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Lei nO; 067/99

Súmula: Autoriza o Jb.ecutivo Municipal a assinar Convênio com o
IESDE

-

Instituto

de

Estudos

Sociais

e

Desenvolvimento

Educacionais.

A Câmara

Municipal

de Goioxim,

aprovou

e eu, Prefeito

Municipal

sanciono a seguinte :

LEI:

ART. 1°: Fica o Executivo Municipal autorizado a assinar Termo de
Convênio com o IESDE- MontsenTat E. P. Ltda (Instituto de Estudos Sociais e Desenvolvimento
Educ~na1),
visando a forma9ão de professores ~ eJCercício na Rede Municipal de Ensino,
atraves do CURSO NORMAL NIVEL MÉDIO À DISTANCIA (Em Serviço).
ART. 2°; O Termo de Convênio a que se refere o artigo anterior fará parte
integrante

desta Lei.

ART. :JO:Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
disposições em contrário.

revogadas as

Gabinete do Prefeito Municipal de Goioxím, em 01 de Junho de 1999.

L~
Prefeito

Municipal

TERMO DE CONVÊNIO
CURSO NORMAL NÍVEL MÉDIO A DISTÂNCIA (em sen'iço)

-

Por este instmmento particular, de um lado IESDE Montscrrat E. P. Uda., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CGCIMF sob o n°
02013202/0001-01, com sede à ma 25 de Janeiro, 416, centro, Quatro Barras - PR, neste ato representada por seu diretor Ronaldo Loures Rocha,
doravante denominada simplesmente IESDE e, de outro lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
,
representada
pela sua Secretaria
de Educação, neste ato representada
pelo(a) SecrelÚrio(a) Municipal
de Educação

, doravante denominadossimplesmentePREFEITURA MUNICIPAL, tem entre si certo e IÜustadoo

"'"''''''''''''

presente CONVÊNIO para a viabilização do CURSO NORMAL NíVEL MÉDIO A DISTÂNCIA (em sl.'fviço), que reger-se-á pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO

-

o presente convênio tem por objeto oferecer aos Professores sem habilitação (leigos) a oportunidade de se habilitarcmatTllvés do Curso Nonnal Nível
Médio a Distância (em serviço), com duração de 18 (dezoito) meses, consoante o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
que atribui a cada Município e, aos Estados e a União, a incumbência de "(...) ,eali:", pftlg'a",a~ de /t"",açOtl pa,a ttldtl.~tI.~pftife.utl'es em
e.\:e,cicitl, IItili:a"dtl pa,a iutl també", tIS'ecII'.~tI.~da Edllcaçiltl a tli~tâ"cia". (art. 87, parágralo 3", inc. 111),juntlllnente com o disposto no art. 9",
parágrafo 2°, da Lei 9424/96 - (FUNDEI~'), que estabelece, "se,á a".~egll'adtl ti p,a:tI de ci"ctl QJ"'.~para tlbte"çOtl da I,ahilitaçiltl "ece.f.fú,ia atl
e.\:e,cú:w t/QS ati,idades

dtlCellte.f. .., sendo que o prazo se expira-se no ano de 20D I.

CLÁUSULA SEGUNDA - ATRIBUlÇÓES DA PREFEITURA MUNICIPAL
A Prefeitura

a)

b)
c)
d)
e)

MlUlicipal tem por atribuições:

Indicar um docente para atuar como Tutor (que Sl.'fá remunerado pela UNDlME-PR) cm cada tele-sala, incumhido de fazer o devido
acompanhamento orientando os professores/alunos, consoante as instmçõcs que lhe fi)r passada durante o Curso de treinamento em Curitiha.
Para o exercício da função de Tutor do Curso deverá, prcli..'fencialmente. Sl.'f obedecida a seguinte ordem de prioridade: Professor Mestmdo,
Pós-graduado, Pedagogo ou na ausência de professores com essas qUHliticaçõesno MlUlicípio, um professor com I.icenciatuTIIPlena.
Responsabilizar-se, a cada inicio de módulo do Curso (quatro), pelas despesas de locomoção e estadia do Tutor (um por tele-sala) durante uma
semana, para treinamento e qualificação na cidade de Curitiha.
Providenciar uma sala com "kit tecnológico", caso não exista disponihilidade de uso nos estahelecimentos municipais
Viabilizar a utilização das tele-salas nos finais de semana para os prolessores/alunos;
Indicar um docente (supcrvisor) para acompanhamento da parte das atividades SUI1l.'fvisionadas(estágios) do curso;
CLÁUSULA TERCEIRA

- ATRIBUlÇÓES

DO IESDE

o IESDE tem por atrihuições:
a)
b)

Qualiticar os professores/alunos consoante o que estahelece a legislação citada anterionnente;
Coordenar, em esforço conjunto com todas as entidades envolvidas e SWISdiversas atribuiçõcs, a implantaçiio e perleito funcionlllnento do Curso
Nonnal Nível Médio a Distl1ncia;
CLÁUSULA QUARTA- PRAZO DE VALIDADE

A validade do presente instnllnento serÚ igual ao período em que perdurar o CURSO NORMAL NÍVEL Mf:nIO A DISTÂNCIA (em serviço), ou
seja, até a entrega do Certilicado de Conclusão, podendo ser prorrogado mediante tenno aditi\'o.
Parágmfo Único: A tunna que apresentar desistência de 35'% (trinta e cinco por cento) dos professores/alunos, e ou uma inadimplência superior a
20% (vinte por cento) serÚ automaticamente extinta, sem Ônus para mnbas as partes, perdendo os prolessores/alunos o valor que efetivamente tiver
sido pago.
CLÁUSULA QUlNTA- DO FORO
Elegem as partes o foro da Comarca de Curitiba - PR, para dirimir eventuais questõcs oriundas deste instnllnento, rel1lllu;iando a qualquer outro, por
mais especial que se apresente.
E, por estarem justos e contratados, finnam o presente instrumento em três vias de igual teor e fonna, na presença de duas testemunhas, para que o
mesmo surta seus juridicos e legais cteitos.
Curitiba,

de

de 1999

IESDE

-Montserr.at

E.P.Ltd~l.

PREFEITURA MUNICIPAL

festemunhas:

