
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA EDUCACAO 

CONVENIO QUE CELEBRAM 0 ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, COM A 
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DA 
EDUCA00, E 0 MUNICIPIO DE PORTAOIRS, 
COM VISTAS A EXPANSAO E MELHORIA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E A QUALIDADE DO 
SISTEMA EDUCACIONAL. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 12030-1900195.8 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, atraves da Secretaria 
da Educacao, doravante denominada SECRETARIA, representada por sua titular, 
Professora LUCIA CAMINI, e o Municlpio de PORTAOIRS, doravante 
denominado MUNICIPIO, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CARLOS 
ROBERTO RUTHNER, firmam o presente Instrumento, mediante as clausulas 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Convenio estabelecer uma 
relacao de parceria entre Estado e Municlpio, atraves do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino Municipal - PRADEM, promovendo a Integra* no 
gerenciamento de recursos e esforcos, coin vistas a expansao e melhoria do 
Ensino Fundamental e a qualidade do Sistema Educacional. 

CLAUSULA SEGUNDA — DAS ATRIBUlgOES 
DA SECRETARIA 

a) assessorar tecnica, administrative e pedagogicamente os 
Orgaos Municipais de Educacao, atraves dos Departamentos desta Secretaria e 
da Delegacia de Educagao; 

b) ressarcir o Municlpio, mensalmente, sempre que houver a 
cedencia de professores e/ou funcionados municipais em Escolas Estaduais de 
dificil provimento, na proporcao de urn vencimento basico do Quadro Funcional 
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da respective categoria de Professor e/ou Funcionario, vigente no Municipio e os 
encargos socials patronais decorrentes; 

c) indicar, atraves da Delegacia de Educacao, as escolas de 
dificil provimento, bem como as respectivas necessidades de recursos humanos, 
responsabilizando-se juntamente corn o Municipio pelo envio do Quadro de 
Professores e/ou Funcionarlos cedidos; 

d) elaborar criterios de contratacao de professores e/ou 
funcionarios em conjunto corn o Municipio de abrangencia. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUICOES 
DO MUNICIPIO 

a) elaborar o Plano de Prioridades Educacionais do Municipio, 
conforme diretrizes e metodologla propostas pela Secretaria da Educacao; 

b) prover as Escolas Estaduais de professores corn nivel de 
titulaceo prevista na Lei n° 9394 de 20/12/96; 

c) prestar contas 8 Secretaria da Educagao dos recursos 
recebidos do Estado ate 28 de fevereiro do ano subsequente ao do recebimento 
do auxllio, como condicao basica para recebimento de valores decorrentes do 
objeto deste Convenio; 

d) manter atualizado, em seus registros, o ntimero de 
professores e funcionarios municipais em exercicio nas Escolas corn dificuldades 
de provimento; 

e) elaborar, a partir da assinatura do convenio, folha de 
pagamento exclusive para os professores e/ou funcionarios envolvidos no 
PRADEM, para fins de prestacao de contas; 

f) envier 8 SECRETARIA, ate 20 dias do inicio do ano letivo, 
"quadro de recursos humanos do PRADEM ressarcimento" (anexo I), referente a 
professores e/ou funcionarios municipais em exercicio nas Escolas Estaduais corn 
dificuldades de provimento, no ano em vigencia; 

g) Informer, encaminhando "quadro de recursos humanos do 
PRADEM ressarcimento" atualizado 8 SECRETARIA, sempre que houver 
alteraceo de qualquer dado contido no quadro em vigencia; 

h) envier 8 Delegacia de Educacao, mensalmente, o quadro 
de professores e/ou funcionarios em efetivo exercicio, devidamente assinado pela 
Direcao da escola; 

i) contratar professores e/ou funcionarios ;diante a 
elaboracao de criterios em conjunto corn a Delegacia de Educacao q. 

,
abrange 

o Municipio. 
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CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA 

0 presente Convent° tera vigencia de 1 (ano), a contar da 
data de publicage"o da respective siimula no Diario Oficial do Estado, prorrogando-
se, automaticamente, por periodos iguais, desde que nao ultrapassem o limite de 
quatro anos e que nao haja comunicagao formal em conked° por qualquer dos 
convenentes, 30 dias antes do termino da vigencia de cada perlodo. 

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS 

As despesas correrao por conta da Unidade Orgamentaria 
1901, Atividade 2365 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, 
Elemento de Despesa 3.2.2.3 - Transferencias a Municipios, C6digo do Recurso 
0292. 

CLAUSULA SEXTA — DO VINCULO 

Toda a qualquer obrigagao decorrente do exercicio de fungfies 
por servidores municipals, em Escolas Estaduais com dificuldades de provimento, 
sera° de responsabilidade do Municipio, conforme o regime juridico a que estao 
sujeitas. 

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO 

a) o pagamento do ressarcimento de recursos financeiros as 
Prefeituras Municipais, previsto na alinea "b" da Clausula Segunda, sera efetuado 
pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, apos cumpridas 
todas as formalidades e tramites na Secretaria da Educagdo deste Estado; 

b) o professor e/ou funcionario que tiver seu nome incluldo no 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Municipal devera perceber 
seus vencimentos na data prevista pelo calendarlo de pagamento da 
Administrageo Municipal. 
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CLAUSULA OITAVA — DA RESCISAO 

A rescisao do presente Convenio podera ocorrer a qualquer 
tempo, por concordancia dos participes ou por inadimplemento de qualquer de 
suas clausulas, obedecendo ao prazo legal do ano letivo. 

CLAUSULA NONA - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir qualquer duvida 
oriunda do presente Convenio que, porventura, nao venha a ser resolvida 
administrativamente. 

E por estarem acordes, as panes firmam o presente 
Instrumento na presence de 2 (dues) testemunhas. 

Porto Alegre, 26 de merge de 1999. 

LUCIA CAMINI, 
Secretaria de Estado da Educagao. 

CARLOS 	 U RTO R THNER.
1,1-1  

Prefeito Municipal de PORTAO/RS 

TESTEMUNHAS: 

1. 	  

2. 

OSUCONVENIO-PRADEM/B 
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