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TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO 

AGRÍCOLA E REFORMA AGRÁRIA - ACAP, PARA 

OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 

 

O ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público com sede na Praça Nossa Senhora de 

Salete, s/n – Centro Cívico, Curitiba, Paraná, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 

SEED, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.416.965/0001-21, com sede na Av. Água Verde, n° 2.140 – Vila 

Izabel, Curitiba – Paraná, CEP: 80.240.900, doravante denominada SEED, neste ato representada pela 

Senhora Secretária de Estado da Educação, ANA SERES TRENTO COMIN, portadora do RG nº 

1.235.436-3 e CPF nº 253.794.029-68, residente e domiciliada nesta cidade e a ASSOCIAÇÃO DE 

COOPERAÇÃO AGRÍCOLA E REFORMA AGRÁRIA DO PARANÁ – ACAP, com sede na Alameda 

Princesa Isabel, 714, Centro, CEP nº 80.430-120, no Município de Curitiba,  Estado do Paraná, inscrito 

no CNPJ sob o n.º 02.881.494/0001-96, doravante denominada ACAP, neste ato representada pelo seu 

Secretário Geral, o Senhor CARLOS NEUDI FINHLER, portador do RG nº 6.091.193-2 e CPF/MF sob o 

n.º 523.359.096-49, residente e domiciliado (a) no Município de Curitiba - ESTADO DO PARANÁ, 

resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, devidamente autorizado por despacho 

governamental, nos termos do Decreto nº 4.189 de 25 de maio de 2016, Art. 1º § 5º, que será regido 

pelas disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/2014 com as alterações dadas pela Lei Federal Nº 

13.204 de 14 de dezembro De 2015, Decreto Estadual nº 3.513 de 18 de fevereiro de 2016, nos  atos 

normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do que consta no Protocolado n.º 14.346.992-

1, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a conjugação de esforços entre a Secretaria de 

Estado da Educação – SEED (CONCEDENTE) e a ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA E 

REFORMA AGRÁRIA DO PARANÁ – ACAP (CONVENENTE) visando o atendimento de 897 

(oitocentos e noventa e sete) estudantes da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental 

das áreas de acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado do Paraná, 

em consonância com a política educacional adotada pela SEED. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - DOS BENEFICIADOS 

2. Serão beneficiados com o presente Termo de Colaboração os estudantes da Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental das áreas de acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra do Estado do Paraná, independentemente da situação financeira dos mesmos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES 

2. A CONVENENTE deverá apresentar o Plano de Ação no prazo estabelecido, para fins de análise da 

Secretaria de Estado da Educação, Departamento da Diversidade, Coordenação da Educação do 

Campo, contendo, os objetivos e as metas a serem atingidas. 

  



 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 

  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201700404 

 
 

2 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A CONCEDENTE realizará, sistematicamente, orientação, acompanhamento, supervisão pedagógica e 

administrativa à CONVENENTE, por meio de visitas técnicas e de análise de relatórios.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES 

3.1 Compete à CONCEDENTE: 

 

3.1.1. aprovar o quadro docente da CONVENENTE, responsável pela execução do objeto do Termo de 

Colaboração; 

 

3.1.2. definir as quantidades de vagas previstas no quadro a seguir: 

 

Cargo / Função Quantidade 

Professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental  75 

Coordenadores Pedagógicos 16 

Auxiliares administrativos 01 

Auxiliares de cozinha 04 

Total  96 

 

3.1.3. manter o repasse dos recursos financeiros para pagamento dos professores e profissionais 

contratados pela CONVENENTE, conforme previsto no Art. 1º, parágrafo 3º nos termos da Resolução nº 

614/2004 GS – SEED; 

 

3.1.4. acompanhar e supervisionar periodicamente a execução do Plano de Aplicação dos recursos 

financeiros; 

 

3.1.5. orientar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no presente Termo de Colaboração e 

constantes na Resolução nº 614/2004 GS – SEED; 

 

3.1.6. exigir da CONVENENTE a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de 

validade vigente, para a transferência voluntária; 

 

3.1.7. providenciar, quando houver, alteração do gestor, designado por ato publicado em meio oficial de 

comunicação pela CONCEDENTE, como responsável pelo controle e fiscalização da parceria, no 

Sistema Integrado da Transferência – SIT; 

 

3.1.8. designar, mediante Resolução 001/2017 GS/SEED, os membros para compor a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação da parceria; 

 

3.1.9. fornecer à CONVENENTE as normas e instruções para prestação de contas dos recursos do 

Termo de Colaboração; 

 

3.1.10. prorrogar a vigência do termo, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada à 

prorrogação ao exato período de atraso verificado, formalizando-se as necessárias adaptações ao Plano 

de trabalho, mediante termo aditivo;. 



 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 

  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201700404 

 
 

3 

 

 

3.1.11. aprovar, em caráter excepcional, a alteração da programação de execução deste Termo, 

mediante proposta da CONVENENTE, e por termo aditivo, devidamente fundamentada em razões 

concretas que justifiquem essa necessidade. 

 

3.2. Compete à CONVENENTE: 

 

3.2.1. ceder espaço físico e demais instalações, adequadas, a todos os estudantes beneficiados pelo 

presente Termo de Colaboração; 

 

3.2.2. ministrar a modalidade de ensino prevista na Cláusula Primeira, na forma da legislação vigente, de 

acordo com as diretrizes traçadas pela SEED; 

 

3.2.3. garantir vagas aos estudantes de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental das 

áreas de acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais do Movimento Sem Terra do Estado do 

Paraná em qualquer época do ano; 

 

3.2.4. realizar a matrícula dos estudantes na escola base Colégio Estadual do Campo Iraci Salete 

Strozak, do município de Rio Bonito do Iguaçu, Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras, de acordo 

com os critérios estabelecidos na Resolução n.º 1660/2004 – GS/SEED. 

 

3.2.5. viabilizar o trabalho da equipe técnica-pedagógica da SEED para orientação, o acompanhamento, 

supervisão e a avaliação das atividades escolares desenvolvidas pela CONVENENTE conforme previsto 

na Resolução n.º 1660/2004 – GS/SEED. 

 

3.2.6. firmar o Termo para permitir a transferência voluntária, apresentando para tanto os documentos 

necessários, dentro do prazo de validade: Certidão Negativa de Débitos (CND) - Seguridade Social 

INSS, Certificado de Regularidade de Situação (CRS) - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), Certidão Negativa de Débitos Estaduais (CND) - Fazenda Pública/SEFA, Certidão Liberatória - 

Tribunal de Contas, Certidão Negativa dos Débitos Trabalhistas (CNDT) - Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Débitos Federais, Certidão Negativa 

Municipal, Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 

registrado e de eventuais alterações, cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, comprovação de 

que a entidade funciona no endereço por ela declarado, declaração de existência de sistema de 

contabilidade, e escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, sob a responsabilidade de profissional habilitado na entidade tomadora, 

declaração nos moldes do Decreto n.º 26, de 01 de janeiro de 2015, que veda o nepotismo no âmbito 

dos órgãos e entidades da administração pública Estadual direta e indireta, relação nominal atualizada 

dos dirigentes da CONVENENTE, com endereço residencial, número e órgão expedidor da Carteira de 

Identidade e número do Registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF as Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – RBF, de cada um deles, bem como declaração CONVENENTE de que manterá em 

ordem e em boa guarda e conservação os documentos referentes aos pagamentos efetuados e que 

ficarão a disposição do Tribunal de Contas do PR. 
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3.2.7. abrir conta corrente específica isenta de tarifa bancária para receber os recursos provenientes do 

Termo de Colaboração, em conta específica, em conformidade com o Decreto Estadual nº 4505 de 06 

de julho de 2016 e  Resolução SEFA nº 1212 de 13 de setembro de 2016. 

 

3.2.8. antes do recebimento de cada repasse dos valores da transferência voluntária, 

apresentar à CONCEDENTE  as certidões negativas das esferas federal, estadual e municipal, de 

acordo com as leis supramencionadas no item 3.2.8 bem como a comprovação das guias de 

recolhimento do INSS e FGTS do mês anterior. 

 

3.2.9. adquirir os materiais/serviços somente após a assinatura do Termo de Colaboração, não sendo 

permitido o pagamento retroativo àquela data. 

 

3.2.10. disponibilizar ao cidadão, por meio de internet ou em sua sede, consulta ao extrato do Termo de 

Colaboração, contendo, pelo menos, os valores, as datas de liberação, a finalidade, o objeto e o 

detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para  a execução do 

objeto pactuado. 

 

3.2.11. manter os recursos deste Termo em conta bancária específica, somente podendo utilizá-lo para 

pagamento de despesas constantes no Plano de Trabalho ou em conta poupança. 

 

3.2.12. assegurar a plena execução do objeto deste Termo de Colaboração, em conformidade com o 

Plano de Trabalho aprovado e com as normas e procedimentos aplicáveis ao mesmo, inclusive aos 

procedimentos licitatórios. 

 

3.2.13. restituir, a CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do 

recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicáveis aos débitos para a Fazenda Estadual: 

a) quando não for executado o objeto deste instrumento; 

b) quando não for apresentada a Prestação de Contas  no prazo estabelecido; 

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida. 

 

3.2.14. restituir, a SEED, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da conclusão do objeto, 

denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, os saldos financeiros remanescentes, 

devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de Processo Administrativo de Tomada de 

Contas Especial. 

 

3.2.15. manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Termo de Colaboração, para 

fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos. 

 

3.2.16. manter em dia, os recolhimentos para o INSS e FGTS, bem como, efetuar o pagamento da folha 

de pessoal e demais obrigações legais, de acordo com o disposto no Plano de Aplicação. 

 

3.2.17. utilizar os recursos financeiros de acordo com o Plano de Aplicação aprovado pela SEED, e em 

conformidade com os procedimentos legais, visando o cumprimento do objeto do presente Termo de 

Colaboração. 
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3.2.18. prestar à SEED, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos 

financeiros recebidos por força do presente Termo de Colaboração. 

 

3.2.19. apresentar a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e os provenientes da 

aplicação em conta poupança, diretamente no Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, no prazo previsto em lei. 

 

3.2.20. Informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências 

SIT, conforme a Resolução Nº 028/2011, alterada pela 46/2014 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS  

4. A contratação de profissionais pela CONVENENTE com recursos transferidos pela SEED não gerará 

vínculo trabalhista com o poder público, conforme § 3º do Art. 46 da Lei Federal nº 13.019/2014 alterada 

pela Lei Federal nº 13.204/2015.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBSTITUIÇÃO 

5. Sempre que algum funcionário designado ausentar-se legalmente da CONVENENTE, deverá a 

mesma substitui-lo e informar a SEED. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO DE VAGAS 

6. A SEED procederá à adequação do número de vagas definido na Cláusula Terceira do presente 

Termo de Colaboração, sempre que ocorrer aumento ou diminuição de estudantes, cabendo à 

CONVENENTE informar a SEED, conforme previsto na Resolução n.º 1660/2004 – GS/SEED; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

7. O valor previsto para o presente Termo de Colaboração é de R$2.617.498,39 (Dois milhões 

seiscentos e dezessete mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos). 

 

§1º O montante de recursos financeiros a ser transferido pela SEED será calculado com base nos 

critérios da Lei Federal 13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, e corresponderá aos 

vencimentos mensais e respectivos encargos sociais, ao 13º (décimo - terceiro) salário e ao 1/3 de 

adicional de férias, devidos pelo empregador, por ocasião do fato gerador, para gastos com pessoal e 

valor per capita no que se referir a despesas com custeio e de capital, em conformidade com o Plano de 

Aplicação. 

 

§ 2º Os repasses financeiros para atender despesas com pessoal serão efetivados trimestralmente de 

acordo com critérios estabelecidos pelas Secretarias de Estado da Fazenda.  

CLÁUSULA OITAVA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS  

8. As despesas com SALÁRIOS previstas no presente Termo de Colaboração deverão correr: 

- Dotação Orçamentária 4371 – Desenvolvimento da Educação Básica, Ensino Fundamental, rubrica 

orçamentária 3350.3422 – ACAP/SEED, Fontes 100 – Tesouro do Estado. 
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CLÁUSULA NONA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  

 

 

9. Os recursos da SEED destinados à execução do objeto deste Termo serão liberados de acordo com o 

Cronograma de Desembolso item constante do Plano de Trabalho, a crédito de conta específica aberta 

no BANCO DO BRASIL, Conta Corrente: 23.055-3 – Agência: 4500-4, em conformidade com o Decreto 

Estadual nº 4505 de 06 de julho de 2016 e  Resolução SEFA nº 1212 de 13 de setembro de 2016, em 

nome da CONVENENTE  e vinculada ao presente Instrumento, devendo os débitos e transferências ser 

somente para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação. 

 

§ 1º: A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente 

poderão ter início após prévio cadastramento do Plano de Trabalho, assinatura do presente instrumento 

e publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado, independente do seu valor ou do instrumento 

utilizado. 

 

§ 2º: Em caso de irregularidades na execução deste Termo obriga-se a SEED a suspender a liberação 

das parcelas subseqüentes, e a notificar, de imediato, a CONVENETE, para proceder ao saneamento 

requerido ou cumprir a obrigação, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SALDOS EM CONTA CORRENTE DURANTE A VIGÊNCIA 

 

10. Os saldos existentes na conta corrente específica deverão ser aplicados em cadernetas de 

poupança, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês. 

 

§ 1º - Os rendimentos apurados em aplicações em caderneta de poupança serão obrigatoriamente 

aplicados no objeto da parceria, desde que autorizados formalmente pela SEED, estando sujeito às 

mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.  

 

§ 2º - Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviço. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS -  

 

11. A prestação de contas da transferência se dará mediante as informações constantes do Sistema 

Integrado de Transferêcia – SIT, nos Termos da Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 

46/2014 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE PR e demais legislações vigentes.  

 

§ 1º: Os dados serão informados bimestralmente no Sistema Integrado de Transferência – SIT do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pela CONVENENTE e pela SEED, conforme legislação 

vigente; 
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§ 2º : O prazo final para o envio das informações no SIT será de 30 (trinta) dias para a CONVENENTE e 

para a SEED conforme legislação vigente, contados do encerramento do bimestre a que se referem. 

 

§ 3º : O prazo final para a prestação de contas de transferência será o mesmo para o encerramento do 

bimestre em que houver a extinção do ato, conforme definido no art. n.º 15, § 4º da Resolução n.º 

28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014 e Instrução Normativa nº 61/2011 e demais legislações do 

TCE PR. 

 

§ 4º: A SEED, ao final da transferência encaminhará a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES 

 

12. O presente Termo de Colaboração vigorará por 12 (doze) meses,  contar da data de sua publicação, 

por extrato, no Diário Oficial do Estado, a cargo da SEED.  

 

Parágrafo Único: A alteração das Cláusulas do Termo de Colaboração ou do Plano de Trabalho, não 

pode alterar o seu objeto, ainda que parcialmente, e também não poderá modificar a finalidade definida 

no correspondente Plano de Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO CONTROLE E GERENCIAMENTO  

 

13. É prerrogativa da SEED exercer o controle sobre a execução, mediante a supervisão e o 

acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste instrumento, bem como assumir a 

responsabilidade pela execução, no caso de fato relevante que venha a ocorrer. 

 

Parágrafo único: A CONVENENTE franqueará livre acesso aos servidores do sistema de controle 

interno da SEED, ou outra autoridade indicada pela SEED, devidamente identificada, a qualquer tempo e 

lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo de 

Colaboração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

14. Fica designado(a), como gestor(a) do Termo de Colaboração a servidora Ana Sueli Vandresen  

cadastrada no CPF n.º 015.904.119-86 do Departamento da Diversidade representando a Coordenação 

da Educação do Campo. 

Parágrafo Único: o gestor do Termo de Colaboração será responsável por acompanhar e fiscalizar a 

execução da parceria. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO 

 

15. O presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, 

mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou rescindido por 

acordo entre os partícipes, ou, ainda, por descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas ou 
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por superveniência de legislação que o torne inexeqüível, respondendo os mesmos pelas obrigações 

assumidas.                    

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16. A publicação resumida do presente Termo de Colaboração será efetivada por extrato, em Diário 

Oficial do Estado, a expensas da SEED. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17. Os partícipes elegem o foro da Comarca de Curitiba para nele dirimirem quaisquer dúvidas ou litígios 

que porventura possam surgir da execução do presente Termo de Colaboração, com expressa e bilateral 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o presente Termo de 

Colaboração, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

Curitiba, 12 de maio de 2017.  

 

 

ANA SERES TRENTO COMIN 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 

CARLOS NEUDI FINHLER 

ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA E 

REFORMA AGRÁRIA DO PARANÁ 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

Nome:........................................................................

................... 

 

 

.................. 

Nome:.......................................................................

................... 
CPF:..........................................................................

..................................................................................

..................................................................................

................ 

CPF:.........................................................................

.................................................................................

. 
Ass.:..........................................................................

................... 

 

Ass.:.........................................................................

.................................................................................

..................................................................  


