I'<:ICi,o.CI'F n' ~00.7f>(),209_5~.
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ANEXO
1

. .:... ..•.......

PLANO-(j)EIRAB.ALHO
DESCRiÇÃO [lO PROJETO:, .::.: :.1.._.. ,. ~.~-_ :.. :., _.'.:.

PLANOS DE AÇOES ARTICULADAS - PAR

. - .. _.- _.' . f
LOCALIDADE, UF E'DATA

' .. >,A, '-. .

C=\YLTON DE JESUS MARTINS DE MAGALHAES:

NOME DO DIRIGENTE OU REPRES.ENTÀNTE ~EGp'L •

Formulário confeccionado obedecendo aos prece:itos da IN/STN/MF nOO ,de 1 .1.1997 e as suas alterações

11 ,AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

EEC/FNDE

~E)(ERCICIO 2. NIVEL DE ENSINO 13 - ABRANGENCIA DO PROJETO
2010 EDUCAÇAo BÁSICA ! PTAlREESTFISICA
4. CNPJ 5. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
87.513.535/0001-16 PREF MUN DE CARAZINHO

!

6 - MUNICIPIO
1

7
•
UF I B. EMENDA N'

CAP,AZINHO RS,
9. AÇÃO A SER EXECUTADA

g 'INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS
--=.L

10 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

JUSTIFICATIVA -
L

LO Plano de Melas Compromisso Todos pela Educação (Comprort-Jisso), estabelecido pelo Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007, é parte
inte!}rante do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e preVê a conjugação de esforços da Uniao e demais entes federados, atuando
em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melharia da qualidade da educação básica.
LPor meio de adesão voluntária ao Compromisso, Estados, Oistrit9 Federal e Municlpios assumem a responsabilidade de promover a

melhoria da qualidade da educação básica em suas esferas de competência, cumprindo metas de evolução do Indice de Desenvolvimento
da Educação Bãsica (IDES), observando-se as diretrizes relacionadas no referido Decreto.
LAs tldesões ao Compromisso norteiam o apoio suplementar e voluntário da União às redes públicas de educação básica dos entes

federados e ocorrem mediante a elaboração de um Plano de Ações: Articuladas (PAR).
LO PAR é o conjunto articulado de ações que visa o cumprimento ~as metas do Compromisso e a observãncia das suas diretrizes, a partir

de um diagnóstico feito em parcería com técnicos do MEC.
U:,fundamental mencionar que a realização do diagnóstico, bem domo a elaboração do PAR foram feitas de forma participativa, tendo sido

a coleta de informações e o seu detalhamento obtidos a partir da discussão conjunta entre os membros da equipe técnica local criada para
estei fim. i
LOe forma detalhada, o trabalho foi realizado conforme a seguinte :sistemática:
L.Foram consideradas quatro dimensões para análise e geração do diagnóstico e do-PAR: Gestão Educacional; Formação de Professores e

dos Profissionais de serviço e apoio escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; e Infra-estrutura e Recursos Pedagógicos.
LPara cada uma das dimensões existem áreas e indicadores especificas (52 no total), sendo que para os indicadores existem 4 n(veis de

descrição dos critérios de pontuação. Cabe considerar que apenas b Indicador é objeto de pontuação, logo a maior atençào do processo fica
voltada para a sua interpretação.
LI: importante lembrar que os 4 níveis de descrição dos critérios d~ pontuação estabelecem, de uma forma detalhada, qual a situação de

cada indicador. O juizo de valor sobre o n{vel de atendimento de cada critêlio foi construido a partir das fontes disponlveis: i) informações de
caráter qualitativo (resultado da discussão da equipe local); e ii) documenlação (levantamento de evidências concretas).
LA elaboraçêo do PAR iniciou-se após a conclusão do diagnósticoie com base nas informações geradas para cada indicador, o Estado

determinou as ações e subações mais pertinentes para encaminhamento.
LA execução dessas ações e subações foi definida como podendo!ser de responsabilidade direta deste Estado, além de assistência

técnica, com e sem complementação financeira do MEC, descentralizações, transferências legais e transferências voluntárias do Ministério.
LO PAR foi apresentado à Comissão Técnica do Compromisso ToÇlos pela Educaçào, formada po~ representantes das Secretarias-fim do

Ministério, do FNDE, da CAPES e do lNEP e, após uma série de ajustes acordados, foram aprovadas as ações: .
L. Gestão Educacional; 1
L- Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio:Escolar;
L- Infra-estrutura e Recursos Pedagógicos;
L- Práticas Pedagógicas.
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MEC/FNDE PLANOE>:ET:RAJ3ALHO ANEXO
DErA~HAMENTODAAÇÃO 2

•.: ' '.. ..< '-.,' .''-,

PLANOS DE AÇOES ARTICULADAS - PAR
~jOME DO ORGAO OU ENTIDADE

PREF MUN DE CARAZINHO

2. MUNiCíPIO
3 - UFCAHP.ZINHO
RS

4 - AÇ:ÃO A SER EXECUTADA

INFR!\ESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS

fs:IlE'NEFICIÁRIOS DA AÇÃO .,
5.1 - BENEFICIARIOS DA AÇAO 5.2. ZONA RURAL ; 5.3 - ZONA UHBANA 5.4 - TOTAL

-CRIANÇAS , O' 120. 120
6 - DETALHAMENTO DA AÇÃO

4
Infra-Estrutura FJsica e Recursos Pedagógicos
1
Instalações ffsicas gerais
5
Salas de aula: instalações físicas gerais e mobiliário
Adequar as instalações gerais para o ensino a partir de padrões mínimos e acessibilidade a serem a'dotados pela rede, observando as
condições da estrutura flsica e a existência de espaças pedagógicos nas escólas do campo que atendam a Educação Infantll e os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental.
Construir unidade de educação infantil - projeto do Proinfância.
Construção de unidades escolares especificas para o atendimento ida educação infantil (O a 5 anos e 11 meses), adotando o padrão do
Proinf~ncia,
unidade(s) escolar(es)
1

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇAo INFANTIL ? PROIN~ANCIA TIPO C

Edificação térrea com área construfda de 564,47 m2, com paredes ~m alvenaria rebocada com revestimento cerâmico e pintura acrílica,
cobertura em telha cerâmica, piso monolltico, esquadrias metálicas i estrutura em concreto armado,'sistema de instalações elétricas e
hidrosanitárias convencionais, sendo o projeto composto dos seguintes espaços:

ÁREA ADMINISTRATIVA - Recepção, Secretaria, Sala de Profess6res, Depósito, Sanitário adaptado para portador de 'necessidades
especiais;

ÁREA DE SERVIÇOS - Cozinha, Sanitários, Área de Carga e Descarga, Sanitário com vesJiários, Sala técnica, Copa para funcionarias e
Refeitório dos alunos.

ÁREA PEDAGÓGICA? Creche I (sala de atividades, espaço para ~limentação/amamenlação, berçário, fraldário); Creche 11(sala de
atividades, espaço para alimentação/amamentação, berçário, fraldAria); Creche 111(sala para atividades, sala para repouso); Pré-escola (sala
de aul'a); sanitários para portadores de necessidades especiais ( 1 feminino e 1 masculino) e sala de leitura multi uso.

PÁTIO COBERTO
, ,

' '" -

7 - AUTENTICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

[AYLTON DE JESUS MARTINS DE MAGALHAES

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE,LEGAL 'j
. '. ,- , " ,:.,' ,--:.:' "I:

Formulário confeccionado obedecendo aos prec~itos da IN/STN/MF n
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METAs FíSICAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO ANEXO I

3
PLANOS DE AÇOES ARTICULADAS - PAR

1 - EXERCICI0/2 - NOME DO ORGAO OU ENTIDADE
/3 - MUNICIPIO

/4 - UF
2010 PREF MUN OE CARAZINHO

CARAZINHO
RS5 - AÇAO A SER EXECUTADA

INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS

6 - N° DE
6.1 - ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 6.2 - INDICADOR FislCO

6.3- CUSTOORDEM

UNIDADE DE MEDlD"I QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO~ VALOR TOTAL2 Construir unidade de educação infantil - projeto do Proinfância.
UNIDADE(S) I 1 R$ 587.448,11 I R$ 587.448,11. ..~._ .... '"'" ..-

" .. - ~"_ .._'-'-,- __T_'''.'~ ___ .,_ ~"_'._"_~""--_.,.~ __ • ,-, -~-~.-.." .-." ,-,-- "' '---~-.'.-' ..-~- ... ,.•.... -.'"'._, •• - _o, ".".' ....
. - •.. -- -7:vALoRTÕT'ÀL DA AÇÃor--- R$5s7~iT
7.1 - VALOR TOTAL 00 PROPONENTE I R$ 5.874,48
7.2 - VALOR TOTAL DO CONCEDENT~ R$ 581.573,63

13 - AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

LOCALlDAOE, UF E DATA

I
---------,---_ ... '-'----------_._-~~--_.-..~ ------" ...•. __ .

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

AYL TON DE JESUS MARTINS DE MAGALHAES

Formulário confeccionado obedecendo aos preceitos da IN/STN/MF nO 01, de 15.1.1997 e as suas alteraçÕes
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MEC/FN DEPlANOD,EIR:ASALHO
CRON9GRAMA D;~16~.s.EM!=lP&SÓ.Di:lPRbJ!=ro

ANEXO
4

--
1. EXEF1ClcI0
2010

4 - CNPJ
87613~;35000116

PLANOS DE AÇOES ARTICULADAS _PAR
2. NlvEL DE ENSINO

EDUCAÇAo BÁSICA

5. NOME DO ÓRGAO OU ENTIDADE
PREF MUN DE CARAZINHO

3. ABRANGÊNCIA DO PROJETO
PTNREESTFISICA ,

2. MUNICiplO
CARAZI~IHO

8.1INR;10. MES/ANO 101/07/2010
8 - CRONOG,RAMA DE j:XEGUÇAO

I 8.2TERMINO. MES/ANO 130/06/2011

3. UF
RS

I 8.3 QUANTIDADEDE DIAS 1364

Mês/ano

06/2010

9 - CRONOGRAMAClE DESEMBOLSO - VALORES CONCEDENTES
Valor

581.573,63
I

VALOR TOr AL A SER DESEMBOLSADO PELO ..CPNCEOENTE; •.;.. ;:_.-: + ; :" :." ;":;-~-:;';:;;: : ;: ; ':.:-",:.,., R$

10 -CRONOGRAMA DEbESEMBOLSO-VALbRESP.RÓPONENTES

VALOR TOTAL A SER DESEMBOLSADO PELO P.ROPÇ)NElIITE,{valor mij'Hinõ (je-':1%);';.:;:.::: ,.;.;::,,; .......• -:;:~.;, ..'.;.:' .. :,:: ...•... ; .. : R$
V A LOF~ TOTAL DO PROJ ETO : ,,. . .- ,:. i ••• ::': .i: .:'.. . •..~;.: .• :;;:. ::: - ~" ::;~~;.; ;.~;::;~::,/i:~:.';J;..~:. :i"'::':; .,; ,;;;.,~: _ ;" ,........ .R$

7. AUTENTICAÇAo DAS INFORMAÇÕES

• '. __ o •••• _. , •• '~T --:." .•~., • ~ ~_""::~"~ ••__ •• ~_. A'.•~ •••_.,~."

LOCALIDADE; UF E DAr A

~ YL TON DE JESUS MARTINS DE MAGALHAES ~

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL . i
Formulário confeccionado obedecendo aos preéeitos da IN/STN/MF. nO

581.573,63

5.874,48
587.448,11



ANEXO
6

'1-E;(ERCICIO
2 - AÇAO A SER EXECUTADA

2010
INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS

3 - CNPJ 4 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
87613535000116

PREF MUN DE CARAZINHO

5 - MUNICIPIO

6 - UFCARIl.zINHO

. RS7 - E~,PECIFICAÇÃO DA AÇÃO :

Construir unidade de educação infantil- projeto do Proinfãncia. ,
8 - DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM A ESPECIFICAÇÃO

11.1

8.5 - ESTIMATIVA DE CUSTO
NÚMERO ,

8.3 8.4
8.5.1 8.5.2

DE ORDEM 8.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS
UNIDADE

QUANTIDADE
VALOR VALOR

DO ITEM
DE MEDIDA

UNITÁRIO TOTAL
1-- !

CONSTRUIR UNIDADE DE EDUCAÇAO ,UNIDADE 1 R$ 587.448.11 R$ 587.448,11INFANTIL - PROJETO DO PROINFANCIA-
TIPO C

9 - TOTAL DESTE ANEXO .... .................. ,................... .................... :....... ....... ,..................................... ............................. j R$ 587.448,11
l.-.

I . EIJI~C/FNDE PLANO [i).EIRAI3AL.HO
DETALHAMENTO DosilTÉNSDA ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO

" ,I .. ,",-,
Utilize este formulário somente para a especificação, discriminada no Anexo 4, com a unidflde KIT, MODULO, EXEMPLAR E ESCOLA.

Obs.: Utilize quantos formulários forein necessários para complemenfaçao deste anexo.

10 - AUTENTICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

AYLTON DE JESUS MARTINS DE MAGALHAES

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Formulário confeccionado obedecendo aos preceitos da IN/STN/MF n° O
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