
CLÁUSULA TERCEIRA: São obrigações do Município:

I -  prover os Recursos Humanos junto à USCS, disponibilizando-os por ato da

autoridade competente, sem prejuízo de vencimentos ou salários e demais vantagens,

Avenida Goiás, 950 - Bairro Santo Antônio

CEP: 09521-310 - São Caetano Sul

Tels.: 4232-7199 / 4224-0670 / 4231-1821

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo do convênio visa estabelecer um processo de

parceria entre o Município e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS,

para viabilizar a assunção integral ou parcial, pelo Colégio Universitário - USCS, dos

serviços referente à gestão do ensino médio;

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Convênio tem por objeto a ação compartilhada

entre o MUNICÍPIO e a UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS,
visando assegurar a continuidade de atendimento do ensino médio aos alunos

comprovadamente residentes na cidade de São Caetano do Sul.

MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF, sob o n9 59.307.595/0001-75, com sede na Rua Eduardo Prado,

n9 201, São Caetano do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.

JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR, brasileiro, casado, Médico, portador da cédula de

identidade RG n9 12.691.379 e do CPF/MF N9 032.551.488-71, e a UNIVERSIDADE

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, , neste ato representada por seu

Reitor, Sr. MARCOS SIDNEI BASSI, brasileiro, casado, Professor, portador da cédula de

identidade RG n9 10.429.972-1 e inscrito no CPF/MF sob o n9 043.500.368-22, tem

entre si justo e acertado celebrar o presente Convênio, com as cláusulas que se

seguem:

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL E A
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL -

USCS, OBJETIVANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DE
ATENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO AOS ALUNOS
COMPROVADAMENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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CLÁUSULA QUARTA: São obrigações da USCS:

I- a institucionalização e gestão do sistema;

II- assegurar ambiente adequado aos discentes e docentes para realização das aulas;

III- assumir a gestão do ensino médio aos alunos encaminhados pelo Município após

aprovação em processo seletivo.

pessoal docente para atender a demanda de alunos aprovados no processo seletivo

promovido pela USCS no limite do número de vagas dispostos no plano de trabalho,

bem como os demais alunos transferidos do 2q e 3Q ano do Ensino Médio da Rede

Pública Municipal.

II- prover a USCS de bens, materiais e serviços, por ato da autoridade competente,

para atender a demanda de alunos aprovados no processo seletivo promovido pela

USCS no limite do número de vagas dispostos no plano de trabalho, bem como os

demais alunos transferidos do 2q e 3q ano do Ensino Médio da Rede Pública Municipal.

III- comprovar à  USCS, mensalmente, mediante a  apresentação da planilha

"Demonstrativo de Despesas Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos

disponibilizados",  contando o  montante  despendido com o  pagamento de

vencimentos ou salários e dos encargos relativos aos recursos humanos colocados à

sua disposição e nela relacionados.

IV- comprovar à USCS, anualmente, mediante a  apresentação da planilha

"Demonstrativo do repasse de bens, materiais e serviços", contando o montante para

atender a demanda de alunos aprovados no processo seletivo promovido pela USCS no

limite do número de vagas dispostos no plano de trabalho, bem como os demais

alunos transferidos do 2Q e 3Q ano do Ensino Médio da Rede Pública Municipal.

V- manter a prerrogativa de autoridade normativa, de acompanhamento e de

avaliação da execução do Plano de Trabalho integrante deste convênio, diretamente

ou por meio de terceiros devidamente credenciados, objetivando as adequações que

porventura se façam necessárias para consecução dos objetivos propostos.

VI- Oferecer aos docentes do Colégio USCS as formações oferecidas à Rede Municipal,

desde que de interesse do corpo de gestão do Colégio da Universidade Municipal de

São Caetano do Sul.

VII- Oferecer aos discentes objeto desse Convênio o mesmo suporte oferecido aos

estudantes das Escolas Municipais, especialmente, uniforme e material escolar.
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CLÁUSULA QUINTA: Este convênio poderá ser alterado pelos signatários, por termos

de aditamento, para adequações e ou ajustes do Plano de Trabalho, desde que não

ocasionem modificações das demais cláusulas.

CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120

(cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício ou rescindido por infração legal ou

descumprimento das obrigações assumidas.

Parágrafo único: a denúncia do ajuste somente operará seus efeitos no exercício

seguinte, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas naquele

exercício, sem prejuízo de continuidade da garantia de atendimento aos alunos,

creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os partícipes providenciarão a publicação do extrato deste Termo

de Convênio nos respectivos órgãos oficiais de imprensa, no prazo, na forma e para os

fins legais.

CLÁUSULA OITAVA: Para dirimir quaisquer questões da execução deste Convênio, que

não possam ser resolvidas pela via administrativa, fica eleito o foro da Comarca de São

Caetano do Sul-SP.

CLÁUSULA NONA: Das Condições Gerais e Transitórias:

I- A disponibilização do pessoal docente dependerá do número de alunos que serão

encaminhados pelo Município à USCS.

II- Na vigência do presente convênio, a suspensão ou cessação do afastamento do

pessoal docente, dependerá de solicitação expressa da USCS, que será responsável

pela reposição, a fim de garantir a execução das ações do Plano de Trabalho e das

propostas o presente ajuste.

III- O presente convênio terá vigência de 05 (cinco) anos, a contar da data da sua

assinatura.

III- não fazer qualquer distinção dos alunos objeto do presente convênio;

IV- instituir mecanismos de controle de freqüência dos docentes disponibilizados à

USCS, observados os direitos e deveres instituídos pela legislação reguladora, bem

como encaminhar ao MUNICÍPIO atestados de freqüência, a fim de ser assegurado o

processamento de seus direitos e vantagens;
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Testemunhas:

CSRe

José Auricchio Júnior

Prefeito Municipal

O 1 j p^o I lSão Caetano do Sul,

E por estarem concordes, firmam o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor,

na presença das testemunhas abaixo assinadas.
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