
LEI MUNICIPAL Nº 264/2004, de 08 de julho de 2004.  

      

  

Autoriza o Executivo Municipal a assinar Acordo de Cooperação 

com o FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento, Educação e 

Pesquisa da Região Celeiro e dá outras providências. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º -  Fica o Município autorizado a assinar Acordo de 

Cooperação com o FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região 

Celeiro, nos termos desta lei. 

 

     Art. 2º - O Município assinará o acordo, referido no artigo 

anterior, de acordo com o constado na minuta anexa que passa a fazer parte integrante da presente lei. 

 

     Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 08 de julho de 2004. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

          GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. de Adm., Plan. e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACORDO DE COOPERAÇÃO que entre si fazem a 

FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento, Educação e 

Pesquisa da Região Celeiro, e o Município de Novo Xingu – 

RS, com vistas à realização de cursos profissionalizantes. 

 

 

A FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro, de 

CNPJ nº91.997.973.0001/00 com sede na Av. Marechal Floriano Peixoto, s/n, Braga - RS, ato 

denominada MANTENEDORA, representada por seu Diretor Geral Neuro Pereira da Silva, e, de outro 

lado, o Município de Novo Xingu – RS, com sede na Rua Rua da Usina, em Novo Xingu - RS, neste 

ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. _____________________________________, 

doravante denominada simplesmente CONVENENTE, deliberam firmar o presente CONVÊNIO, 

mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

O presente convênio objetiva proporcionar a alunos/as do Município de Novo Xingu – RS 

realizarem cursos profissionalizantes e de capacitação profissional, na área agropecuária e da saúde 

pública, no Centro de Educação Profissional de Pontão, a ser construído no Município de Pontão com 

recursos do PROEP – Programa de Expansão da Educação Profissional. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Termo de Compromisso 

 

A realização dos cursos tornar-se-á efetiva após a construção do Centro de Educação Profissional 

e assinatura do Termo de Compromisso entre o Município e a FUNDEP, com a interveniência dos 

estudantes, para cada curso contratado. 

 

Parágrafo Único – No Termo de Compromisso serão estipulados, entre outros dados, que especificam 

as respectivas obrigações das partes: 

a) período do curso, carga horária diária e total de horas do curso a ser desenvolvido, conforme 

expresso no Plano de Curso e Regimento; 

b) horário do curso compatível com o/a do/a estudante e o do Centro de Educação Profissional; 

c) natureza das atividades a serem desenvolvidas de acordo com o Plano de Curso elaborado sob 

orientação da FUNDEP; 

d) valor do curso e cronograma de repasse de recursos do Município à Fundep. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações Dos Partícipes 
 

Constituem obrigações da FUNDEP: 

 

a) prestar os cursos de educação profissional; 

b) firmar, como interveniente, o Termo de Compromisso mencionado na cláusula anterior; 



c) acompanhar o desenvolvimento das atividades e avaliar o resultado dos cursos, conforme 

estabelecido no Plano de Curso e Regimento; 

d) comunicar ao Município, por escrito, o término ou eventual interrupção dos cursos; 

e) fornecer certificados para os participantes dos cursos; 

f) arcar com os custos de infra-estrutura física, equipamentos e coordenação pedagógica dos cursos. 

 

Constituem obrigações do Município: 

a) celebrar, com os estudantes, o Termo de Compromisso vinculado a este instrumento; 

b) proporcionar aos/às estudantes/as condições de vivenciar aprendizado e/ou adquirir experiência 

prática, mediante participação em situações reais de trabalho; 

c) proporcionar campos de estágio, em conformidade com o estabelecido no termo de compromisso; 

d) arcar com os custos de professores, alimentação, material didático e transporte dos estudantes do 

Município nos cursos. 

 

Pelo presente convênio o Município compromete-se a investir R$20.000,00 (vinte mil reais) 

por ano, em cursos de Educação Profissional para estudantes do Município, a serem realizados no 

Centro de Educação Profissional de Pontão. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações Conjuntas 

 

 As partes se comprometem a promover os cursos de capacitação profissional em conjunto 

conduzindo-as de acordo com o projeto político-pedagógico da Escola, contido no seu regimento, e os 

objetivos básicos do Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Vigência 

 

O presente Convênio terá vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de início das 

atividades educacionais do Centro de Educação Profissional, podendo ser prorrogado através de 

Termo(s) Aditivo(s), tantos quantos necessários. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Revisão 

 

 O presente Convênio será objeto de revisão, a cada 12 (doze) meses, a fim de analisar os 

resultados obtidos e definir eventuais medidas para o seu contínuo aperfeiçoamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão e Alterações 

 

O presente instrumento poderá ser rescindido ou alterado por acordo entre os partícipes, 

inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou unilateralmente, desde que qualquer das partes 

notifique a outra com antecedência mínima de 06 (seis) meses, ficando resguardado o direito dos/as 

alunos/as que estiverem participando de cursos o direito de concluí-los conforme estabelecido no 

Termo de Compromisso. 

 



CLÁUSULA OITAVA - Do Foro 

 

As questões originadas deste Convênio serão resolvidas administrativamente pelos partícipes, e, 

na impossibilidade, elegem o foro que abrange o município de Pontão - RS para dirimi-las. 

 

CLÁUSULA NONA - Das Disposições Finais 

 

As partes praticarão, reciprocamente, os atos necessários à efetiva execução das presentes 

disposições, por intermédio de seus representantes ou de pessoas indicadas. O/a estudante/a responde 

pelos danos que vier a causar, pelo dolo ou culpa, notadamente na Lei 6.538, de 22/06/78. 

 

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelas partes. 

 

E por estarem em pleno acordo, os partícipes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo relacionadas. 

 

Pontão (RS), 31 de maio de 2004 

 

 

 

___________________________ 

Neuro Pereira da Silva 

Diretor Geral da FUNDEP 

 

 

_____________________________________ 

Município de Novo Xingu - RS 

 
 

TESTEMUNHAS    

 

__________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________ 


