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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

O ESTADO DO CEARA, por meio da SECRETARIA DA EDUCA�AO, localizada no Centro 

Administrativo Governador Virgflio Tavora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, 

CEP 60.822-325, Fortaleza/Ce, inscrita no CNPJ n° 07.954.514/0001-25,neste ato representada 

pelo Excelentissimo Sr. Secretario da Educacao, ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, 

brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 381.675.653-00, RG n° 404557 - SSP/CE e o Municipio de 

MUCAMBO, pessoa jurfdica de . direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

07733793000105, representado por seu Prefeito FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE 

AGUIAR, portador do RG N° 26.911.998-x SSP/CE e CPF/MF N° 143.766.808-93, resolvem 

celebrar o presente Termo de Responsabilidade para atender o transporte escolar dos alunos 

do Ensino Fundamental, Media, Educacao de Javens e Adultos, Educacao Especial, Educacao 

lndfgena, Educacao do Campo (escolas de assentamentos), referente a dias letivos do exercicio 

de 2017, em que 200 {duzentos) dias correspondem a obrigatoriedade do minima de dias de 

efetivo trabalho escolar, expresso no artigo 24, da Lei n° 9.394/96-LDB, e 15 (quinze) dias, que 

correspondem ao perfodo de prorroqacao de estudos (recuperacao final) incluindo atividades 

extraclasse definido pela escola, nos termos da Resolucao do Conselho Estadual de Educacao n° 

384/2004 regido pela Lei N° 9.394/1996, contidos no Artiga 24, lnciso V, Letra "e", no Artiga 12, 

Incise V, e no Artiga 13, Incise IV. Lei Estadual n° 14.025, de 17 de dezembro de 2007 (DOE de 

19/12/2007) que, institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, que tern o objetivo 

de oferecer aos municipios assistencia financeira em carater suplementar para garantia da oferta 

de transporte aos alunos da educacao basica publica, com prioridade para os residentes em area 

rural, do Decreto n° 29.239, de 17 de rnarco de 2008 (DOE de 18/03/2008), que regulamenta a 

mencionada Lei, segundo o qual o transporte de alunos da rede estadual de ensino, do ponto de 

embarque a unidade escolar, e vice-versa, sera executado pelo Estado do Ceara, 

preferencialmente, de forma indireta, atraves do municipio do do aluno, da Lei 16.084, de 27 de 
julho de 2016 (D.O.E de 03/08/2016), da Lei Complementar n° 119, de 28 de dezembro de 2012 

(DOE de 15/01/2013) com suas alteracoes, do Decreto n° 31.406, de 29 de janeiro de 2014 (DOE 

30/01/2014) com suas alteracoes, do Decreto n° 31.621, de 07 de.novembro de 2014 (DOE de 

11/11/2014) ea Lein° 9.503/1997, que instituiu o C6digo de Transite Brasileiro. 
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Para o financiamento do transporte escolar no ano letivo de 2017, sera transferido do Programa 

Nacional do Transporte Escolar - PNATE, de forma descentralizada e automatica ao mencionado 

Municipio, o valor de R$ 34.163,20 (trinta e quatro mil cento e sessenta e tres reais e vinte 

centavos), a ser depositado em conta-corrente especifica, sem efeito financeiro para o Estado. 

Em carater suplementar, o Estado repassara ainda, para a garantia e rnanutencao do transporte 

escolar dos alunos da rede estadual de ensino no respectivo ano letivo o valor R$ 161.230,08 

(cento e sessenta e um mil duzentos e trinta reais e oito centavos), que sera depositado em 

04 (quatro) parcelas entre os meses de Marco a Novembro sempre ate o dia 30 (trinta) de cada 

mes, na seguinte conta especifica indicada pelo municipio siqnatario: conta corrente n° 0052-1, 

Caixa Economica Federal, op. 006, agencia 3572-6, no Credor den° 45264, sendo observada{s) 

a(s) seguinte(s) classificacao orcamentaria e fonte(s) de recurso(s): 

DOTACOES ORCAMENTARIAS 

• 22100022.12.362.023.22665.11.334041.10000.0 

• 22100022.12.362.023.22665.11.334041.25100.0 

• 22100022.12.362.023.22665.11.334041.20700.0 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E ATRIBUICOES DO CONVENENTE 

I. executar com efetividade, regularidade e de forma continuada, durante todo o periodo 

correspondente ao ano letivo de 2017, o transporte dos alunos da educacao basica publica da 

Rede Estadual de Ensino do seu municipio, respeitado o calendario escolar entregue pela CREDE 

ou pelos diretores de escolas a Secretaria Municipal da Educacao, inclusas as atividades 

extraclasse previamente agendadas e acordadas com o diretor escolar, secretaria municipal da 

educacao e CREDE; 

II- comunicar a Secretaria da Educacao do Estado do Ceara qualquer fato relevante quanto a 
execucao dos services de transporte escolar, com prioridade para os residentes em area rural, 

devendo a perrnanencia do aluno no quinto tempo de aula ser resguardada e o seu transporte 

garantido; 

Ill- atender obrigatoriamente ao preenchimento do Sistema do Transporte Escolar e 

preferencialmente o SIGE para controle da quantidade de alunos do municipio atendidos pelo 

Estado; 
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IV- aplicar os recursos financeiros recebidos par forca deste Termo somente em despesas de 

rnanutencao do transporte escolar referente ao ano letivo de 2017, a ser executado de forma 

direta ou terceirizada; 

V- manter os recursos recebidos em conta bancaria especifica aberta na Caixa Economica 

Federal, devidamente indicada neste Termo de Responsabilidade, e, enquanto nao utilizados na 

consecucao do objeto de sua fransferencia, aplicar tais recursos no mercado financeiro, que 

somente poderao ocorrer na caderneta de poupanca ou em fundos de aplicacao lastreados em 

titulos publicos, na mesma instituicao bancaria, nos termos do art. 25, §3° da Lei Complementar n° 

119/2012. 

VI- apresentar a Prestacao de Contas dos recursos recebidos por este Termo de 

Responsabilidade no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s o encerramento da vigencia do 

instrumento, que devera ser feita mediante a apresentacao dos seguintes documentos: Termo de 

Encerramento da Execucao do Objeto, extrato da rnovirnentacao bancaria da conta especffica do 

instrumento e o comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver, tudo conforme o 

art. 32 do Decreto n° 31.621/2014. 

VII- o saldo remanescente devera ser devolvido a SEDUC, a tltulo de restitulcao, apos o terrnino 

da vigencia ou rescisao do instrumento celebrado no prazo maxima de 30 (trinta) dias, conforme 

estabelecido no art. 25 do Decreto n° 31.621/2014, sendo considerado inadimplente o municipio 

que nao cumprir a determinacao, conforme estabelecido no art. 39 da Lei Complementar n° 

119/2012, devendo ainda o setor de contabilidade do municipio providenciar, mensalmente, 

balancetes analiticos da receita e da despesa, os quais, acompanhado de uma via da 

docurnentacao correspondente, serao mantidos em arquivo para eventual e imediata exibicao a 
SEDUC e aos Orqaos de controle interno e externo, a qualquer tempo; 

VIII- realizar previamente para a contratacao de services de transporte escolar, procedimento 

licitat6rio em que o licitante atenda as exigencias constantes no Capftulo XIII constantes dos 

artigos 136, 137 e 138 do C6digo de Transito Brasileiro; 
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IX- exigir das empresas contratadas pelo municipio a ernissao de notas fiscais que contemplem, 

exatamente, a irnportancia que sera custeada com os recurses deste Termo de Responsabilidade; 

X- exigir o cumprimento, par parte da contratada, das normas fiscais, trabalhistas e 

previdenciarias: 

XI- exigir a adequacao do transporte de escolares de sua pr6pria frota, terceirizada ou de 

particulares, conforme leqislacoes especificas do CONTRAN, do que trata sabre: 

1.1 0 velculo devera estar segurado, na ocasiao da contratacao, com cobertura total a qualquer 

sinistro, incluindo APP (Acidentes Pessoais par Passageiros) e RC (Responsabilidade Civil), a ser 

renovado e reajustado anualmente; 

1.2 Em caso de qualquer avaria nos velculos, o municfpio devera responsabilizar-se, substituindo 

os, de modo a evitar a interrupcao dos services do Transporte, daquela ROTA. 

1.3 Os vefculos deverao estar em conformidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/ 

DENA TRAN e Portaria DETRAN n° 1153, de 26/08/2002. 
1.4 Os vefculos deverao ser submetidos a lnspecao inicial e semestral, PELO DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO ESTADUAL ou MUNICIPAL, caso o transito seja municipalizado, para veriflcacao 

dos equipamentos obrigat6rios, de seguranc;a, bem coma as condicoes de trafegabilidade do 

veiculo, que expedira documento comprobat6rio de inspecao, resguardado no que dispoe no 

artigo 139 do CONTRAN a cornpetencla municipal de aplicar as exigencias previstas em seus 

regulamentos, para o transporte escolar. 

1.5 O veiculo nao aprovado na inspecao sera impedido de prestar o service e o municipio sera 

notificado, tendo o municipio o prazo de 24 horas para a substituicao do veiculo notificado; 

1.6 Fica vedada a aposicao de lnscrlcoes, anuncios, paineis decorativos e pinturas nas areas 

envidracadas do veiculo. 

XII- fiscalizar, vedar e coibir no municfpio o transporte de escolares em veiculos inadequados, de 

sua pr6pria frota au terceirizada au de particulares, assumindo a fiscalizacao e o 

acompanhamento dlario dos services e determinando outras providenclas que se fizerem 

necessarias no municipio, para o alcance do melhor padrao de qualidade dos services ofertados 

aos seus usuarios, sem prejuizo da fiscalizacao do Estado do Ceara, em observancia ao que 

dispoe no art. 30 da Lei Complementar no 119/2012: 

XIII - Encaminhar, em meio fisico, o Relat6rio de Execucao do Objeto sabre o andamento da 

execucao do objeto, a cada 60 (sessenta dias), ap6s o inicio da vigencia do instrumento e o 
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Termo de Encerramento da Execucao da Execucao do Objeto ate 30 dias ap6s o terrnino da 

vigencia do instrumento. 

XIV- realizar a rnovirnentacao dos recursos financeiros recebidos para o atendimento das 

seguintes finalidades: pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de 

valores e aplicacao no mercado financeiro. As despesas deverao ser comprovadas mediante a 

apresentacao do extrato bancario da conta especifica do instrumento e comprovante de 

recolhimento dos saldos remanescentes, ate 30 (trinta) dias ap6s o terrnino da vigencia do 

instrumento, no que concerne o artigo 11 da Portaria n° 11/2015, que trata das movimentacoes 

relativas ao pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores e 

aplicacao financeira. 

XV - Operacionalizar as rnovtrnentacoes relativas ao pagamento das despesas previstas no Plano 

de Trabalho, exclusivamente mediante Ordem Bancaria de Transferencia - OBT, emitida pelo 

municipio no Sistema de Convenlo e Conqeneres do Ceara - SICONV - CE. 

XVI - os documentos comprobat6rios das despesas deverao ser devidamente identificados com o 

nome do municipio e com o numero do Termo de Responsabilidade correspondente e deverao 

center o atesto do responsavel pela cornprovacao da prestacao dos services: 

XVII- a prestacao de contas devera ser apresentada a Uniao e ao Estado do Ceara, de acordo 

com a origem dos recurses recebidos pelo municfpio. 

ClAUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGA<;OES E ATRIBUICOES DO CONCEDENTE 

I. Agregar acoes de melhoria do Transporte Escolar de forma consensual e consorciada entre os 

municipios, Estado e lnstitulcoes de Controle para adequacao e compromisso de ajustamento de 

conduta do atendimento dos services de transporte escolar segundo as exiqenclas legais; 

II. Proporcionar ao municipio todas as condlcoes necessarias ao pleno cumprimento das 

obriqacoes decorrentes deste Termo de Responsabilidade, consoante estabelece a Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 

Ill. Solicitar do convenente o Relat6rio de Execucao Fisica do Objeto a cada 60 dias ap6s o inicio 

da vigencia do instrumento e o Termo de Execucao do Objeto em ate 30 dias do encerramento da 

vigencia deste Termo, de acordo com o art. 9°, §1° da Portaria n° 011/2015; 
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IV. Fiscalizar o objeto deste Termo de Responsabilidade atraves de sua unidade competente, e, 

em caso de irregularidades na execucao do service contratado, o municipio sera notificado para 

adocao das medidas saneadoras no prazo de legal de ate 30 (trinta) dias. 

V. Efetuar as pagamentos devidos ao municipio nas condicoes estabelecidas no cronograma de 

desembolso do Plano de Trabalho; 

VI. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento; 

ClAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZA<;AO, MONITORAMENTO E CONTROLE 

I- Fica designado(a) o(a) servidor(a) Marcos Antonio Seixas de Melo, matricula n° 120442-1-6 e 

cpf n°211.636.503-15 , coma gestor(a) do presente instrumento, nos termos do art. 32 e 33 da Lei 

Complementar n° 119/2012. 

II- Fica designada(o) a(o) servidor(a) Maria Eliane Maciel Albuquerque, matricula n° 305128-1-2 e 

cpf n072 965 937 25. 0, coma fiscal do presente instrumento, nos termos do art. 34 da Lei 

Complementar n° 119/2012. 

Ill- A fiscalizacao e o acompanhamento da execucao dos servicos tarnbern serao realizados por 

lntermedio dos gestores das respectivas Unidades Escolares sob a orientacao do fiscal do 

municipio e da CREDE, que se responsablllzarao par: 

a) Fiscalizar os services. acompanhando o cumprimento da execucao do objeto no Plano de 

Trabalho deste termo em todas as suas etapas, e quando necessario visitar o local de execucao 

do objeto. 

b) Registrar irregularidades na execucao do Termo de Responsabilidade, informando-as a 
CREDE e encaminhando-as a SEDUC a fim de serem aplicadas as medidas corretivas e/ou 

punitivas pela Assessoria Juridica da SEDUC. 

c) Enviar a CREDE as informacoes sobre os services executados, para ser providenciado o 

pagamento pela Coordenadoria Financeira da SEDUC. 
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CLAUSULA QUARTA • DA VIGENCIA 

O presente Termo de Responsabilidade tera vigencia de 13 de fevereiro de 2017 ate 12 de 

fevereiro de 2018. 

CLAUSULA QUINTA - DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A rnovirnentacao dos recursos da conta especffica do Termo de Responsabilidade sera efetuada, 

exclusivamente, par meio de Ordem Bancaria de Transferencia - OBT, atraves de sistema 

informatizado pr6prio. 

CLAUSULA SEXTA · DA RESCISAO 

O presente Termo de Responsabilidade podera ser rescindido consensualmente entre a SEDUC 

e o municfpio siqnatario ou unilateralmente pela SEDUC com prazo de 30 dias a partir da 

notificacao emitida ao municipio, no caso de descumprimento de quaisquer das clausulas deste 

Termo. 

CLAUSULA SETIMA • DISPOSICOES GERAIS 

I- O periodo de prorroqacao de estudos, assim coma a permanencia do aluno no quinto tempo de 

aula deverao ser resguardados, bem coma o seu transporte garantido. 

11- Nao serao repassados recursos previstos neste Termo de Responsabilidade ao municipio que 

utilizar tais recursos em desacordo com as normas estabelecidas para a execucao do Programa 

Estadual de Apoio ao Transporte Escolar ou apresentar a prestacao de contas em desacordo com 

a forma e prazo estabelecidos. 

Ill- 0 extrato do presente Termo tera sua publicacao resumida no Diario Oficial do Estado pela 

SEDUC, coma condicao indispensavel a sua eficacia, nos termos do art. 61, paraqrato (mica da 

Lei n° 8.666/93. 
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CI.AUSULA OITAVA • DO FORO 

Fica eleito o Fora da Comarca de Fortaleza para dirimir litigios oriundos deste instrumento. 

E par estar plenamente de acordo com as responsabilidades aqui assumidas, assina o presente 

termo em quatro vias de igual tear e forma. 

Fortaleza-CE, 1':) de�e 2017. 

Antonio ldilvan de Li� 

Secretario de Educacao 

Concedente 

TESTEMUNHAS: 

l,v I� .i: ?,)r 
Francisco Das Chagas Parente Aguiar 

Prefeito Municipal 

Convenente 

Nome complete: 

CP� :).lti � � � �() i 2. 'to;,s If Q, � S, 'A... 
Nome complete: 

CPF: 56:f-�6�.1S�i:f- 


