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33 Le DE ACOLEDC ESPEC LLL PAL,-L LLLLLLLO EE 
OBRAS ESCO'LÉE. rL: .8 INTEG Huh»: DIO PL UTC) DL. -W- 

jéc) PLIAC Lo DA L ESCCLAE L ALLAETA LC.: ene, ' 

, 
CELEBRADO EMA-LE o LMLSTELLO :LA EDUCL 
CULTURA (EEC), PORI EDIE «ªL-Lo DO me;. Lm; 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS LIA—“)3 

Lt mxm m m as m: m axe), mm 291363. mu.

~ 
~~~ 

Aos AííiliiaÁZêzq dias do mês de “" ªª*ª de mil novecentos e no Gabinete do Bifinistro aEducação e 
Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr. Clovis SA;.lgado da Gama e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima c1taCE,Len 
do avista o glano federal de ampliação e melhoria da rêde esc ol 
primaria do Pa e, foi firmado o presente Termo de Acordo EspecwaLLLL 
termos dos Decretos-Leis números 6 785, de ll/8/hu; 8 3u9 de ll/lZ/ 
MS; u86 de 181'7/L65e Decretos numeros 2A 191, de ll/lâ/hTG ªÉTOôL 
de Z /5É, em que se estah*1eºªrem os seguintes compromissos: 

gemiª E, m ira 

O MEC por ir termedio do IIIEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade O9. ou. 02, Verba 3.1. 07-iªª 
(vaca/m « ama mm a. 1 a mani : was: » Lªmiaceae anthem“ ,um lia aâcrs259mom «yea- man: mmnmm: emitem.— Acmmhmu 
gºmª. cªlvin ah (1:93». I NS) a an Mina na «e. eu nt; 

, .MS .,
I 

C a a Se_ e a 

O aux1lio federal referido na clausula anterior só po— 
derá ser utilizªdo para o fim exclusivo ãe liquidação de despesasrmº 
vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente _divn ados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

ÇLL.” 511.2.1ª2..1m222 

O aux1lio federal será remetido em parceles,por inter- 
medio de agencia do Ba11C0 do Brasil mais proxinxa, sendo a primeir ª 
pos o cumprimento do disposto n.a Clê.usula Quarta do presente termo e 
quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas, a terceira, depois de assentado o piso, colo- 
cadas as esquadrias e concluídas as instalações sanitárias, de água 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.
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. 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pag 
cela do auxilio, o BEHEFICIARIO deyera reme er ao INEP: a) prova 
de propriedade donterreno onde sera construida a escola; b2cro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux11io; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para a construçaº; g) fotografias das em 

bras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixadaccm 
os seguifltes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQKO DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias dam 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel pe- 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par» 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INªP i:« 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes e & 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e compgq 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela do auxilio, conforme a clausula terceira.

~~ 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par- 
cela, o BENEFICI’RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexº ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo- 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno comaâea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as meio- 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemªparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &n'cong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as- 
sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seriei, 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

ºlâusula Sétima 

, Na hipótese de ser_o custo das obras superior,ao va 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e" 

cesso verificado com recursos proprios.
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, l' . 
Qàausglâ ºitava 

, 

A verificação do cumprimento das obrigações decorren 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IPEP que, por seu 
Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer informações ou vistoriar ondesenvolwimento dos traçalnos 
ãe construçacr e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 

mar a. 

*.*-l . - . » ' . ,. 

Para o efeito do me dis oe a clausula anterior o Lª
2 

NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseiveis 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que vennam 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

I r . Glausula Desima 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade 
garantida para longa duraçao, sera patrimonio do EEIEFICIÃRIO a 
quem compete Qrovidenciar sua instalação e funcionamento, bem como; 
sua conservaçao. Esse,predio nunca tera outra destinaçao que a de 
servir ao ensino primario, devendo a Esbola ser provida com profeg 
sores normalistas. 

! ' . . . Clausula ºgoima Primeirª 

AO BENEFÍCÉÃRIO se obriga ª conservar em*seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e preâ 
taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Déc-ima Segºíxmdê 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Es ecial, o Bª 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auX1lio estábele— 
cido e suas conªições,,e que se responsabiliza Helo fiel cumprimen 
to de todas as sºas cláusulas, de cuja inobsergancia resugtara ,a_ 
rescisao deste Termo com a consequente devolução do ,numerario ja 
remetid . . 0 

Brasilia, (Jag [ªa %WÁ/ÓQ/yév 

Ilãzíâeªªíªlflnfªâfllfiª
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TERMO DE A236 .230 ESPEC. TAL mm 3.233.310 DE 
OBRAS ESCOLÉ”: Sl.-. 3 INTDG'L'LJzªb NO PTÁUO 33.3 31‘1— 

~~ 

kg 
PLTAçTo DA L 3300112 122112323 Lc: 'L, 35.1331330 322: hE 0 .21V1923210 2132.21.32 :: 

OL CULTURA 21232:)é POR INTS EMO DO TNSTT 12313 / , 
NACTOVAL DE ªs nos 133312.62 zoos 212-2.. ªziª; A 

A. imã 41.329153 Mai-3125333, _ aº» FI— 
&& (E”TÉLL Iàeª33. 

Z//Záª”ázr' dias do mês de Úíªféªªª'4íôe Aos 
mil novecentos e Kábúóªªºªºí no Gabinete do 3inistro Educaçao e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clóvis Salgado da Ga3a,e 
o representante devidamente credemciado da Entidade acima citada.,ten 
do a3 vista o lane federal de ampliag5.o e melhoria da rêde esoo_2 r 
larimaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo BepeciLLL 
termos dos Decretos—Leis numeros 6 785, de 11/8/uu58 539 de 11' 
aS; 3/3863 de 18/'7/L6; e Decretos numeros 2h 191, de ll/lâ/MÍG ºíTCfZ, 
de 2 É, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

O uEC, por inteçmedio do INEP, à conta dos recursos do 
“Nãº Écioníl do 32. ino Primario, Unidade 59. ou. 02., Vgrba 3.1. Off—118 

e 2 
: 

de custe eia eenesir 25 1960, eaaeeáere & Prefeitura e Alums Lang temeu: ãe Pise , e no do at; 1 590 306,99 (an In t quianantes sil erueeím e), yarn & eenLtreqae se uma %ceãa Ps && ªi que: salas de 2112 (Preaate 1N£27783,auer lºcalizmáe ao eldeáo 
dª Me 5319. 

Clãusgie Segggga 

O aux1lio federal referido na clausula anterior se po— 
derá ser utilizado para o fim exclusivo ãe liquidação de deepesasrmg“ 
vistas neste Acôrdo, cujos termos deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita & falada. 

Ciáusgªiª 361525133 4 

O auxílio federal será remetido em parcelas,por inter— 
medio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a prius...w a 
pos o cumprimento do disposto na Cláusula Qualta do presente terno e 
quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas' a terceira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esquadrias e concluidas as instalações sanitárias, de água 
e de luz aultims após a conclusão comprovada do predio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Clau ula uarta 

! I) Para se habilitar aoIrecebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO degera remeter ao INEP: a) prova 

de propriedade do terreno onde sera construida a escola; blcro— & 
u « 

quis de localiza ao do terreno comças indicaçoes indigpensaveis & 

identificacao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do auXilio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da lOCalidade, interessadas pelos proble— 

mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ounesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçaº; g) fotografias das ou 

bras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

coogERAçÃo DO INEP - MEC", Todos os documentos e fotografias da» 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel peu 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais peru 

celas obriga—se o BENEFICI RIO a remeter mensalmente ao IN§P inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes age 

xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compaq 

vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par» 

cela do auxilio, conforme & clausula terceira. 

III Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 

INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 

isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 

modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

0 predio escolar será construído em terreno ocularea 

de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 

ou cerca ao final da construçao. 

glausula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &nrcong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

Qlâusula Sétima 

: . .
. 

lor do aux1llo preVisto neste Acordo, o BENEFICIÁRIO suprira o a; 
cesso verificado com recursos proprios. 

. ' . 

Na hipotese de ser‘o custo das obras superior,ao va



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E>CULTURA 

Cláusªla Oitava 

_ 

A veriiicação do cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IBEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicztar 
quaisquer informações ou vistoriar ondesenvolwimento dos trabalhosz 
de constru ao, e de outra a Comissao Local referida na Clausula Qrt 9.: , ua -a. 

Cláusula Nonª - 

lw __ , Para o efeito do que dispõe a cléusula anterior,o L 
NbFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseivei inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venna 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

Em 

Clausuga Décima 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade garantida para longa duração, sera patrimonio do BEIEFICIÁRZG a 
quem compete grevidenciar sua instalação e funcionamento, bem como; 
sua conservaçao. Esselpredio nunca tera outra destinação que a de serVir ao ensino primario, devendo a EsCola ser provida com profes sores normalistas. 

I I . . . Clausula Dec1ma Primeirª 

Ao BENEFEC;ÁRIO se obriga a conservar emAseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentação, correspondencia e pre; taçoes de contas a ele referentes. 

! I . Clausula DecimawSesQªgª 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Es ecial, o BE NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o aux1lio estabele— 
_cido e suas condições,;e que se responsabiliza gelo fiel cumprimeg to de todas as-sgas clausulas, de cuja inobservancia resaitara ,a_ rescisão deste Termo com a conseqúente devolução do numerario ja 
remetido. 

Brasília, 020 W wªt/Lx % ª/fáv 

WÍWWÍM 5113156



« 

VS.) 

MINISTEREO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Témz’o Os [';—1333130 BSÉEGlàL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOEARES INTEGRADAS N9 PLANO DE AM— 

PLIAÇKO DA BEBE ESCOLAR PRIMARIA DO ns 
ULEBRADO ENTRE o MINISTÉ 10 DA EDUCAÇAO %. 

CULTURA (MEC), POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAG GICO (INEP), E 

ªªgâíªxwlªih gggêãrââãz 

m ; "sensaçãº, as me; ,. 

Aos L/Q4AAÉZ— dias do mês de 34" ªº de 
mil_novecentos e Mam—Z27: , no Gabinete do Mi strg da Edu—- 

caçao e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Sal— 
gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Eªti— 
dade acima citada, tendo em vlsta o plage federal de ampliação e 

melhoria daºrede escolar primarªa do Pals, foi firmado olpresente 
Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos-Leis numeros 
6 785, de ll/8/hh; 8 3H9, de ll/lZ/flS; 9 #86, de l8/7/Q6; e De- 
cretos numeros Zu 191, de ll/lZ/h7 e 37 082, de 2h/ 3/55, em qLo 
se estabeleceram os seguintes compromissos: 

~~ 
Cláusula Prime'ra 

O MEC, por intermédio'do INEP, & conta dos recur- 
sos do Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09.0u.02, Ver.— 

, 0 auxílio federal referido na cláusula—anteriorsô 
podera ser utilizado pªra o fim exclusivo de lgqfiidagao de despe— 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

* . glausula Tercelra 

O auxílio federal será remetidolem parcelas,por ig 
I‘ ' . . . '. . . . . 
termedlolda agencla do Banco do Bra311 mals prox1ma, sendo a prlw 
meira apos o cumprimento do disposto na clausula quarta do preseg 
te termo e quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de as" 
sentado o giso, coloçadas as esquadrias e concluldas as instala— 
goes sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao com— 

provada do predio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Clau ula uarta 

, I) Para se hayilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do”terreno onde sera construida a escola; blcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis & 

identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deweducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras, f) copia do Contrato on_esclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das 0m 

bras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COMÃA 

COOEERAÇÃO DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias de" 
verao ternvisto da Comissao local e da Autoridade responsavel pe— 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao ISEP inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ªdª 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das gbras e comprg 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova parm ! . . 

cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da última par—. 

cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
,das despesas'realizada; com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizem o predio por varios angulos externa e internamente.

ª 
! , ' 4 l

_ 

O predio escolar sera construido em terrenp comznea 
de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

glãusula Sexta 

uu 
' I _ 

A construçao obedecera ao progeto e plantas que fa— 

zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &nªcong 
truido no prazo maximo de doze (32) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderão seríei. 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

glausula sétima 

. J' . 

, Na hipotese de serto custo das obras superior,a0'a3 
lor do auxílio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

C1 aus ala Oitava 

A veg111va Eo do cumprimento das obrigaçoes decorrem tes do presente Acordo cabera, de uma parte , ao IIEP que, por seu 
Dire Olª u rej*asea1aute devidamente credencj% o, podera solizitar 
quaj_sq1 r ipior 11A1e1 ou visto;” íar o desenvolvimento dos tragalhos 
de constr Lição, e. de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
Quarta.

' Clausula Nona 

T77 Para 0 e1 ºeito do que dispoe a cláusula anteriorêo ;º &IO se comisr omete a facilitar, por bodas os me;“ os poseiwre s 
ve o de tra.asporte, os trabalhos de iiscalizaçao que ven h em 
me litados pelo 11’ SP ou pelos membros da Comissao Local. 

Cláusula Déc imª 

O prédio, que deverá ser construíêo com estabilidade garantida para longe Curaçao, seI=a patrimonio do 2333 1CIA1IG a 
quem compete pro J*7iâencie; sua instalaçao e fuacionaíento, bem como: 
sua conserve 10,.311e predio ziunca tera out ra acºblººººº que ª de servir ao ensino primario, derendo a Esoola sez- pr vida com profeg 
sores normalistas. 

I ' . . . Clausuga Dec1ma Primeirª 

O BEP F“TÇ;Ã310 se obriga a conservar em seu arivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pras taçoes de contas a ele relerentes. 

I I . Clausula Dec1ma Segunda 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE 
NEFICIARIO dec l-ErA qua aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— 
cido e suas COTClÇõOS; e que se responsabi 1121*1610 fiel cumpr; 'men 
to de todas as sgas C_Au solos, de cuja inobse rvanc ia resultara ,a__ rescisao deste Terna com a consequente devoluçao do numerº írio ja 
remetido.

B "3 aâiiia, Oga/m/fiw Á/ç/âéq
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MIN:STÉREO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tease DE ssõgso ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES IN'EGRADÁS N PLaNO DE AM— 
PLIAQKO DÁ REDS ESCOLAR PRI RIA DO Rªfs, 

ELEBRADO ENTRE o MINISTÉ 10 DA EDUCAÇAO E 
CULTURA (MEC), POR INTERM§DIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAG GICOS (INEP), E 

s wmzmsss es fàíiãâíªâ (' nª 28145319}; 
messes se 19mm. 

. 4 : 

Aos Meiª: dias do mês de de mil novecentos e , no Gabinete do inistr de Edu— 
cação e Cultura, %%%ªggªêsªoªgespectivo titular, Dr. Clªvis Sal— 
gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Eªti— 
dade acima cigada, tendo em vgsta o plago federal de ampliaçao e 
melhoria da_rede escolar primarla do Pals, foi firmado o'presenfs 
Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos-leis numeros 
6 785, de ll/8/hh; 8 3H9, de ll/lZ/hS; 9 h86, de 18/7/fl6; e De— 
cretos numeros 2h 191, de 11/12/u7 e 37 082, de 2h] 3/55, em que 
se estabeleceram os seguintes compromissos:

~ 

' . . 
C ausula rlme ra 

O MEC, por intermédio'do INEP, & conta dos recur— 
sos do Fundo Nacional do Ensino Primário, Unidade 09.0u.oz, Ver 
pa Étªnºhmé (graus;) das seasssea nrgesss'- tas às sees.» =*«- 

% 
ªmigas; Lá es,-geme, gamers in Fi- , a sagas; ãe 
506 em,es tres mum. , 

, e gamma WW m ,para em traçãº ess salsa se sºlares; eseaâes $a eªr as qs: tensiºnarãn &— 
nexus asa ÉÉÉÍEBÉ sectsxs && ªáâããããâ, ãââªâàâã E ses âãàãàãªªghi 

Cláusula Se nda

~ ~~~ 
“, O auxílio federal referido na clãusula_anteriarsõ 

podera ser utilizado pªra o fim exclusivo de lªquidaçao de despe- 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

I .

. ausula e elra 

, no auxílio federal será remetido,em parcelas,por ig 
termedio’da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri« 
meirª apos o cumprimentoedo disposto na clausula quarta do preseg te termo e quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; a terceirª, depois de as» 
sentado o giso, cologadas as esquadriªs e concluldas as instala- 
goes sanitarigs, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao com— 
provada do predio.
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MlNlSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

, Clausula Quarta 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira par 
cela do auxílio, o BENEFlCIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 

. _ t 
de propriedade do terreno onde sera construida a escola; blcro— & 

quis de localiza 50 do terreno com as indicaçoes indispensaveis a 

identificacao; g orçamentnªdas obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problef 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ounesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguintes dizeres: “ESTA_ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAÇÃO DO INEP — MEC“; Todos os documentos e fotografias d 

verao ternvisto da Comissao local e da Autoridade responsavel ; 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INQP inª 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes age 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compng 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela do auxílio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI’RIO, apos a conclusao das obras, remetera ao 

INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

glâusula Quinta 

# . ' g 
' I

_ 

0 predio escolar sera construido em terrenp conzared 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio aa3cong 
truido no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alterações nas plantas se poderão seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula sétima 

. ' . 

Na hipotese de ser_o custo das obras superior,ac x 

lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e 

cesso verificado com recursos proprios. 

“4 

lNIw



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

« glausula Oitava 

A veriricaçaOU % cumprimento das obrigaçoes decorrem tes do pressente Acordo cabera, de uma par .e, ao IIEP que, por seu 
Dire o1 ou reiªeºerianfe devidamente credenci:Jo, podera 3011:31tar 
quaisquer 1, = ' es ou vistoriar o desenvfinento dos tragalhos 
Se cons traças e outra, a Comissao Local referida na Clausula 
uarta. 

(D 

CLM/"..

, Clausula Nona 

Para o efeit o do que dispoe & Hlâu ºLala ante;iorªo Bª 
NBFICTARIO se cor: remete a facilitar, por boias os me103330351reis 'inc usive o de raisporte, os trabalhos de fiscalizaçao que vºu; am 
a ser exe cztado; pelo IM P ou pelos membros da Comissao Local. 

I VI. 
Clausuga DeClmª

0 p dade garantida para 1012 
dio ue dev ra ser con:truiào com est abili 

ça "o, sera patrimom do 555 WC IARIO a 
quem comçpete p11111. º sua instalação e fumei nauerro, bem comº: 
sua conservaçaof. Eoseior=dio nunca tera 011 ra das Illaçao que a de servir ao ens1oo primar ri , devendo a Esbola sei provide com profeg 
sores normalistas.
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) ' . . . Ciausula DeCima Primeirª 

BEAEFTCIP IO se obriga a conservar em seu arqv,1ivo 
o presente Acordo com toda a document cacao, correspondencia e pres tações de contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Sesunqª 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o Bª 
NEFICIARI O declara cue aceita, sem restriçoes, o au X1110 estabele— 
cido e suas CODÚTL goes; e que se responsabiliz1 gelo fiel cumprimeg to de todas as suas e áusulas, de cuja lHObS>“V“Ú”la resultara ,a_ rescisao deste Term: com a consequente devolugao do numerario ja “ 

remet d º _ . i O 

aêilia, 025 (766 ([à/www Olé /9M



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA :Tf 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

~ 

Iz“2“(Jugg.2:r3 DE 
OBRAS ESCOLA“ 3 INTEGRADAS NO PLANO e; in- 

- PLIAÇÃO DA R; s ESCOLAR Pere RIA on L M;, 
CELEBRADO eNTRE 0 MINISTÉRIO “& aeee; ” & 
CULTURA (MEC), POR INTsâMÉDIO DO INSTITTTO 
NACI NAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (1NEP),E 

~ ~~~~ ~~ 

~~~ ~~~ ~ ~ ~ me em. m º ' 

Aos “(Wªr“ 7 dias do mês de Mºnª») de mil novecentos e JscºoíL L-ªªeno Gabinete do ginisti -da Educeçíc e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Game,e 
- o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citadayten 

do eg vista 0 plano federal de ampliação ehmelhoria da rede escolar ,primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo Especialnos termos da Lei nº 59, de ll/8/b7'e do Decreto nº 25 667, de 15/10/eç, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

I . Cleusula Primeira 

~ ~ 
Qláusula Segunda 

ª 
, O auxílio federal referido na cláusula anterior só pº dera ser utilizªdo para o fin exclusivo de liquidação de despesaspre Vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados ' por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

) _, . Çlausulg Terceira 

, AO auxílio federal será remetido; em parcelas, por in- 
termedio da agencia do Banco do Brasil nais proxima, sendo a primei— ra apos o cumprimento do disposto na Cleusula Quarta do presente te 

wp mo e quando concluidos os alicerces; a segunda, uando as obras t “verem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentªdo o pico 
colocadas as esquadrias e'congluidas as instalações sanitariqs, de 
sua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio. 

àc 

[) 
vº 

BF“

M 

lºª



N, 

, 
; %% 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

! ggªªâula uar a 

! I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade douterreno onde sera construida a escola; blcro— * 
quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indispensaveis a 

identificacao; cg orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificações; d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do auXilio; e nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das 0_ 

bras iniciadas de modo & ver—se a placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA com A 

COOPERAÇAO DO INEP - MEG“: Todos os documentos e fotografias ds" 
verao terwvisto da Comissao local e da Autoridade responsavel pen 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ana 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comprg 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova parm 

cela do aux1lio, conforme & clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da última par« 
cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 

INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 

modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo» 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

' , . glausula Quinta 

' . r e ' 
O predio escolar sera construido em terreno comaarea 

. _
& 

de dez milnmetros qgadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

glâusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &arcong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a conta; da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao serfei_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

ºlâgsula Sétima 

FJ . ' . 

e 
Na hipotese de ser‘o custo das obras superior,ao r 

lor do aux1lio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e 

cesso verificado'com recursos proprios. 
IH!
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C".) 

. ' _ lausula Oltava 

A veriiicaçao do cumprimento das obri:açoes decorren ,resente íccrdo cesera, de uma para ao IIEP que, p r seu 
Ll “ªº“ê:““raufe devidamente credencjeão, podera solicitar 

ipíohhegoes ou vistoriar o desen"olviaento dos trabalhos 
age;, e» de ov.tra, a Comissao Local referida na Clausula

I Clausula Nona 

:! Para o efeito do que dispoe a cláusula anteriorªo Bu 
IJEFICIÁRIO se eGWsl "omete & facilitar, por ao i-os os me3105'p0551ve“ “inclusiye o de treosporte, os trabalhos de fis calizaçao que veriam 
a ser execuàados pelo INTL P ou pelos membros da Comissao Local. 

LJ 

ml 

I r , Clausula Dec1ma 

I _ , I . 
O predio, que deverª ser cor struido com estab11113c garantid para Zorª duraçao, ser a patrimonlo do “’FFI“ -EIQ 

quem compete 3““=Á ncia; sua instalação e fu acronaªento bem coro, 
sua conserve— ., waseaprfidlo nunca tera outr T—“SC- Lacao que a de servir ao em JO pr imarlo, de vendo a Esbola ser plovaãa com profeg 
SOI‘eS nOI'mc: .LJ 52685." 

SDG) 

~~ 

~~~
~ 

I ) . . . Cleusula Dec1ma Prlme1ra~ 
“p RíD“Tr*T,'-J . ' O JEP Jur- ÉALLIO se obriga a conse rver em‘seu arqalvo 

o presente Acordo com tec.: a documentcagao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele relerentes. 

' I _ Clausula Dealma Segunda 

Ao f1“mar o cpresente Termo de Acordo Especial, o BE 
NEFICIÁRIO declgr due WIta, sem restriçoes, o aux1lio estabel 
cido e goes 

“ free que se responsabili : gelo fiel cumprimen to de todas :Làasulas, de cuja inoose:>W01a resultare ,a rescisao oes com a c sequente devoluc ao do num:rario ja 
remetido“ 

(fag; //€;2é)/ 
, if/v 

Clovislgalgado da Gama * 
Ministro d {zdc/agaofe’yultura ~~~~
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:s mouth will mavéemzfim & &&maãsâa, m; ”%*—aux.; && 'Éªªtgí) && gân— taças a àulàarª, ªmª—&&tas & rasgzmgâaªca 1111:1111, fir. almas ' 

da tiª %%%& a & wªrm ªgita—'aáwàâwmnâa &wáaàzgzzííaúa && ªgiºt— tux-:1 m: &&1 fim 32*" 1am, “ªsma && ªgºra, !: 
' a && vigia a 532.39 'Mfizm; && Wliªçãâ & agiª—ria azaraçãº &w gªr—Win &. iª ' & fas fâmaaáa & gremgzm «www && gamma Emmifi. m; i" '- 

212133 ªmas Mamã—rªia aªa—away: 5 ”1355, às: Iyªfàâàí “ 
313,9 && 11132! âãgàêâó, figs I&f'flàê; & ”maama mamª ªii 19 , às 13! Wifi l! 

5': T“, fin 21515359, && «:;q && “&&.Míwwa s13 &&gainàºês Wª- n. mam: 
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, i} m: & mam aliam nada., qrwmagaàârma grêãrâas ãº Waíam am 19455, -- ªnim 3.1.82; .Efii (ªfiªda/E,), macaâsrâ 
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& Frsfâimra magal && flaws-3’21" 1:311, Estaçãº && (kªra, & ainsi .. 119.16“; cm Girª &m W&ô (ih. .13. £;-,'Sm1.§s;izéu}, sum: ªªª— Sign an mb11£:;..§iza amªr Éªâªfâiââàáª & gamªs saíam sie mala. 
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&) 1 msg; pªra 33333m 
e) 3. maria para gamma it mataria; 
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&) 1. Mata para pm“ use-mas.
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fimzo QB as :..OO EDPBCIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES mrmmms N9 PLANO DE M- 
PM:-“ação DA BEBE ESCOLAR PRIMARIA D0 Pg., s, 
CBEEBRADO ENTRE O MINISTÉ O DA EDUCAÇAO E 
CULTURA (MEC), POR INTE DIO D0 INSTITUTO 
gªãâº âaºª ªêêºrãgâ %Eºªsªâãíãªªx HW) mi 
PREFEITHÉA EHÉZCXFÃL 53.83388333à. 

Aos M '— A'ºàias do mês deáde 
milpnovecentos e ao , no Gabinete do Ministro da Edu— 
caçao e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Sal- 
gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Eªti— 
dade acima cigada, tendo em v;sta o pla 0 federal de ampliaçao e 
melhoria da.rede escolar primarªa do Pa 5, foi firmado o’present; 
Termo de Acordo Especial, nos termos dos Deoretos-Ieis numeros 
6 785, as; ll/8/LLLL; 8 3H9, de 11/12/15; 9 USO, de 18/7/u6; e De— 
cretos numeros ZM 191, de 11/12/h7 e 37 082, de au/ 3/55, em que 
se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Clãusªla gggmelra 

* 0 MEC, por intermédio,do INgP, % conta dês reour- 
sos do Fundo Naci d Ensino P "ario nidade 09. 2 ver — 

b, 3.1.973111 (1/3331: & m caia nªomi” 411%, M “umahwh map.-gravará: mm mrs:— 
as. DE mm, o may.» de era &: 000,%,(01t3 nu e; nim), para e «as: É“ a. m Bacon m. de ao: um 
&. (m;—cem; -385ú)amhcanzanaandoáau 
aí ia de lhloubirn. 

glãgsuga Segunda 

, O auxílio federal referido na cláusulawanteriarsõ 
podera ser utilizado para o fim exclusivo de lªquidaçao de despe— 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

' . CLausula Tergelra 

f . l . 

, “O aullo federal sera remet1d0,em parcelas,por iª 
termedio,da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri» 
meira apos o cumprimentoedo disposto na clausula quarta do preseg 
te termo e quando conclulãos os alicerces; a segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de as“ 
sentado o giso, coloçadas as esquadrias e concguldas as instala- 
çoes sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao com— 
provada do predio. 

amª—wgkªk 

A4;_-..- 

A 

..,

A“
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, E 

C ausula u- ta 

e 
I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pag 

cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a)' prova 
de propriedade donterreno onde sera construída a escola; blcro— É 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificação; gg orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de diSpor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deweducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao & Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ounesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das ou 
bras iniciadas de modo a ver—se & placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQAO DO INEP - MEC“. Todos os documentos e fotografias dem 

verao ter—Visto da Comissão local e da Autoridade responsavel pen 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par“ 
celas ºbriga—se o BENEFÍCIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das lnstruçoes ama 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comn 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par» 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

cela, o BENEFICI IO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo— 
calizam o predio por varios angulos externa e internamente. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par—
RI 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno coniárea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construção. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio sarconâ 
truido no prazo maximo de doze (lê) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderão serfei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

ºlausula Sétima 

'! Q 
. ' . 

, Na hipotese de seroo custo das obras superior,ao & 

lor do auxilio previsto neste Acordo, o BENEFICIÁRIO suprira o e 

cesso verificado com recursos proprios. ' xi
Ir
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Claus alª Oitavª 

A verificaçao do cumprimento das obrigaçoes decorreg 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IIEP gue, por seu 
Dire o1 ou re3:ºseobante devidamente credencjed ao, podera soli:itar 
quaisquer lºormatoes ou vistoí iar o desenv017imento dos trabalhos 
%e 

cgnstrwa_çãc9 e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
uar a. 

Cláusula Nºna 

Para o efei to do que dispoe a clausula ante;: iorªo BE 
NEFICIARIO se compromete a facili- tar, por to los os me1os;305311re1s 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que venham 
a ser executados pelo INLP ou pelos membros da Comissao Local. 

I I , ClausuLa Beelma 

DN O preu 10, que deverá ser construído com estabilidade 
garantida para Longa duraçao, sera patrimonio do ádlnFrCíÁ a 
quem compete pr U"“ôerªlar sua instalação e func1onamer1to, bem como; 
sua conservação. Esse pred€_ e nunca tera outra destinaçao qa e a de 
serv1r ao ensino primario, devendo a EsCola ser prov1da com profes 
sores norme.listas. 

) ) . . . Clausula Deolma Prlmelrª 

O BENEFICIARIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

I I _

' 

Clausula Dec1ma Sesqggª 

A0 f11rmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE 
NEFICIARIO declare que acelta, sem restriçoes , o auX1lio estabele- 
cido e suas condigo'es5 e que se responsabili 1 Relo 1iel cumprimeg 
to de todas as suas c‘fiuavl1s de cuja lHOdS“““º“ª7a resultara ,a_ 
rescisao deste Termo com a consequente devolugran do numere trio ja 
remetido. 

Bra silia, ,égfy/ cuá; 
/Á3É:Z&€z;cn 

zííía /a%2L. //Q24É19 

“2/ Z»“~
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TÉRHO UE a53450 EDPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS N PIANO DE AM; 
PIJAQKO DA BEBE ESCOLAR ER: RIA Do Pªís, 

ELEBRADO ENTRE o MINIST IO DA EDUCAÇAO E 
CULEUBA (MEC), POR INTERM§DIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAG GICOS (INEP), E 

,»sxzr' esses ;. afeew ~ ~ 

Aos ZZZ/co dias do mês de abovcéááº de 
mil—novecentos e S&aauoâã e.oou¢, no Gabinete do inistro da Edu— 

caçao e Cultura,-presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Sal- 
gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Egtiv 
dade acima cigada, tendo em vgsta o plage federal de ampliaçao e 
m lhoria da.rede escolar primerªs do Pals, foi firmado o'presente 
Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos-leis numeros 
6 785, dã ll/a/hh; 8 3&9, de ll/lZ/hS; 9 h86, de 18/7/h6; e De— 

cretos numeros 2h 191, de ll/lZ/h7 e 37 082, de 2b! 3/55, em que 
se estabeleceram os seguintes compromissos: 

' . . 
C ausula rlme ra 

O MEC, por intermédio,do INEP, & conta dos recur- 
sos do Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09.0u.oa, Ver — 

âefàsªeese #~»—-
, 

>rªªªªªªªªãª'í,' 

, o auxílio federal referido na cláusula—anteriarsõ 
podera ser utilizado pªra o fim excàusivo de lgquidagao de despe— 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

' I C;ausula zergelra 

, AO auxílio federal será remetidolem parcelas,por ig 
termedio,da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri— 
meirª apos o cumprimento do disposto na clausula quarta do pressª 
te termo e quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; & terceirª, depois de as— 

sentado o piso, coleçadas as esquadriªs e concluidas as instala— 
goes sanitarigs, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao com— 

provada do predio. .



vv 

MlNlSTÉRlO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

ºiássªla_ºuaria 

I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pagI 
cela do auxílio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade douterreno onde sera construida a escola; bzcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificacao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de regursos para completar 
o orçamento, çaso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas de_educaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ou_esclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das 0« 

bras iniciadas de modo & ver—se & placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQAO DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias dam 

verao ter—visto da Comissao Local e da Autoridade responsavel peu 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par“ 
celas obriga-se o BENEFICIÃBIO a remeter mensalmente ao IN§P in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes age 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova parª 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI’RIO, apos a conClusao das obras, remetera ao 

INEP ou entragara & seu representante, especialmente enviado para 
issº, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 

modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fon 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp comeâea 
de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagOgicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &nrcong 
truldo no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste çonvenio; Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

Cláusula sétima 

. l . 

Na hipotese de ser.o custo das obras superior,ac "ª 
ler do auxílio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios. 

Eggmªn—”X;
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Ciáusula Oitava 

A verificaçeo do cumprimento das obrigaçoes decorreu tes do pres ente Acordo cabera, de uma parte, ao IÉEP que,- por seu 
Diretor ou reiresenuante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer m: ocmacoes ou vistoriar o desenvol"imento dos traga1hos 
Se constrwcéo e; de outra, a Comissão Local referida na C1ausu1a 
uarta. 

Cláusula Nona _'_ 

Para 0 efeito do que dispoe a cláusula anterior 20 BE 
NEFICIÁRIO se comuromete a facilitar, por nodos os meiDS'pOSSi reis "inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que ve 5: em 
a ser eXecxtados pelo INLP ou pelos membros d.a Comi isseo Local. 

I I _ ClausuLa Desimª 

! _ ) - 
O pr edio o, que deverª ser construído com espabii“zec 

garantida para longa duraçao, sera patrimonio do JoJFFiCihàíG a 
quem compete pro"1"euºiar sua instalação e fUnc1onaneU30, bem esmº: 
sua conservagaoo Ease predio nunca tera o ztra destinação que a de servir ao ensino primario, devendo a Escola ser prov1da com profes 
sores norma1istas.‘ 

' P . . . giausula Dec1ma Primeirª 

0 HEWEFTCIÃJIO se obriga a conservar em seu arqiivo 
o presente Acordo cºm toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

! I . Clausula Dec1ma Sesugge 

Ao f'1 rmar o presente Termo de Acordo Es ecial, 0 BE 
NEFICIÁRIO dec13.r3 a_ue aceita, sem restriçoes, o auXilio estabele— 
cido e sue s cor o Lçoc' sº e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen 
to de todas as SUas cláusulas, de cuja inobse rvsncia resultara 1&3; rescisao deste TÉrmo com a consequente devolugao do numerario je 
remetido. . , . 

Brasilia, % já ivi/“m'ª & /9M/i;
/ 

% //,/, 
. 

'í ªriª & ,
' 

!iààsªªw inª gis * Úªà&ãrâ
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MXNLSTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TEREO DE sobreo EsXTZZAL, PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS EscozaPEs INTEGRADAS sg PLaNO DE AM— 

ssção Dá REDE ESCOLAR PRIMARIA DO PAÍS, 
ELEBRADO ENTRE O MINIS O DA EDUCAÇÃO E 

CULEUEA (MEG), POR INTE DIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDA GICOS <1NEP),.E 
& asssim mexam. se em (emmª 
exe), assess De ate as :sesise. 

Aos Á//214>ÚÉTf dias do mês de ázáálhzªº de 
mil—novecentos e gçªgªntª a H! , no Gabinete do inistrg da Edu- 
caçao e Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr. Clovis Sal— 

gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Epti— 
dade acima cigada, tendo em vista c pla o federal de ampliaçeg e 

melhoria da_rede escolar primaràa do Pa 5, foi flrmado O,presen s 

Éermo de Acordo Especial, nos termos dos DeeretOSwleís n&mercs 
& 785, de lafuu; 8 3h9, de 11/12/h5; 9 usa, as lãfLe; e De— 

cretos numeros 2h 191, de 11/12/h7 e 37 082, de—Zhj'j/ãã, em que 

se estabeleceram os seguintes compromissos: 

' . . Clausula £;;ge;ra 

O MEC, por intermédio,do INEP, à conta dos recur— 
sos do Fundo Nacional do Ensino Primario, Uniésie 09.0u.02, Ver " 

by, 5.1.5!!d (%%%&/2) 60 m eia financeira às 3. . 

r— & eeeszzeesa seszezsas se P , Bataan do nas as Egiézififii’ié .iadam ammo,m{mm1h§eemsmmcma)a 
m a meta—ªai aéââªâolâªããriâêo 

- 

, ,me: de aulª e dª 
”mais mpl—elsª 4:» la... 

,35 a m Manna:

g 

, O auxílio federal referido na clíusula_anteriorsô 
podera ser utilizado pªra o fim exclusivo de lªqâideçao de despe- 
sas previstas neste Acorde, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

I . . ausula er e re 

, nº auxílio federal será remetiácºaz parce‘as,p0r iª 
termedio’da agencia do Banco do Brasil mais pfúgimai genio & pri— 
meirª apos o eumprimento‘do disposto na clausuià quarta do preseg 
te termo e quando conclulãos os alicerces; a segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; a terceirª, depois de es— 

sgntado o giso, coloçadas as esquadri§s_e conc;u1das as instala— 
goes sanitarigs. de agua e'de luz; a ultima apos a conclusao com— 

provada do predio.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pag 
cela do auxílio, o BENEFICIARIOfdeyera remeter ao INEP: &) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola;-bzcro-

% 

quis de localiza ao do-terngno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificacao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoe53 d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da locªlidade, interessadas pelos proble- 
mas deweducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que conª 
tituirao a ComiSsão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ouNesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo a ver—se & placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQAO DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias deu 
verao teruvisto da Comissao local e da Autoridade responsavel pau 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P in« 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ana 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova parm 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

lili Para se habilitar ao recebimento da última par— 

lcela, o BENEFICIIRIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara & seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas'realizada; com.a construçao e de fotografias que fºr 
calizem o predio por varios-angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

:, .; 
.9 I, 

O predio escolar sera construido em terreno chagarea 
. . . ‘- 

de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao, 

glâusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa- 
zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio ãn'cong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio; Alteraçoes nas plantas so poderao seríbi_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

glãusula Sétima 

. l' ,
. 

, Na hipotese de see custo das obras superior,ao vº 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprlra o er , 

cesso verificado com recursos proprios. /
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Cláusula Oitava 

A verificaçao go cumprimento das obrigaçoes decorw 
do presente Aco; do cabera, de uma parte , ao LEP que, po; seu 'or ou TPO"JSPHLanfe devidamente credenciado, podera so i:;tar r L§:o.LL;:es ou vistoriar o desenVOLrlfleD+o dos tragalhos 

ãe constrmçac, eS de outra, a Comissão Local referida na Clausuía

! 
Clausu a Nona 

. N f . Para o efeito do que dispoe a cla‘sula anteílor 0 BE 
JEFICIÁRIO se corar mete a facilitar, por teias os meios posslreis 'ínclueíJe o cieb;;1sporte, os trabalhos de fiscalizaçao que venham 

a ser execxtado pelo INLP ou pelos membros da Comissao Local. 

‘Cléusula Décima 

,0. 

- dio, que dGJel a ser construído com esta il;ôa e 
A Í.u raçao, sera patrimonio do BLNF“ICIALLU a ' 

sua inetalaçao e funcLonaqen ho, bem cºmo: 
, Wed 0 nunca tera entr Rastªfaoao que a de servir ao eL-_no primario, devendo a Escola se; prov; da com profeâ sores normalistas. 

Cláusuga Décima Primeirª 

0 “BWV“T“I;;IO se obriga a conservar em seu aqliVO 
o presente Acordo com too la a documentaçao, correspondencia e pres taçoes de contas a ele referentes. 

) l . Clausula Deolma Segunda 

Ao f"; rma o presente Termo' de Acordo Esnecíal, o BE 
NEFICIÁBI O declara eaªa ceita, sem restriçoes, o aLLX1lio estabele— cido e suas condições Te que se responsab; ].iz; gelo fiel cumprimen to de todas as ' —G 7'fisulas, de cuja leoªsºrvonc1; resultara Ia. rescisao o.este a conseqúente devoluç ao do numerario ja “ 

remetido“ '

~



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

aRHG ue ªcãxeo ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS EóÇOLàRES INTEGRADAS N PIANO DE AM; 
PL:ngzo DA BEBE ESCOLAR PRI RIA D0 pªís, 
CELEBRADO ENTRE o MINISTÉ IO DA EDUCAÇAO E 
CULTURE (MEC), POR INTERM§DIO no INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS_PEDAG GICOS (INEPE E 

- mzmunaom m, h- ; rasgªm . aº 
uma: Ie), nem m m esmas. 

CÍQÇCZZÇÉÁV 
â2%2%ZZÉâêºª dias do mês de / de 

mil novecentos -2 , no Gabinete d inistro da Edd» 
cação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Sal— 
gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Eªti— 
dade acima citada, tendo em vista o pla 0 federal de ampliação e 

,melhoria da‘rede escolar primaria do Pals, foi firmado o,preseat; 
Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos—Leis numeros 
6 785, de ll/S/hh; 8 3M9, de ll/lZ/hfi; 9 DSE, de 18/7/h6; e De— 
cretos numeros zu 191, de 11/12/u7 e 37 082, de Zh/ 3/55, em que 
se estabeleceram os seguintes compromissos: 

0 MEC, por intermédio,do INEP, & conta dos recur- 
sos do Fundo Nacio al do Ensino rimario, Unidade O9. .02, Ver — 

b9 ãoloªW—Zflh (E! 9.5),10 extra ein financeirº 30,1. &, concedo- 
ra : PREFEITUKA HBNIG' AL BE sausageiae, {Bannf1e1n210) , Batel! 
a. Rina: (mus. a & :.. do cr$ a Tºº gemea (dois nin.» . : 
tgçonton lil cruzeirºs), gera : cºnstruçao de 9 (nove) Sacolas ,. 
atria; nan total do 9 (love) salªs de aula. 

Cláusula e u da 

, 0 auxílio federal referido na cláusulawanteriorsõ 
podera ser utilizado para o fim exciusivo de liquidação de despe— 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

; . ggaugula Iercglra 

, “O auxílio federal será remetidorem parcelas,por iª 
termedio’da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a prim 
meirª apos o cumprimentoedo disposto na clausula quarta do preseg 
te termo e quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; a terceirª, depois de as— 
sentado o 9130, coloçadas as esquadriªs e conciuldas as instala— 
goes sanitariae, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao com— 
provada do predio. 

* 
& [2‘27 ., ,“, ,., ,. iª" '. ., . _ - _mmaggàj .“; l
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

! I) Para se habilitar ao'recebimento da primeira pag 
cela do auxilio, o BEHEFICIARIO devera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; blcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificação; gg orçamento das obras com discriminaçao minuciQSa 
das especificaçoes; d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do auXilio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pesSoas da localidade, interessadas pelos proble— 
,mas deweducaçao, entre as Quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenyolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das 0" 
bras iniciadas de modo & ver—se a placa que devera ser afixadacom 
os seguigtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 
COOEERAÇAO DO INEP — MEC“: Todos os documentos e fotografias deu 
verao ter visto da Comissao local e da Autoridade responsavel pe»

A la execução deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas ºbriga—se o BENEFICIARIO a remeter mensalmente ao IN§P inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ana 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira.- 

III Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 
cela, o BENEFICI’RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo— 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp,comehea 
de dez milnmetros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 
zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &n'cons 

\_ truido no grazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as- 
. . I N . 

Sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao serfei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula Sétima 

,,“ . 

; Na hipotese de seróo custo das obras superior,ao vª 
ler de aux1lio previsto neste Acordo, o BENEFICIÁRIO suprira o e; 
-cesso verificado com recursos proprios. 

,,, ,,,)“ _." _ , _H, , , “_, __ ., ,.,,_.. . .=,“ .. ', seg,. «dia : à....ria *



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

I . Clªusula Oltava 

A verificaçao do cumprimento das obrigaçoes decor rreg 
tes do pr es sente Acozdo cabera, de uma parte, ao IIEP que, por seu Diretor ou roaªªswnraute devidamente credenciado, podera solizitar 
quaisquer Loio.uuovos ou vistoriar o desenvolwi “mento dos tra9a1hos 
Se constrwgec, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausu.1a 
uarta. 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispoe & clausula ante;ior r20 rã 
bWICTARIO se cozpromete a facil1tar, por nodo os os me1103'p0551re1s ”inclusíJe o de transporte, os trabalhos de Iiscalizacao que ve úzam 

a ser executados pelo INLP ou pelos membros da Comi 15530 Local. 

) A ' , ClausuLa Dec1ma 

ue devera ser cons.truido com estab11id.ace 
çao, sera patrimonio do 5LJFF1C1AM1O a 

quem compete Dªf"ª sua instalaçao e fuacLonanento, bem como:, 
sua conserre sot Esse o'eãLO nunca tera outra “"ºn—.ººao que a de servir ao ersio.o primário, d& enco a Escola sel prov1da com profe; 
sores normalistes. 

garantida para 11.n :
q

~ 

I ' . . . Clausuga Deolma Prlmelrª 

1O PENW“T“T§fiIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a document cacao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Seguªgª 

Ac fi- rmar o presente Termo de Acordou Esgecial, o BE 
NEFICIÃRIO dec‘«11 que aceita, sem restriçoes, o auX1lio estabele- 
cido e suas conuiooe e que se responsabi' 1121 Rolo fiel cumprimen 
to de todas as IUd'1301213u1oS, de cuja luooserrºuc1a resuLtara ,a__ rescisao oeste Terme. com a c aseqúente devoluçao do numerario ja 
remetidº. 

Bra êilia, %%%y/jggkgçgãéZzÇ/zzéª,A/<;ªá;//
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ªêàªª*à$x%3ga àâ'àã âââââú %%%Eâíàà 
“ Mg; $$$ “faia &“ iª. âàªlmiªââ 

mum. 53%; 513 Mªmª - %%%& 335 

~~ 
~~ 

& ãâr$tºr &» Xantitate âªcàeagz && Eutadul ªtá; 
gégicos {ifififi}. a» Hansst$rsa ãe ªduançªà » Éultªra (%%%&. tchan 
on vista gassikilits: & &ªºaiªªªiªâª*ª 6a: abra: an excel; pria;— 
21a. aaquiic ªnainípii. yªªàraasâs galo âaªrda Eugenia; fit 11! a; 
se. msaiaatu » auxilia a— firs ssa aaa,aa {auaeatax wii uruxctensi 
3 coat: is: raou$sun a. 2959 (fiazaaén zi. %àràa 3.3.1315 — $7t1). 
eases sªida: ainda nãº fºrma racoãiaau à» feauura. r¢auiv¢ autuª; 
leaer pelº aruuaaàª %âzuu àá£tSVQ gp;, part: a“ auxíizo pxavtgzi, 
& raanter. na razor ao $38 lªn aºa.ea (want: a :ineoant: ail arn— 

aclroa}, saga eapanhnfie ; cªnta ªaa f*euraut aº axurcíoxn ãe lªiª 
(âaàúaan 99.0â.$ã, virª; 3.1.ai/1-a. $!ea.4.a>. fxaxâda eaaealada 
a val»: equivaiantn. satarznrnonta angaahafia L easta da venha &: 
saoraíoãº às 1993. 

/ , ª“ &; Santin, ¥ /2f7 6/ 
( % 

fitsia $$$ 1a ”E: - ”an: 
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Aos zãªº dias do ges de ªiº ce 
mil novecentos e Loçpowlã..a on“; , no abinet do Ministro da 3T 

caças e Cultura, presentes o respectiVo titulal, Professor Brílii' 
Tinoco, e o repre Lsentante devidamente creden& ado && Erfíãede esím= 
c1trla, tendo em vista 0 pl no federal de amp3;9.1o

' 

redo escolar primera a do Pals, foi firmado o pre :,xz. . 

c03do Çspecial, nos Termos dos Decretos- Leis nu_n3:13 6 [8%, dc 11/ 
Blimh 8 3H9, de ll/lZ/LS; 9L86, de 18/7/46; e Decretos numeros.n. 
an 191, de 11/12/u7 e 37 082, de Zh/B/SS, em que se estabeleceram 
os seguintes compromissos: 

-,\ 

(guª 

' . . Clausula Primeàra 

O MPC, por intermédio do IN“P, a conta dos recursos 
do Fundo Nacional do Ensino Primário,ia Unidade 09. 01.04, $. i , 

31.3 31%3 {WSW} a; mieief m 333 1 me“; iª Tm; yrs-T, Ta mam o 3“ 
33 39 m 9 ªªª-fºº 

33 milhões as “3333313333 para a 3333333333 3333333 am 1mm «muaamm deanhwaim a: f 33,33% e San Lªtª sem %
_ Wm, nae fat with mextanta an wªh 

Clausula Se ega anda 

~ ~ ~ ~ 
O aux1lio federal referido na cláusula anterior so p: 

derá ser utilizado para o fim egclusivo de liquidação de despesas 
previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente divul— 
gados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Cláusula Terceira 

Q auxílio federal sera remetido em parcelas,por in » 

termedio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo & pri — 

meira apos o cumprimento do disposto na clausula quarta do presen- 
te term; e quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as o- 
bras estiverem cobertas e revestidas; a tercei a, depois de assen— 
tado o piso, acionadas as esquadrias e concluidas as instalaçoes 
sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada 
do predio.
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Cláusula Quarta 

t I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BEHEFICIARIO deyera reme er ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; blcro—

& 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ounesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para & construçaº; g) fotografias das om 

bras iniciadas de modo a verese a placa que devera ser afixadaccm 
os seguintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO‘CONSTRUfDA COM A 

coogEaAçÃo DO INEP - MEG“; Todos os documentos e fotografias 
verao ter—visto da Comissao Local e da Autoridade responsavel 
la execuçao deste Acordo. 

Jr.—s 

3. ,J- *0 

CL: 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas ºbriga-se o BENEFICI RIO a remeter mensalmente ao INEP inn 
formaçoes sobre o andamento das-obras na forma das Instruçoes age 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI'RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entragara & seu representan e, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fo“ 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

glâusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp comaâea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho” 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &n'cong 
traido no prazo maximo de doze (12) meses a conta; da data da as— 

sinatura deste convenio. Alterações nas plantas se poderão seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

glâusula Sétima 

. I . 

, Na hipotese de ser;o custo das obras superiorlac va 
lor do auxílio previsto neste Acordo, 0 BENÉFICIÃRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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! . 
Qàâgsula ºltava 

A verificação go cumprimento das obrigações decorreg 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INÉP que, por seu 
Diretor ou represegtànte devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer igformagoes ou vistoriar owdesenvolvimento dos trapalhos 
de construçao, e, de outra, a Comissao Local referida na Clau ala 
Quarta.

, 
Clausu a ona 

, Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior;o 33 
NÉFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os megas possiseªs, 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que veusng 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local.

~ 

Cláusula Dêgima 

: . 5.0 ( . .- 
O predlo, que deverª ser construldo com establllaade 

.— 
— m . : r,. . A . , "._.,w 3 T u garantlda para longe duraçao, serª patrlmonlo ao BJeJFICIARrotrquem 

compete providenciar,sua instalaçao e funcionamentº, bem como sua 
conservação. .sse gredio nunca tera outra destinsçao que a de se;— 

vir ao ensino primario, devendo a Escola ser prov1da com professo— 
ras normalistas. 

; : , . . 

Clausula_gee1me Prlmelra 

“O BENEFICLÃRIO se obriga ª conservar emAseu arquivo 
o presente Acordo ºcm toda a documentaçao, correspondenc1a e pres- 
taçao de contas a ele referentes. 

Cláusulaggécimaggegunda~ 
Ao firmar o presente Termo de Acêrdo Aspecial,o BE— 

NEFICIÁRIO declara—que aceita, sem restrições, e aux1lio estabele— 
cido e suas condiçoes,'e que se responsabiliza gelo fiel cumprimeg 
to de ªcoes as Sªas clausulas, de cuja ínobsergancia resugtara aI 
rescisao deste Termo com a consequente devoluçeo do numerário jerg 
metido. 

Brasília, J7 & fººt/lio & /9'6/ 

& ~ , 9%Mfi 
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4“ .. , m m“ 

TâRMo DE AcõRDo ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO 
De essas Escom'zs m mma-3 no ermo 
nf: AMPLIAÇÃO DA mas ESCOLAR PgiMÁRL—“a a: 
PAÍS, career—mao 131471735 o MINISTÉRIO 9A _; 
DUCAÇÃÍO E CULTUriA (me) , Poe 1335173151»;=L19 

DO INSTITUTO NAC 1017s DE ESTUDOS sua 
GICOS (INEP), E 0 GOVERNO no seems DE 
ALàGOÁS (BEREFICIÁBIO). 

O.; Aos MAP dias do {gas de 
mil novecentos e e/óoua , no abinete do Ministro da E 
cação e Cultura, presentes o respective titular, Professor Brig . 

Tinoco, e o representante devidamente credenciado de Entidade aclm= 
citada, tendo em gista o plano federal de ampliação e melhoria da 
rede escolar primariaªdo País, foi firmado o pyesente’Termo de A— 

cordo Especial, nos Termos dos Decretos—Leis numeres o 78§, de 11/ 
SIMM; 8 3h9, de ll/lêfhãg 9 DSG, de 18/7/u6; e Decretos numeros... 
zu 191, de ll/lZ/hV e 37 082, de Zu/B/SS, em que se estabeleceram 
os seguintes comprºmissos: 

,.. f) 
,1 

,. .; 
1H 

«' . . 

Qiªgggla Prime ra 

O MEC, por intermédio do INE , & conta dos recursos 
do Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09.0H.OL, verba .., 
3.1.07—1/1 (É/60.h.l), do exercíciº fi _nceíre de 1960 cºncedera 
ae GOVERWO 900ESTADO BE ALAGOAS, o auxâªie de Cr$ 8 l 000,00,gg ra a eengtruçao de um Grupo Escalar de 6 salas de aula ( Projeto 
INEE/Ba—area 862,30 m2) em bairgo gerente dª cidade de Haceie€Cr$. 
& 200 000,00) e para reeenstrugao . naplíaças das Grupes Escºlares 
"Aristeu d Andrade" o “síriª ae Herval”, respectivamente das c113 
dos do (:0 MIA LEOPGLDIHA & P are DE P zu. (CRS 3 972. 000,00). Clausula Seªun a 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ pg 
dera ser utilizadoApara o fim egclusivo denliqúidação de despesas 
previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente divul— 
gados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

' . Clausuia Terceira 

, Q auxílio federal será remetido em parcelas,p0r in — 

termedio,da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri - 
meirª apos o cumprimentoldo disposto na clausula quarta de presen— 
te termo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as e— 

bras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assen- 
tado o piso, coiocadas as esquadrias e concluidas as instaleçoes 
sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao comprovada 
do predio. '
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ºlásssls_ºss£iª 

( I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira par 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera reme er ao INEP: a) prova 
de propriedade donterreno onde sera construida a escola; bªcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicagoes indigpensaveis a 

identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deueducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao & Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ou_esclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para & construçaº; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo a ver—se & placa que devera ser afixadacom 
os seguintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQKO DO INEP — MEC“; Todos os documentos e fotografâas den 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel peu 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INªP i;“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ana 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compgg 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem Jus a nova parm 

cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

cela, o BENEFICI IO, apos a conclusão das obras, remetera ao 

INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 

modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.§ construçao e de fotografias que fo“ 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Illà Para se habilitar ao recebimento da última par"
RI 

' . glausula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp coszárea 
de dez mil_metros qgadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construção. 

glausula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa- 
zem(parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &H'coqg 
truido no prazo maximo de doze (lZ) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríbi_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

Qlãusula Sétima 

. l' . 

Na hipotese de serªo custo das obras superior,ac "3 
lor do auxílio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o o; 
cesso verificado com recursos proprios. 

m; 

_.

A
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QLáusuia Oitava 

A ver 1fi caçao QO cumprimento das obrigaçoes decorre 
tes do presente Ac cordo cabera, de uma parte, ao IVEP que, por seu 
Dire or or reorªsrorante devidamente credenciado, podera solicitar 
qu3“”“eT in-/=Lu»oes ou vistoriar o desen"olvi:aento dos trabalhos 
de sonstrncê e” de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
Quarta. "

' 
ClausuLa Nona 

. _ 

Para o efeit o do que dispõe a cláusula anteziorªo BE 
NEFIC IÁRIO se comaromete a facilitar, por && -os os males posslreis 

'ínclusive o '1e trenzporte, os trabalhos de fiscalizaçao que V&aham 
a ser executados pelo IiéLP ou pelos membros da Comissao Local. 

' ' . Clausula Deslmª 

que deverá ser construído com establl;1 dade 
. 

açao, sera patrlmoLLo do LLNFF1CIAELO a 
quem comoeuç rrcv1 e º ' 

sua cor -serveção, Eºs 
servir ao en511—1osp L 
sores normalista s.

9

u
3 

pr“ radio nunca tera entr sesclzeçao auê a de
r 

! ) . . . » 

ausu D olma Prlmelrª 

O BENH €€ªÁRIO se obriga a conservar em seu aqLivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Segunda 

1r mar o presente Termo de Acordo Es ecial, o BE 
1:136 aeeita, sem restriçoes, o aqlio estabele— 

cido e suas c 3E s e que se responsabgllzª gelo fiel cumBrimen 
to de todcs av —ª o -1Lsu1as, de cuja lÚQ“S““VWn614 resultara ,a_ 
rescis-io ces ze :LLAC Com a consequente devolução do nume-rario ja 

__ t d . _ 
reme i O 

Br asili“, 12%1 dº aê Gªn/uma ciª _4/929/ 

& 

"X 
- (í)M“)ª' .440 Qgà__ 

. ”& ââo'fgmca 
_neaçca - 

~~

A 
NEFICIÁRIO dec

O

~~
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TÉRMO DE ACÓRDO ESPECIAL, PARA execução 
DE OBRAS Seccieeee INTEGRADAS NO PLANO 
De AMPLIAÇÃO De nªme ESCOLAR F 1:43:23 BC 

; PAÍS,"CÉLEBRADO ENTRE O MINIS 23310 In: :; 
DUCAÇAO E CULTURA (MHC), POB INTÉPRGLIO 
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS regas; 
GICOS (INEP), E a eevâaao no 351330 a: 
ALaGaAs (ssnerxczínze). 

Aos Aªcíº7 dias do gas de (7¢(Aa449 de 
milunovecentos e ézAuuàçÃà eªº«1 , no abinete de Ministro de,Eóa 
caçao e Cultura, presentes o respectivo titular, Prefesser Brigid 
Tinoco, e o representante devidamente credenciadoíàa Entidade eeím= 
cªtede, tendo em gista o plano federal de ampliação e melhoria ea 
rede escolar primeriabdo País, foi firmado o pçesente Termº de s— 

cordo Especial, nos Termos dos Decretos—Leis numeros e 785, de ll/ 
,: 8/uu; 8 3u9, de ll/lE/hS; 9 £86, de 18/7/h6; e Decretos numeros... 

2h 191, de 11/12/h7 e 37 082, de Zh/3/55, em que se estabeleceram 
os seguintes compromissos: 

g Cláusula Primeira 

0 MEG, por intermêqio do INEP, à conta dos recursos 
do Fundo Nacional do Ensino Priªario, Unidade O9.0&.%£, verba ,,, 
3.1.07—112 (ÉTSO.&.2) da exercicio fi cairn de l9 O, cºncedera 
ae eovàeno no gerava ãe ALàGOâS, ; auxÍÍÍa de crs 7 geo ooo cega; 
ee xzzaõms, BUZERTUS MIL 033231393), para : construçao de 32:23:) 
Grapes Escolares de h (quatrº) salas às ªula (Projeto IªEEfSé * as 
rea h8h300 na) a serem legalizadºs em tres cidades do interior que 
ainda nao disponham do predio propria para grupo escalar. 

glâusula Segunda 

, O auxílio federal referido na cláusulª anterior sô pg 
dera ser utilizadoApara o fim eªclusivo de liqflidagao de despesas 

, previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divul— 
gados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

ClãusgLa Tergeira
! 

, º auxílio federal sera remetido em parcelas,por in — 

termediolda agencia do Banco do Brasil mei; proxima, sendo a pri — 

meirª apos o cumprimento do disposto na clausula quarta do presen— 
te terms e quando concluldos os alicerces; a segunda, quandº as e— 

bras estiverem cobertas e revestidas; a terceiga, depois de assen— 
tado 9 piso, coªocadas as esquadgias e cgncluldas as insteleçees 
saniter;es, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao comprovada 
do predlo.
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gláusula uarta 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira par 
cela do auxilio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade douterreno onde sera construida a escola; blcro— a 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indispensaveis & 

identificacao; g orçamentâ das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade; interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das o” 
bras iniciadas de modo a ver—se a placa qué devera ser afixadaccm 
os seguintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

coogsaAçÃo DO INEP - MEG“: Todos os documentos e fotografias de 
verao teruvisto da Cºmissao local e da Autoridade responsavel pe— 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P in- 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ane 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova parw ! . . cela do aux1llo, conforme a clausula terceira. 

111% Para se habilitar ao recebimento da última par- 
cela, o BENEFICI’RIO, apos a conclusao das obras, remetera ao 
INEP ou entragara & seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesasIrealizada; com.§ construçao e de fotografias que fo— 

,calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

= Cláusula Quinta 

O predio escolar será construído em terreno comaâea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho- 
.res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

. 

ao I _ 

A construçao obedecera ao progeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio anªcong 
traido no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alterações nas plantas so poderão seríeL_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

. l . 

, Na hipotese de see custo das obras superior,ao'ã3 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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I . Clªusula Oltava 

_ 
_ 

A verificação go cumprimento das obrigações decorreg 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IPEP que, por seu 
Diretor ou re “escarante devidamente credenciado, podera solicitar~ ~~ quaisqmer ipíçrmagoes ou visyoriar owdesenvolwimento dos trapalhos 
de sonstruçea, e; ãe outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

Cláusula Nonª 
_ _ 

. .. . N o' 
. . Para o efeito ao que dlspoe a c usula anterlor o BE Tú. - Tr, T - _ .. . 4. .:“ ' ' '—v “ ' ' “ª '— tLCaARrO se congromebe a iaCLlltar, por LOGOS os megas pOSSLvelS 

lnclusíve 0 do transoorte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser execuiados pelo INQP ou pelos membros da Comissao Localª 

, ) _ Clausula Dqmg 

L'uiéo com estabiliãade 
1 do BEIEFICIARIQ a 

., A 
r .a fª oionamengo, bem como; 

sua conservegáoq Ease pr dio nunca tera outra ãôsâimâçao que a de ') 

servir ao ensino primário, devendo a ESCOLa ser provida com profes 
sores normalistes. 

, l' , . . Clausula D§c1ma Prlmelrª 

AO BENEFICgfialo se obriga ª conservar emóseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e preg 
taçoes de contas a ele referentes. 

I ' . Clagsula Doolma Sezmggg 

A A. 
_. . _ ,. .Áo firmar o presente Termo devAcoroo Es§e01al, o BE 

~~~ 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restriçoes, o auX1lio estabele— 
cido e suas conâi ª's _e que se responsabilize gelo fiel cumprgmeg to de godos as 

_ 

*ªãasulas, de cuja inobsergazcia resuªtara ,a_ rescisao oeste Te_at pom aiconseqfiente devolução do numerario ja 
remetidoº 

Brasilia, M g pfe MW && [fâªéf
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Anísio Spinoiha Teixeira 
Diretor do INEP
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.TÉRMo-Dt ACôRDO ESPECIAL, PARA execução DE 
OBaAs_zscoª as INTEGRADAS No PLANO Ds AMF 
Ptiicab DA Rl's ESCOLAR PHIÍARÍÓ ao liga , 

aLEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO DA EDUCagAO E 
CUBTuRA (MEC), POR INTÉRMÉDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP), E 

J 5af o;nadhunrne*ssnsuulur3391ns4annuno ausentesl.. 
axia- 

Aos/V:dias do mes deªzªªªªªªí'de l 9613 no Gabinete do Mi— nistro da Educaçao e Cultura, presentes o respectivo titular, o Dire — tor do INEP e o representante devidamente credenciadº da Entidade aci- 
ma citada, tendo em Vista olplano federal de ampliagao e melhoria, da rede escolar primaria do Pais, foi firmado o presente Termopde Acordca Especial, nos Termos dos Decretos-Leis numeros 6785, de ll/o/du, 83U9, de ll/lZ/uã, 9h86, de 18/7/u6, e Decretos numeros Zul9l, de ll/lg/u7 e 37082, de Zb/B/SS, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

lã Cláusula — O MEC, por intermédio do INEP, a conta dos recursos do Enudo Nacional do Ensino Primario, Unidadeº, » '.ºiúhklinnupu—n. nagar! 4&1] It.cfl;aa¢uum¢kna ahuununn.c.1ull..ouunuuu£.u.audhun.agluuuh.:oxun1£yih. “.Wuaaxemmwocqmwmmaemham- 
the);puu.a«unuúwuqít àrdllhudhnnleh-udhnh «uni-:tvtúlla Eat—flan iogufla£lmu- soiulcuulhi-l-L,unnfinnurndhqfifirqpa anny—aio anhwpuuúnflo ynnunún «manu» ªi.- gumtmwuuumawmm (Vlw.—loncioeúunn anotxxgoovçnhlu4.z)dh luana—n anlâlhm—mhnun tnuuusnfliflhnu guitahupll 0 & '. e. . __ 

. I _. I 
_ 

_ 

- O auXilio federal referido na clausula anterior so pode— Ea ser utilizado para o fim exclusivo de liquidaçao de despesas previº tas neste Adordo, cujos termos deverao ser amplamente divulgados por e dital e pela imprensa local escrita e falada. 

5ª Cláusula — O auxílio federal será depositado integralmente na agen; pia do Banco do Brasil local [ou mais proxima), com expressa Vinculaçao as obras programadas neste Acordo, tao logo sejam aprovadas pelo INEP as plantas e escrituras dos terrenos, bem como os projetos escolhidos e os orçamentos previstos. 

gª Cláusula - o referido deposito será feito em favor do BagsFIGIÁRIO, 
em conta bloqueada pelo INEP, que autorizara o pagamento apos a conclg sao de cada predio, dentro do prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da data do depçsito. A conclusao de cada Escola devera ser confirmacia por pessoas idoneas da localidade no "Termo de Recebimento de Predio"e no “Balancete" das despesas de cada obra (modelos anexos) e documenta— da com fotografias (externas e internas). 

. l . . . elecido, o aux1lio sega cancelado e a l portancia recolhida ao INEP , onde ficara a disposiçao de outros munic pios carentes de Escolas,, do mesmo Estado. 

“ãe Cláusula - se as Escolas-não forem construídas dentro do prazo esta
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6ª Cláusula - Uma vez aprovados pelo ÉÉEP osIterrenos e os projetos das obras, qualquer alternçao julgada n cessariu so podera ser fei— ta mediante sua previa autorizªção,;em -ace de justificativa apre — sentada. Durante a construção devera ser afixada nas obras uma pla— ca com os seguintes dizeres: ESTA ESCOLA ESTA SENDO CONSTHUIDA COM A coopsmção DO INEP—MEC. 

' 
y o '

. ª Clausula — ha hipotese de ser,o custo das obras superior,ao va — lor do auXilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIARIO suprira o ex - cesso verificado com recursos proprios. 

8ª Cláusula — A verificatão do cumprimento das obrigaqães decorren— tes do presente acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitzar quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhzas de construçao, e, de outra, a pessoas idoneas da localidade que te— nham possibilidade de testemunhar o andamento das obras, para pro — nunciar—se junto ao INEP, quando solicitadas ou quando julgarem con veniente. 

' 
. " P . 

_ 

& Clau ula — Para o efeito do que dispoe a clausula anterior, ! o BENEFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0551ve- is, inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que ve- nham a ser executados. 

I . . € . lOª Clausula — O prédio que deverá ser constrUidoecom estabilida(ie garantida para longa dura ao, em terreno, se possivel, de lO 000,m2 (dez mil metros quadrados e dentro das melhores condiçoes pedagogª . . . ' . . ' ' cas e higienlcas, seranpatrimonio do BÉNEFICIARIO a quem competelxp yidenciar sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. Esse,predio nunca tera outra destinaçao que a de servir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professores normalistas. 
' 

. , . llª Clausula ; O BCNBFIÇIÁRIO se obriga_a conservar em seu arquiv o Onpresente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e presta çao de contas a ele referentes, para vista em qualquer tempo. 

lZª Cláusula — Av firmar o presente Termo deNAcordo ESJGCial, o BENEFICIARIO declara que aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabelg cido e suas condiçoes,,e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen- to de todas as suas clausulas, deecuja inobservancia resultara a rescisao deste Termo, sendo o aqliO transferido para outros muni- c1pios, mediante novo Acordo. 

m da Mano-flu /(/Éee 196/ m 

Antonio de Oliveira_Brito 
Ministro da Educaçao e'Caltura % “ 

Jªw/7— 
Anísio Spinõla Tei ' ra 
/;A%3;retor do INp 

/V '>}11iri{23(,(Zatifficztfl4; 
u h 

, m, ªi); 
,A

;

) ~~~ ~ ~
~ xml—aeww

_



28 ' 
.. 5.55 . / , 1 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

& 5:55 55 5555555 555555.. mªmm 
a 55555555 555 55555;: mm my ªn WWW msm & 
55 55555 5 55555555555555 em: 55 55 mma» 
.5555 55555555555. 5:5W 52.55 55. 5 55555 55 5155!.

~ ~~ 

M ªçãº/a““...— in m * Má“) m*.pliwwmcmammWúW 5W5» « Éfatma, amam 5 5155 5553555 titania, 55*.» ZW m a WW Mm . & mma—atm“, M&M Maw. d5 %% $555555: $555355; aê. &» W 35%“ & 55W, m m Wª“ , £55555 5 & 5555315555 & “mma 5g Wim 65555355: ”ªmina; ª: wigªn %umWaáa—amm &“MWW m # m. «iii WW!“ I m. da: imª“: &“ mwmummwmwa5cwmaam. & WW, a m » “W u mim mmm

N 

~~ ' ” W; 5 mu m mm = » ª“ W in m an am. 5m xama” W85. W a W m magal; &» Wa. W all will“. a: Miu W 
11% m 5%.” 55515555555555 a; 5WW}. W mm“ nª“ "" mm miar Mania 5 55m sam. 53:: Wiª—~ 

MmlàáauWamWw—hnnaíúm 
au mw massas. 2551515555 m 55 mz an M &: agwwmmmxw.aammzmwa 

& imamammtamw 
tªi :Maamwitmma; 
&) xmwmwmuçum 
CI; IW55MW1IW~ 

madman mªngas—ua uma“ WnWWa-p aim ”OW “aan 55 amiantº“; flw ”1131;555:155 a. da W :“ Wm 55: til—in 'Wmmma Wm, WM uuamegwmmwwamm



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
. 

My 

@461 g: 
(., 

V 

Diretor do INEP

~



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ~ 

~~ mean we Wm 

«ain't 
.» agiam»; 

' “DIQOQW' 
"oqa“- 

‘ * umª ~ ~ 
3 .. m ' 

3,33% fie3 W M 3m ”fie fie %%%&) W s...,g; Wha—ananm 
.É» “» i;! É" %% (à; ª“m~ ~



~~ ~ ~ ~~~ ~~~ 

~~ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA_

- 
mªs ww “& mm nitwowgtnwvtitwutmt 

SW} Oiltúnáiôªàtâtl—ó*ái 
& CW} 'na—tngzoaon'wnc—rvoá 

man if: was: ª“. & ' &

~ 

“ mtwaafw (.a a 13mm}. 
., aªa um 9n- 

h“ ag mm mm 
, , / 

~ ~
~~

/ [, ' ,' 
, L»- 

m ª! m X,, [I; ~ / ,(

~



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ~~
M ~~~

~



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ~ 
aº.“

' 

às ». MMªúwzâ wa;
" 

~ ~ 
~~ ~ :$“ 3 

_ ~ am ªiª ªut—wªi

~
~



& 3544 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

~ 
~~ 

' 
; “:”—, gif-':] 31541”. & Wim & 

a; WW &»:m (ªªªh ª “~ 
“Mªmª“; ªwe . 

mmwsmmwmwmx, - ,. , 

n & mc, & qm «at ªº m mWWaMW.mmam§MWM 
z., W m Wm W me W & &

~ ~~~ ~ ~~ 

Lm, m1: a M 5 & mªs (cm W, QWammmzammmmm Mamamoams :=-;- m ~~ 
an lm mg: mm mm W a' m 

am m mm, m mm na W &! .~ 
mas—m “,,,/W e; W um 

«assumiªm JW) mamm

~



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

A m 233 sªmarª-ma m nº msm 3s— 
em. “mm sn 3160 32mg 0 mm. 
mam m Wª É ::s (mac) ma 
mªmae mº 3mm mama:—«m, Bá aa ma Pmmmzcas (I: 
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4 

wrmmzãannâmr “% - 

(nim), mmgtr %%%&—zac" eaw-mu. 
DI auâmmu, amam aº !* ' . 
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ªªª 
. m (33%)”; i 

ªo Institutº Wumgodgalmgrg: 
' e ; esta:-cºmecam " em 
de «me salas ãe aula, shame: no make calm-1:3 de Gurgueiª, 
Mialgia do Elissa Martins, Estadº do Piauí, em fase “de par.— 
m cujº predio foi programado meàiaate o auxílio de & 260 £500, 
(Mango: nail :::—amenas), pelº mania Especial mm In W 
3.}60 & mta da ream awake. às 1959-v/1*6.13.6 (W 
1355153133: mam do Tesoura Raciºnal,, flea estabelecia 
pela patente '! ' (is 54,1t0 am: 

a} :: sana & auxilia & sar armadº, m valor 
ãe E3; 100966100 (cw mí]. cruzou—a:) «33 m— _,amtaéosrmaldo cªnª- 
es.—ma 1 da mm r:— rte exam io n— 
m meire: cãº 1960, verba ôõdyfa; 

b) seja mamas again: esquiva-anta, ate 91—— 

mta *H— a mta cªta verba ªº me em 
finªnceiro ée 3.959, (#15531345

~ 

319 do JW, lb, do agºstº de 1961. 
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games (BBB), En mªtéria da EamagEo B cam-a (mm), W 
em vista não tm atão mam, até a data pressente. aa- obras 
Maracas aos àeôrdos abana mim:, rasolw: 

&) ameia: os Mªraca am EWT/55 cºm & Rataum Ema—— 

afinal BB Itapetinga, gmina Ga Cr$ sºo 000,00 (qui. » 
mantos 12313. amem“, {WEB}, para mªmãe de m 
Cªram Emma Ba Badman m a ãe 9/11/56 em a Prefeita 
ra mapa BB mam, auxílio as M sºo empata :;t mil cruzeirºs); (Véu & VTR), para causara «- 

ção de m ammo 258633.33: na emm;- 
h} rimam an respectivas mam—WM & canta “Salm 

uma” aº Bataan: da Bem.—ta»
' 

Riº ãe Janáira, ao dª mmm 6a 1963. 
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saíam Bax BE in 

Diretºr dº 1125.3133.
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:: : r$ mam %w“. em mas 
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4: as m m Ranma mass PEcas {my}, E e: mm 2:033:n are $3§1fi3£fi93£§9m » mtg m 12a m mas Éwmzm
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&» quatrº 
. ªia &» nas &. Julho as m mmm e ”uma e va,; 3m Gama flax m: às mmªº . mma, pre—senta: a ”ªpatia uma», na.“ » ªº fim, a: 

a rmamtanta ªmam“ emma» aº ªgiam «ajam às Riº Grands an ªai, fºi fim» & ªmt; Têm ãe @0363 Bam aiai, temia am flats ‘a‘mcmidgés ac aria: mas cassaçãº; para 
& fam .30 ªºs grammar” ;;;—Mia: e às 3W && cual 
&— pr" in a sea mim““: atravêa ae gamª:: aa tnh; 1m, ficam» astabalmidaa as gamma: emprwíms: 

_ ,v 
z. ..» & same às Refit-d6 mªc—915% a aªª, 

na valer as Cr$ 6.699443% %,rafmta & '33: 
339. 31.9%: às amiga fama:-a ge msâ; & a salão am 
&» EEEF/' . &, ée 8.3.662, rafarmtª as â'erbaª 1.6.13/5 & ."; 
5.13%.2/2, às ensaiam 1‘d é: 195%; no me»: fie cá.... 
11.316.9’3'2fifi serãº apliªaâas na emita-aç as. pavilhãº: &: &; 
tes. Ima » : aaa aid-assets && Liamta, Saata Barn, me ªm 
da e Jaguarãº. 

» _. 
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&» M a éo ªutºm aº gum. serãº lagartixa“ janta a ªmas 
Escºla:-'ªs a: na anagram“ a m m varios ªmp» Escºlar“, 
ãe mac: a tºrnar wu vai a articulaçãº entre eaten e wales. 

. Ext - as cum: da arte: mama: & sªm inst.; ‘ use; :13: mimaáas oficinas farãº paz-tc 
ªo minimise rising e & ªngina aºs alunºs as: mxm ampl.; mta: ($ª & am); & we este se & criªº, mão um' 
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Teens as 305330 ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS ÚÉCOLAHÍ“ NTÉGRaDnS eo ,PLANO 
DE 339213930 DA acne ÉSCOueR PRIMARIA.LO 
Pals,”CELEBRADO ENTRY o MIFISTÉRIO -A.§ 
DUCAcAo E CULTURA (MEC), Poa IH ÉRLJDIG 
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS Pneiqá “ªºs “mmº Y3 

e W “e Wiiifâí. sacam». ame se e 

ª . __ A Aos 61º£4£:'-— GlaseQOsmeêxde-ªº:;r'ªªáíge 
mil novecentos e “ºªíãªªtlªzzzºªª 

, no Gabinete do Minis tro de Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Profcs sor Brigido Tinoco, e o representante devidamente credenciado às Egtidade'acima citaªa, tendo em visça o plano federal de amplie 
çao e melhoria dawrede escolar primaria do Pais, foi firmado ogrg 
sente Termo de Acordo Especial, nos Termos dos Decretos—Leis nu- 
meros 6 785,,de ll/S/AA; 8 3u9, de ll/lZ/flS; 9 h86, Ge 18/ 7/hó; 
e Decretos numeros Zu 191, de lL/lZ/h7 e 37 GSK, de Zhlõ/SS, em 
que se estabeleceram os seguintes compromissos:

~ 
~~ 

Cláusula Prgªeira 
o Msc, por intermédio go resp, % conta dos recur — 

sos do Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade O9.0h.0à, gg:— 
hq ãslaâªYl.í (ev51.a3 de cznreíesa,£âaeeceíre se 19%; aeaeaãa— ra & Peeeeâeeee ªeãíãiíss es.ãesseâe- Egíâse ge sie “ªâeââââââã 
se, ! maxim: && ªr$ 5 Wfififigw (“v 1 mm, : eWtes-m, amares) sªra: & met &: de me Mk iºf ' r13 às cita :» “seem, mwamimmtmwumym tc magras: me, a ser Em “eee an m m a» reim- 
Qº ' 

* Fiª. 

~~ ~~ 

Cláusula Segunda 

, O auxilio federal referido na clíusula ªnterior sô 
podera ser utilizado pªra o fim exolusivo de liquideçao de despe 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada.‘ 

' . Clausula Terceira 

, g auxílio federal será remetido em percelas,por ig termedio'de agencia ão Banco do Brasil mais proxima, sendo a pp; meira egos o cumprimento do disposto na clausula quarta do pre— 
sente termo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando 
as obras estiverem cobertas e revestidas; a terceiga, depois de 
assentado o 9130, colocadas as esquadriªs e concluldes us insta— 
laçoes sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos & conclusao 
comprovada do predio.
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Cláusula Quarta 

e I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pag 
cela do auXilio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do terreno onde sera construida & escola; blcro—

& quis de localiza ão do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificacao; gg orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi &) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do auXilio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das em 
bras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguimtes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 
COOEERAÇÃO D0 INEP - MEC“. Todos os documentos e fotografias an 
verao ter_visto da Comissão local e da Autoridade responsavel peu 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par“ 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IMªP ina 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes aug 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela do auxilio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima para 
cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fon 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

0 predio escolar será construído em terrenp comzãrea 
de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construção. 

Cláusula Sexta 

_ 
A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

Zem'parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &n'cong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a conta; da data da as— 
sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

Cláusula Sétima 

. l . Na hipotese de serbo custo das obras superior'ao nª e . . . . Alor do auXilio preVisto neste Acordo, 0 BENÉFICIÃRIO suprira o eg 
cesso verificado com recursos proprios.
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Cláusala Oitava 
...-...... ...“— 

A vegificação go cumprimento das obrigações decorreg 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IfifiP que, por seu 
Diretor ou represegtante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer igformaçoes ou Visyoriar opdesenvolvimento dos trabalhos 
de constraçao, e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta.

! Clausula Nona 

. . N I _ 

, Para 0 efelto do que dispoe a clausula anterlorzo Bª 
NÉFICIARIO“se compromete a facilitar, por todos os megas p0531veís, 
inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalização que venhas 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao local. 

! I _ Clausula Dec1ma 

' a - ' ! , . . - 

O prealo, que deverª ser construldo com estaalllqade 
." : ª —. - :“ 

3::- 
' “ ' ”.A ‘7’ JF .” , 

garantida para long; duração, ser: patrlmonlo Qu BJHJFIVIARIOzaquem 
compete pgovidenciar’sua instalaçao e funcionamentº, bem como sua 

conservação. -sse Qredio nunca tera outra destinação que a de se;— 

vir ao ensino primario, devenào a Escola ser provida com professo— 
ras normalistas. 

I I _ . . 

Qàâusula Declma Prlmelnª 

le.... . , . 

A 
- ;Aiio se obrlga % 

conservar embseu arqulvo 
o pgesente Acordo go & a a documentaçao, correspondencia & pres— 

taçao de contas a ele re erentes. rua 

' . lausula Dêclma Segunda “, 
Ao firmar o presente Têrmo de Acõrdo Eªpecial,o BE- 

NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o aux1lio estabele— 
cido e Éuas condições,,e que se responsabiliza gelo fiel cumpgimeg 
to de godag as sºas clausulas, de cuja inobsergancia resuªtara , a 

rescisao deste Termo com a consequente devolução do numerário jars 
metido. 

Brasília, i WM /95/ 

Xâzístra &; gªngue & fifiiturt 

mmfiwmwfi ~
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TERMO DE AOõRDOº SPECIAL, PAEA EXECUQEO 
DE OBRAS Dscooesg INTEGRADAS No PLANO 
DE AMPLIAÇÃO DA EvDE ES’OLAR PEIME‘: ;;; ;;;: 
PA 3,0E1EEEADO ”e;—rms C EIEISEE ,Ezo DA ;_; 

DUCÁÇÃO B CULTUÉÍÁ KM“ JJ'ZI PUP. fixrjvlkFULE 
no 11: SEE TUTU EACIOEAL LE srauo— ;-..-;-;, 
GICOS (HEP), E a WEE Ea seem ei 
semem (se EEEEEISEEE}. ª 

' 

[3.03 dias do (gªs 
de— de 

mil novecentos e €.AHZy/ho abinete d Ministro dafEd; 
cação e Cultura, presentes o respectivo titular, Professor 81:.1d 
Tinoco, e o representante devidamente credenciado da Enti.daoe achfi 
citada, tendo em Vl sta o plano federel de ampliação e melhsria da 
rede escolar primír ia do País,f foi firmado o presente Termo de A- 
cordo Especial, nos Termos aos Decretos— Leis numeros é 78§, de ll! 
8/Uu; 83h9, de 11/12/L5;9u86,de 18/7/b6; e Decretos numer05;.. 
2h 191, de ll/lZ/MY e 37 082, de 2h/3/55, em que se estabeleceram 
os seguintes compromissos: 

' , . Clausule Primeira 

O MEC, por intermédio do IN“P, à conta dos recursos 
do Fundo Nacional do Ensino Primerio, Unidade O9. ou. ºª$€l;bn ”3*3‘ 

%ewféâãªsâ 5% em {3:15 
' 

Grs 13* eu“ se; " 
,. 

;, 
1- 9 ' 

à º" '. % em se taseseiaâiemímêmsm 
ªgem: ªº eªse eªse“ ªssª ªªª ** mg É «a: se em a mm in az 
&: integrante ao mats Mªeda

& 

Clausula Sggggda 

~ ~ 

O auxxlio federal referido na clausula anterior so pc 
dera ser utilizado “par o fim exclusivo de liquidaçeo de despesas 
previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divul— 
gados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Cláusula Terceira 

g auxilio federal sera remetido em parcelas,por in — 

termêdie da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri - 
meira apos o cumprimento do disposto na clausula quarta do presen— 
te terna e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando es o— 

bras estiverem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assen— 
tado o piso, coiocedas as esquadrias e concluídas as instaleçoes 
sanitárias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada 
do predio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

I ausula uart 

, 1) Para se hagilitar aoIrecebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; blcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis & 

identificacao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesí d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 

imento das obras; f) copia do Contrato ounesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo a ver—se & placa que devera ser afixadacom 
os seguifites dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQKO DO INEP — MEC“: Todos os documentos e fotografias de" 
verao ter—visto da Cºmissao local e da Autoridade responsavel peu 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par-= 

celas ºbriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP i: 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes a;3 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compra 
vantes das despesas efetuadas,)sempre que fizerem jus a nova parm 
cela do auXilio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se-habilitar ao recebimento da última par" 
cela, o BENEFICI'RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entragara.a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fo“ 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

' '

. ausula uin a

\ 
o prédio escolar será construído em terrenp comzâea 

de dez milnmetros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ãn'conâ 
truído no prazo maximo de doze (lê) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderão seriei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Qlâusula Sétima
, 

lor do auxílio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o »; 
cesso verificado com recursos proprios. 

. ' . 
Na hipotese de ser.o custo das obras superior,ac "a
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E. CULTURA man..."

.

l&

I lgusula Oitava ("J 

. 

! ver_ifie ção do cumprimento das obrigaçoes decorreu tes do presente ªcordo cabera, de uma parte , ao IÉEP qu.e, po; seu 'iretor ou repT%5P:Lãute devidamente credenciedo, podera sol;:itar 
quaiscl er ;uformaçoes ou vistoriar o desen"olrimento dos trabalhos 
de constru1ça<, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
Quarta.»

I Clausula Nona 

Para o efeito do que dispoe a clausula anteir ior o rªp! 
- ; hb_IC IARIO se corªl; remete a facilitar, por eoeos os mei os oosclr,11 

: L. “inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que veAAam 
a ser eXeC1 tados pelo INLP ou pelos membros da Comi issao Local. 

Cláusula Décima 

O prédio, que deverá ser cons :ruido com estabª; I;1 dade garantida para longac uração, sera patrimonio do JAUFF1CIAAIO a 
quem compete oro";“ewc;ºª sua instalação e funn;ouaqen o, bem como: 
sua conservaçaoq Esse preãio nunca tera outra õestinaçao que a de servir ao ensino Sprimario, de %ndo a Esbola ser provida com profeg 
sores normalista 

I ) _ 
- 

, , Clausula Deolma Pz;meira 

O BEE JEFICIfG IO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e preg taçoes de contas a ele referentes. 

' . Cláusula DeCima Segugga 

rmar o presente Termo de Acordo: Esgecial, o BE 
que aceita, sem restriçoes, o aincilio estabele- 
s; e que se responsabili : gelo fiel cumprimen 
Glau sulas, de cuja inobservvucia resultar: ,a; 

com a consequente devoluçao do numerario ja “ 

Pst—(3

1 
(A) 

H. 

NEFICIÁRIO de eo 
cido e sue s “0; 
to de tod&s 
rescisao de5% 
remetido. 
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33-33313 1333 16531130 ªgº—SPECIAL, PARA EXECUÇÃO 
DE cams escapam—' 11333333313331 330 PLANO 
DE aka—11118110 DA H.4UT1JESCOLAR PRIBÍARIA LO 
PAÍS, 33333313333011133'133 o MI:- isrãRIo DA E 
DUCAoA o E CULTURA (me), P051 I”"*‘3{3f‘53TO 
DO I::STITUTO NACIONAL D'": 13333:3330:3. P333135: 
emos (Imp), *3 

& &&Éªâãisââ ããââwílââ 
&& 333333133 %% (&&Mzezmíej, 1332113333 

&: mm me. 
. n o . A 
aos ªªºªgí— alas ao;me& de de 

mil novecentos e º— ,<¢>¢¢¢;, no Gab ete do Minis 
tro de Educaçao e Cultura, presentes o respectivo titular, Profc_s 
sor Brigido Tinoco, e o representante devidamente credenciaeo da 
Entidade acima citada, tendo em visça o plano'federul de amplia 
ção e me lhoria da rede escolar primaria oo Pais, fel firmaáo opre 
sente Termo de Acordo Especial, nos Termos dos Decretos—Leis nu— 
meros 6 785, de ll/8/hu; 8 3h9, de ll/lZ/HS; 9 QBÓ, oe 18/ 7/h6; 
e Decretos numeros Eh 191, de lL/lZ/h7 e 37 084, ee 2h/3/55, em 
que se estabeleceram os seguintes compromissos:

~ 

Cláusula Prggeira 
. I.. , .,, s , 

0 MVC, por intermeeio go IuTP, a conta aos recur — 

sos do Fundo Nacional do Ensino Primarío, Unid1ae O9.0h.04, 
:.W1.1 gªmª; A. Wmª Mom fit 13:21. m “& -*' 33.52 $33,333,331 ªzia r 5’3» wªi“ “313% && %%%& %%%&—riª mªiª ªªª! swamgw {Wis , jªnet—m:.eamem amt} para & wwtrmm Wªit; 

%%: ªmeia: Sªrªmar“ an eªw &: &&à& um »xm» dºeu &&eàaàa eiªaaiáProjeto INEP n9 a82-‘area 
de 862 metros quadrados).

~~ 
Cláusula Segunda 

0 aux1lio federal referido na clíusule anterior se 
podera ser utilizado para o fim exclusivo oe liqãideção de despe 
sas previstas neste Acordo, cujos termos devxrão ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falAaa. 

" . Clausula Terceira 

1ax1lio federal será remetioo emp percelas,por in 
termedio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri 
meira apos o cumprimento do disposto na clausulu quarta do pre— 
sente termo e quando concluidos os alicerces; & segunda, quando 
as obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de 
assentado o piso, cologadas as esquaorias e concluldas cs insta— 
loções sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao 
comprovada do predio.



MI'NISTÉR—lº DA EDUCAÇÃO E CULTURA/
M 

e 
I) Para se hagilitar ao,recebimento da primeira pa; 

cela do aux1lio, o BEHEFICIARIO devera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade donterreno onde sera constru da a escola; bªcro— a 

quis de locªliza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesí d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, 9350 este exceda o valor do auXilio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas de_educaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituírao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das Ou 

bras iniciadas de modo & ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAÇAO DO INEP - MEG“: Todos os documentos e fotografias d 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel ; 
la execuçao deste Acordo. 

_;- 

4" 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas ºbriga-se o BENEFICIÁRIO & remeter mensalmente ao nªº ia,. 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes egg 
xas, documentando—as com fotografias, mediçOes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da última par— 

cela, o BENEFICI’RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fo» 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

ª' . 

O prédio escolar será construído em terrenp comeâea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho“ 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

no I . 
A construçao obedecera ao progeto e plantas que fa- 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &H'cong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas se poderão sería; 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula Sétima 

. I . 

, Na hipotese de ser.o custo das obras superior,ao vá 
ler do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENÉFICIÃRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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' l Qlàgsula Oitava 

A verificação go cumprimento das obrigações decorrem 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INVP que, por seu 
Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos 
de construção, e, de outra, & Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a clausula anteriorâo E 
NºFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0531veís, 
incl .usive o de transporte, os trabalhos de fiscalizacao que veio,. 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao local. 

Cláusula Déc ‘ma 

O predio, que devera ser construido com estabilidade 
garantida para longa duraçao, sera patrimonio do B1géEFICI§Rm aquem 
compe ete providenciar sua instalação e funcionamexxto, bem como sua 
conservação. Ease Qredio nunca tera outra destinação que a de se;— 
vir ao ensino primario, devendo a Esoola ser provida com professo— 
ras normalistas. 

J' ! . . . Claasulo Qeelma Primeira 

0 B“W““TC1ABLC se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo gom toda a documentaçao, correspondencia e pres— 
tação de contas a ele referentes. / 

glãusula Décima Segunda 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Esp oeciªl, o B. 
NºFICIÁRIO declara que aceita, sem restriçoes, o auXIlio estabele— 
cido e suas condiçoes, e que se responsabiliza aelo fiel oumprimon 
to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a 
rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerírio jare 
metido. 

Bras1lia,////Cf7(Aç4ç;%/,é;:ckof,c>€> ,f'Éªáí4/ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tfiaue DE àCôRDO ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO 
DE sagas escobnajm INTEGRnLAs HO (PLANO 
DE AMPLIAOEO DA RMDW ESCOLAR PRIMARIA.LO 
Phis,*CELEBRAuo ENTRT O MIFISTÉRIO DA E 
DUOAOAO E CULTURA (MEC), POR IHTÉHMÉDIQ 
D0 INSTITUTO NACIONAL De ESTUDOS espºsº 
GICOSO(IHEP), e GOVÉRNO D0 ESTADO DO 
PARANA (BENEFICI RIO). 

> ' .“ 
Aos ªiº <ªª7 Z;— 

diasedOemeSadee Zªªªº de 
mil novecentos e xªlª4<bêlc72ª--€ CÁLtá1_ , no Gabi ete do Minis tro da'Educaçao e Cultura, presentes o respectivo titular, Profeg 
sor Brigido Tinoco, e o representante devidamente credenciado da 
Entidade acima citaga, tendo em vista o planoffederel de amplia - 
çeo e melhoria daªrede escolar primaria do Pais, foi firmado oprg 
sente Termo de acordo Especial, nos Termos dos Decretos—Leis nn— 
meros 6 785,,de ll/B/MA; 8 3u9, de ll/lZ/hS; 9 b86, de 18/ 7/àó; 
e Decretos numeros Zu 191, de ll/lZ/h7 e 37 08z, de Zb/B/SS, em 
que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

! . . Clauêule Eràgeira 

O Mfic, por intermédio go Inep, % conta dos recur — 

sos do Fundo Nacional do Ensino frimario, Unidade o9.oh.oa, Ver- 
bª 3.1.07/1.1 (V/ol.u), do exerclcio financeiro de 1961, concedº 
ra ao GOVÉHNQ DO ESTADO DO PARANA o aux1lio de Cr$ 15 050 900,00 
(Quinze milhoes e cinquenta mil cruzeiros) para a construçao de 
QUATRO predios escolares de quatrousalas ge aula a serem locali- 
zadas em sedesúde mun101gios que hao dispoem de Grupo Escoiar , 
conforme relaçao que fare parte integrante do presente Acordo, 
a ser remetida pela Secretaria de Educaçao. » 

glégsula Segunda 
! . . . I , I 

. O aux1lio feoeral referido na cleusule ªnterior so 
podera ser utilizado para o fim excªusivo de liquidaçao de despe 
ses previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

' . Clausula Terceira 

, Q auxílio federal será remetido em parcelas,por ig 
termedio,da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri meira apos o cumprimento do(disposto na clausulu quarta do pre— 
sente termo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando 
as obras estiverem cobertas e revestidas; & terceira, depois de 
assentado o piso, colocadas as esquadriªs e conciuidas as insta— 
laçoes sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao 
comprovada do predio.

1 

$$$-.: 

u
;,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

I 
Qggg§ula uarta 

! 1) Para se hapilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do terreno onde sera construida a escola; blcro— & 

quis de localiza ão do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da lOCalidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que con" 
tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das on 
bras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

-COO§ERAQAO DO INEP - MEC“. Todos os documentos e fotografias d5” 
verao ternvisto da Comissão local e da Autoridade responsavel peu 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par» 
celas obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao 1N§P in— 

formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes age 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par— 
cela do aux1lio, conforme & clausula terceira. 

111i Para se habilitar ao recebimento da ultima par- 
cela, o BENEFICIlRIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexº ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com a construçao e de fotografias que fo» 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

: , ' ç I 
O predio escolar sera construido em terrenº coniarea 

de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

glâusula Sexta 

» I . 
A construçao obedecera ao progeto e plantas que fa- 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio mn'coqg 
truido no prazo maximo de doze (12) meses a conta; da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas se poderão seribi_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula Sétima 

, I 
.

. 
Na hipotese de seróo custo das obras superior,ac vª 

lor do aux1lio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIARIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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láue uia Oitava maná—DM~ 
A verificaçao go cumplimento das obrie Eagoes decorren 

tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INVP que, por seu 
Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos 
de construçao, e, de outra, & Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

Clausu la Nona 

Para o efeito do que dispõe & clausula anteriorªo BE 
IíÚFICIÃRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poss1v :is, 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que vegL,: 
a ser executados pelo INEP ou peles membros da Comissão Local. 

: r , Clausula Decima 

O predio, que devera s ºr construido com estabilidade 
garantida para longa duração, sera patrimonio do B,—“FI IÁBIOa quem 
compete providerm ar sua instalação e fur oienaneht bem como sua 
conservaçao. Esse gradio nunca era outra destinaou que a de se;— 
vir ao ensino primario, devend: a Escºla ser provida com professo— 
ras normalistas.

) Clausula Decima Primtzira 

0 B“NfiFIC§ad1C se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo gom toda a do eumentaçao, correspondenCia e pres- 
tação de contas a ele referentes. 

! I . - ºlausula Deolma Segunda 

Ao firmar o preser te Termo de Acordo H pecial, o B,— 
NÉFICIÁRIO declara que aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— 
cido e suas condiçoes, e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen 
to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resuitara aI 
rescisao deste Termo com & c-ansequente devolução de numerário jars 
metido. 

Brasília, A}; ózª7ó/Lál fªiª óíí; /íj;Áá///
— 

Brígido Tinoco 
Ministro da Educaçao e Cultura /j/ 

(' Mario Braga Ramos 
Secr rio de Educaçao e Cultura 

”,:. G,: , S 111:1 l< 7 " ,_



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tª“; .E ;: :.,o ESPESIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
05m;- Tic—gumªs mreeeamas 

& Puma DE M- 
PLIAÇÃ'O DA ’DE‘ ESCOLAR PRI RIA DO Pg; 8, 

ÉLEBRaDO ENTRE o MINISTÉ IO DA EDUCAÇAO E 
CULTURA (MEC), POR INTEmgmo DO INSTITUTO 
NACIDNAL DE ESTUDOS PEDAG emos (INEP), E amwwmnmmm. 

4 . Á: dias do mês de de Aos 
mil_novecentos euáíáuaZZcZAZQ/ç no Gabinete dª; inístrg da Edu- 
caçao e Cultura, presentes o respectivo titula , Dr. Clovis Sal— 
gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Eªti— 
dade acima ciçada, tendo em vlsta o plage federal de ampliaçao e 
melhoria da_rede escolar prímarªa do Pals, foi firmado elpresent; 
Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos-leis numeros 
6 785, de ll/Slhú; 8 3H9, de ll/lZ/h5; 9 A86, de 18/7/ú6; e De— 
cretos numeros 2h 191, de ll/lZ/h7 e 37 082, de zu/ 3/55, em que 
se estabeleceram os seguintes compromissos: 

! . . Clausula gglmelra 

_ 
O_MEC, por in§erméd;o’do INEP2 e conta dos recur— 

“ giª—120%; Wªbªaâª “das,“ “ ªªª %%Wºª'ºª Vir " 

o-anzilza IIECWS vY.eflfi‘ an ( Quargnga a;.fzªi
_ 

- «film ' 

ª. nª.“ 
~~~~~ ~ ~ ~ 

glâusula Segªgda 

, o auxílio federal referido na clãusulawanteriarsô 
podera ser utiliZado pªra o fim exclusivo de lªqúidaçao de despe— 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

I . glagsula Terceira 

, AO auxílio federal será remetido,em parcelas,por ig 
termedio'da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri» 
meirª apos o cumprimento do disposto na clausula quarta do pressº 
te termo e quendo concluldos os alicerces; a Segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de as» 
sentado o piso, coleçadas as esquadriªs e concluídas as instala— 
goes sanitarigs, de agua e de luz; a ultima'apos a conclusao com— 
.provada do predio. , . .
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I 
C ausula Quarta 

! I) Para se hapilitar ao,recebimento da primeira pag 
cela do aux1lio, o BENEFICIaRIO deyera reme er ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; blcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoeSÃ d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do auxilio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problee 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao & Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) cepia do Contrato cunesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixadacom 
os seguigtes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOBERAÇAO DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias deu 
verao terwvisto da Cºmissao Local e da Autoridade responsavel ; 
Ia execuçao deste Acordo. ' 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parm 
celas ºbriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP in« 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ana 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova parm 
cela do auxílio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ªo recebimento da ultima par— 
cela, o BENEFICI,RIO, apos & Conclusao das obras, remetera ao 
INEP ou entregara & seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas,reali2adas com.a construçao e de fotografias que fo- 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

glauSula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp comeâea 
de dez mil—metros Quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao,

' 

Cláusula Sexta 

_ 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &n'conâ 
traido no prazo maximo de doze (I2) meses a contar da data da as- 
sinatura deste gonvenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP.[

' 

Qiáªsªia_âétina 

. I . . . 

! Na hipotese de ser_o custo das obras superior,ao va 
lor do aux1lio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o.er 
cesso verificado com.recursos proprios.
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Cláusula Oitava 

A ver_ificação do cumprimento das obrigaçoes decorre 
es do pressente Acordo -cabera, de uma parte, ao IIEP que, p01 
iretor ou rêÚ“ººPf“aute devidamente credenciado, podera 501131.- 

‘3‘! 

6‘,

a 
qrer içfo.u<«oes ou vistoriar o desenvol7r sento dos trapalho 
nsªrucec; e, de ov.tra, a Comissao Local referida na C1au.su1
a 

(+ 

(i) 

.) 

mHÇ'D

I 
91§A§AAA1AQAA 

[11: Para 0 e1 ºeito do que dispoe a Mia sala anteriorªo 1-2 
NEFICTARIO se c31,r3mese a facilitar, por codes os me:1 os “aossireis 'indlusív: o de transporte, os trabalhos de fis calizaç ao que ver111am 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da ComissD :o Local. 

l «' . Clausula Dec1ma 

O pr11 
garantida para Zon dur laçao, sera p3ur1mo11o do rsJTºiC3-3iO a 
quem compete Qra7& wie; sua instalação e Iuncionaqerto, bem como; 
sua conserre"v J11 predio nunca tera outra iusu-aêfao que a de 
servir ao en:in.o pri ima rio, devendo a Esbola ser provida com profes 
sores normalistas. 

l,. _ eo1.o, qUe dev Jerá ser corxuruioo com estabii 3ace 
E8.

~~ 
Jó 

! ) . . . Clausula DeCima Primeirª~ 
O HEWRETFIAAIO se obriga a conservar em seu arquivo 

o presente Acordo cºm tod -a a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

lis.) 

' ' , Clausula Deolma Segunda , 

Ao firmar o 
NEFICIÁRIO dec“ 11 que ac 
cido e suas con175

e to de tOdÚ-g as 
resciszo oesize 
remetido. 

presente Termo de Acordo Especial, o BE 
eita, sem restriçoes, o auX1lio estabele- 
que se responsabili 3 9919 fiel cumprimeg 

sLI1as, de cuja laossºrvºucia resu.ltara a_ l' 
& conseqúent e devolu: so do numerario ja 

Bias“ ilia, ª;;í/zôíbf/áéglíuaçzíp» 429 1/4/ê7éça/
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Tamo DE ACOAIIO ESPECIAL, PARA AXICIIQAO DE 
OBRAS ESCOLAAAS INTQGIAJAD No PI ANo AA AA. 
PLIAn DA III DE ESCOLAR PNINÁNT A no PA. 's: 
CELEBRADO ENTRE o NTNTSTENTO DA EDUCAÇÃO E 

: 
CULTURA (MEC) POR TNT EAIIAq DO INSTÍTNTG 

’NACIOI‘ IAL DEW NâTUDos PLDAGÓGTCOS (INLP)B 
menus mNmmL se mesmº GGIIQALIIS, 
{BEIIFIG o), serenº no Pena:.

» 

_ 
Aos óíâ$ª7ºóªªª——— dias do mês de 6z4á£,éí, de mll novecentos e an anta, no Gabinete do Ministro da fiducagfi o e 

Cal tura, presentes o respectivo titular, Dr. Clóvis Salgado da Gama, e 
o representante devidamente credeaciado da Entidade acima citada, ten 
do em vista o lane federal de emp] .iaçao e melhoria da rêde escol er 
primaria do Pals foi firmado o presente Têrmo de Aoôrdo ESPEClj_LJ“ 
termos dos Deore os—Leis numeros 6785, de ll/8/hu; 8 3h 9 de ll ;Z/ 
Nã; Z/uôõâ de 18/7/L6; e Decretos numeros 2a 191, de ll/lâ/N7'e37ªí& 
de 2 É, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

"Iggsgga Priªelre 

, O MBC, por inteçmedío do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional o Ensino Primario, Unidade 09. Oh 0;, Verba .l. O — 1, 
(Elfin) do exato cio financeirod1959, eonaedera a PBEFE EITU nªni 
cIPAL as amem: eoNçALvss 110 de me 500 .00 (Ruining 31t un 
cruzeiros) ra & constru ªde uma Escola Pr ria deã 3(tres) saw 
las da aula ªgrojeta INER/$6—3) & ser lºcalizada na CIDADE. 

Ggâusgga Segggga 

O auxílio federal referido na clausula anterior 86 po— 
dera ser utilizado para o fim exclusivo ãe liqúidaceo de despesasznã 
vistas neste Acordo, cujos têrmos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escritas falada. » 

_.IA_C %% W ..
e 

O eux1lio federal será remetido em parcelas,por inter— 
medio de agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira a 
pes o cumprimento do disposto na Clã.usula Qualta do presente terno e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esquadrias e concluldas as instalações sanitárias, de ªgia- 
e de luz; a ultima após a conclusão comprovada do predio. '
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C âQâQl_ Quarta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- 
cela do auxílio, o Ba WICIÁRIO devera remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde sera cónstruida a escola; b)çroquis de 
localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua iden 
tificaçao; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificações; d) prova de dispor de recursos ara completar o or 
çamento, caso este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica— 
çao de três pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educaçãoz entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 0 
bras; f) cópia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre o sis 
tema que será adotado para a construçao; g) fotografias das obras 
iniciadas de modo a ver- se a placa que devera ser afixada comcxsse 
guintes dizeres: "351A escenª. p3STA SENDO CONSTRUÍDA COM A 00013333- 
ÇÃO DO INEP - MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IEfEP info3r1a 
ções sobr e o andamento das obras na forma das Instruções anexas,cp 
cumentando- as com fotografias, medições das obras e comprovantes 
das despesas efetuadas., sempre que fizerem jus a nova parcela àãaj_ Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da ultima percam 
la, o BENEFICIÁR105apos a conclusao das obras,remetera ao INEP ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das deSpe- 
sas realizadas c031 a construção e de fotografias que focalizam o 
predio por Vários angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos 
' 

cfotografias deverão ter o 
Visto da Comissao Local e da Autoridad& responsavel pela execu — 

ção deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condições pedagógicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta~ 
A construçao obedecera ao projeto e plantas que :flg 

zem parte integrante do presel1te Acordo, devendo o predio ser cons 
truído no prazo m<—»ximo de doze (12) meses a contar da dat a da assi 
natura dêste convenio. Altera ações nas plantas so poderao ser fei — 

tas mediante previa eutorizaçao do INEP. 

I ' . ClauSL a Set na 

Na hipotese de ser o custo das obras superior ao va— 
lor do aux1lio previsto neste Acordo, o BLNLFICIARIO suprira o ex— 
cesso verificado. com recursos preprios.
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— ª'
_ 

Seguiram Oitavª 

A verificação do cumprimento das obrigaçõeS'decorreg tes do presente Acordo cebera, de uma parte, ao INEP quç, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos de construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. ' 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0351veis inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

Cláusula Décima 

' . ' ! . . O predio, que devera ser construido com estabilidade garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFICIABIO aqua ‘compete providenciar’sua instalação e funcionamento, bem como sua conservação. Essa predio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras normalistas. 

~~ ' . . . ,la Qâcima Primeira 

.O BENEFlClÁHIO se obriga a conservar emhseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correSpondencia e pres— taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Qácima Segunda 

& , A Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE— 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auXilio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario yare metido. 

Rio de Janeiro, /9 & záºõ 94 /4’a’7’9 

Clóvis Salgado da Gama 
Ministro da Educaçao e Cultura 

Á na Www dwíz/ 
f * Otílio Antunes «" 

( Prefeito 

INEP/CCEE/ZCS/cm/



« ~ 
220' 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA~ 
name do ºmni m} mama“

, 

. 
5L W « 

&“; Q/ô/C O ª 

mm mm: W>GJÁJÉÁJÚ {Wfik 
9.1 Wt 20 Mªtª 6. WW W Zia/”momgafioma 32‘ ' 

gunman-onto fins abras fin Emª W iª,.w fºi M&Memaªwx «naacâsamamm, ma âwímí; namfigrenm “na. na mina fin 31 mªs: gumas.» ; 
an valeu «» ars smommmg a amª m a Wampum 
&! ºMaªoªo 

& Wa Cªtª MIME War & 133359). 

mw &. 1w dam fin mia/éo (atuªr; ªo, atãºfwm 03:91:“ 59É gav.“, mmº fiofincrfi 1mm uM 
“mix—aa) W Wawfimamoogxnwfififia 

um, pm amª. a Mama 63.33t Wat: 
mérwm Wmuuumma mxmma. rezamºs—e.mamnn MIN 58. 

afififimqQGawfiawéo 

zm ªtum sem“ 
chefa: M m 

xm/‘mwmwwym



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

3 3:3 33 ;;;; 333333332. 333333333 .3313: 

a;; 2333 
” 

;;;; 333.33: ;;;. 13 sw; ;;. 3 ;;; (1333.3) ªªª 3 msm a; 33333.30 ;;; : .;zl, 
3 33 vmª; 33 ;;;“ WW , 

~~~ 
~~ 

~
~ 

~ ~ 

3:33 ;;; »; wan/av 33m 
333333333333.» 33.133333133313333 M&QW manca, tm, mg” %s º ”3393:1123 153.113.1333 ªiª... &:m Q &; ªiwª : Wº eª 3'13 e 
$333fmm“ ª " &mialmtâ «um 
1:359: uynGéamwtesfizfiéfigdau/n can 
se 3333391333333 oa ”guiam 33n ~~ 

3338:0333 mmm; 3333, W » ªime» ~~~ Mita BEM: » 33- 333% 33333333; m;; ;; ”;;;; “133% 3/3 33 ªíªªm 
Was; 33333333333133 33333333133333” ao mapa ele 333333233333 «hi 

3 aa.-zine; $333331, raianª; 333 ezâumla 3:3e v; 
ia 3323: fwfliaadas ,3333 ; agarra; 333333 33 31:9 taum 33!... 
no &; Zana às 63395133, a daatimnge 33 ;;;; 33 {3.3%} 
am;-;;;; 9333. 313333313 a; 33:30.13 sam]. 103331.333 santa &; 33333.3 ªiª“ MW;-MS.; 

ºawílio “ªnvisª: na alana-.a 3.3 88 
seu 333333133333 > -W 'mu— 

a fia míngua &. um 
ªfã“ &:q nªrnia 

33 prawn & a &.— 

“3.3333333333323333...w me” Wªta“ mmwmmmémnmaaua 
bª fotºgrªfia a planta 3.33 Ma; ; 
º) 333..t das 3333.3.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

mmm, oIZªz€£$, mmçàw um mas as mm: as mmstmgaa, as rm do mm m— 
git-1m Win m m, mu was—.: & an 1: 

ia mam a & ,. 

~~~

~ ~~~ _ 

rm: o ªmaram Iªm às , 

ao cut! . W “was an www;— ~ ~ 
,Aaáâ 

4 Mim W40 
Clõvis Salgado && Jéiam 

mama‘s em armaçãº & Gaim
~ “— 

:mwwwsn



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tame DE ACORDO ESPECIAL, Pin I; exceção DE 
OBRAS ESCOLARFE INTlés-EADAS NO PLANO LE 55.:— 

PLIAÇÃO DA BEBE ESCOLAR PRIMMA vc mªis, 
CELEBRADO ENTRE o MINISTERIO DA EDUCAcusi-o E

o _CULTURA (MEC) POR INTEBMÉDIO DO INSTITUT 
NACIONAL DE E TUDOS PEDAGÓGICOS (IBEP) EIA 
Pmmmm mumu, DE ARAPIRàGA z.. 
emm), 33mm DE. , %, 

. 
Aos dias do mês de W .. de 

mll novecentos e atenta no Gabinete do Ministro da Educaçao e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clôvis Salgado da Gama,e 
o representante devidamente credeeciado de Entidade acimª citeda,teg 
do eª vista o glano federal de ampliação enmelhoria da rede escolar 
pgimaria do Pals, foi firmedo o presente Termo de Acordo ESpeCialn 
termos dos Decretos—Leis numeros 6 Z85, de ll/S/AA; 8 3H9 de ll/LZ/ 
A5; y mas de 18/7/96; e Decretos numeros au 191, de 11/1â/LL7 «357052, 
de 24/3/5É, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

”151.3511 &,”w 
O MEC, por inte médio do INEP, à conta dos recursos do 

Fundo Nacional o Ensino Primario, Unidade 09.0h og, Verba 5.1.0%£l 
(VÍTh) do exnre aio financeirº de 1957, cones ar a PERFEXTUEA MERE. 
CIPM. DE sma, ESTADO DE ALAGOAs, o nº de Cr$ 150 000,00 
(oen'e e cincoenta mil eruseiros}, para a cºnstrução de uma Esqui; 
Prinaria de uma sala de aula (Projeto IBEP/75'n 163:3) a ser lºcali— 
zada no Povoadº de Cavapa. '

, 

Cgâuêgia SggggQa 

, O auxílio federal referido na cláusulª anterior 56 po-- 
dera ser utilizªdo para o fig exclusivo de liqdidaçao de deepesaszmg“ 
vistas neste Acordo, cujos termos'deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

9.15 em 19.129.51.115. 

, . O auxíªio federal será remetido em parcelas,pot ioter- 
medio da agencia do Banco do Brasil,mais prox1ma, sendo a prlmglra e 
poe o cumprimento do diSposto na Clausula Quarta do presente termo e 

quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as obras estlvegem 
cobertas e revestidas; a terceira, depois dewessentadg o piso, Cºio— 
cedas as esquadrias e concluídas as instalaçoes sanitarias, de agua 

I Hi 
. e de luz; a última apos a conclusao comprovªda de prédio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' . 

Clausglª guarta~ 
I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— cela do auxílio, o BEHEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: a)prova de propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indiSpensaveis a sua ideª tificação; o) orçamento das obras com discriminação minuciosa das especificações; d) prova de dispor de regursos ara completar 0 or 

çamento, çaso este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica— 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) cópia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre 0 sis tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixada comcxssg guintes dizeres: ”ESTA ESCOLA seri SENDO CONSTRUIDA COM A coopera- 
ÇÃO DO INEP - MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIÁRIO & remeter mensalmente ao INEP informª 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando—as com fotografias, medições das’obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela das; Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parcem la, o BEHEFICIÁBIO, apos a conclusão das obras,remeterá ao INEP ou 
entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe- 
sas realizadas comna construção e de fotºgrafias que focalizam o predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
Vistoªda Comissao Local e daº Autoridader responsavel pela execu - 
çao deste Acordo. 

Cláusula Quinta~ 
O prédio escolar será construído em terreno_com área 

de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que && zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truído no prazo máximo de doze (12) meses a contar da data da assi natura dêste convênio. Alteraªões nas plantas só poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

' . ClausuLa Sétima 

! Na hipótese de serªo custo das obras superior'ao va— lor do auX1lio previsto neste-Acordo, o BeNdFICIÁRIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS ~' ("! r. ug'w' ._.-u.- ~ êsula Oitava 

., ('>' !ª & Verificação do cumprimento das obrigaçõeãjªeãorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaiSquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos trapalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta.

I
v glausgLe Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseiveis, inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima 

I . I . . O predio, que devera ser construído com estabilidade . N I « . A , - __, -..“.“ ,. garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BnNaClnRIO aqua compete'provigenciar'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. esse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras normalistas. 
&' . . I ggºnãpla Déc1ma Primeira ".. 

“O BENEFIClÁBIO se obriga a conservar enhseu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres— taçees de contas a ele referentes. 

Cláusula 'c' a Se unda 

Ao firmar o presente Termo de àcõrdo Especial, o BE— NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobServancia resultara 
a a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario gire metido. 

BraSílía, &” W dº /9;’ 
xxnxxxxxxxxxxnx ff,f';

; , 
$. / »»» k/ “1‘77 ef «eu, r _ % Élâãlªlâ—âãíilll Clovis algado da Gama ‘\H__\\ 

exne 8h dêsta “_ Ministro d Educação e Cultura
&

A 
aéreo fi na dam eu se "enkuanto, a ' 

max:-miria eu Mªis 5 e 
»

. Cultur-gªrantem se: ;Égâ'ªââ'kâªs 
111m

. "ªº” ' ' 79/7 Prefeita Mum 

INEP/CCEE/zcs/cm/zsfwméa
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MINISTEPxO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Têm—«w wave as: as même arma:. umª 
no ªiª; Mªj/958 mama 0 31313333316 DA Ew— 
639% E CULÉEURa nas), Pea Immfin o m 
Izzsrrmwa aaczoaaz. as mwms P mas 
(mmª), E & Engªnam “mama;. axim 
m, ªmam; as amas amis, Pam may 
as a», mesm Immmªs yo 9mm; a 

v 

- m mg 23mm rmmsm 30 Pa , & FORMA mun: ~ 

~~ 

, Tendo om vista as pandoraçãos aprcaentadaa polo Sr— 
Jose Rannro no, Prafoitn,fiunicipal do Banteaa,satade ço ninas 
fistula. em of cio às 25/5/960,rpret0e01tdç no I&ÉP sob numerº .... 
1 5714/2360. 0 age, par seu titular, D:. Clºvis salgadº da. m, e . 
PHEFEITQHA MUEICIPAL DE HAHTEKà, firmªm o pros nte termº aditivo 
pela qunl fica entnbolecida & conceasna do an: io suplaªentnr do

. ªê 560 900,03 (QUIEEERTGS MIL C.SZEÉROSÉ, pªra & conaluzuo das 
Gbrnt do Grupo Eucolar ” Bornardna", de cela (6) Sala: da au— 
la, que outa sendn.const dº no Bairro de Vili whvl, cíânde dc 
Mantenª, com o auxílio as && 2 000 006.00 fácil «11h99: de cause:- 
res) concedidº anteriºr—unte pelº INEP. 

, 0 auxiiia & planantcr cºrrerá por cents dos recur - 
ao» onçamnntariºg do «tare cio financeiro,de 1969, Verba 5.1.07. a— 

(V/66.fl2). nos tºrna: dºs Boerotot—leí: numero: 6 735, à0.11/8/9 , 
8 S&S, &. 11/12/9h5 9 à86 da 13/7/9h6 a Decretos numeros 2k 191, 
de 11/12/937 e 57 oâa. de ana/955. 

Ficam prevalenendo tôdaa as clâusula: do Aeêrdo $ª .peciàl tirandº em 12/7/959, ora alíàaâo. 
cláusula àãibita 

' A DIBGHQEQ dâste &côvdo_ricarª ná ânpondíncin do 
roeebimento, polo Hiniatario an Eduaagao . Cultura, dos recuraos 
corrosgandnntoa; 

Rio do Janªína, 494m, 02 ,a MZ af; /~£0 

âa/ pj; 
’alévis sugmnda Gm 

Hlníltro da Educaçao 9 Guitªr; 

fáàwaí (:àâkª—&*AJK ,Li A 

"Joaé Romero Duane Í ( 

Prefeito Kunicipal



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA / 

TERMO DE ACORDO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES Ii—iEEOEEOÃS Eo PLANO E..; inf;- 
PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR PRIMÁRIA DO PALS, 
CELEBRADO EETEE O MINISTÉRIO DE EDUCAOD E 
CULTURA (MEC), POR Immofifimo DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP ),E o maritimo âmãâlaâº Homzom, mas as... 
3333 (BENEFIC º). 

_ 

Aos «4ªª4ªªº 
3 

dias do mês de czzíã4éff de mil novecentos e sassenta no Gabinete do ministro da Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Gama,e o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada,tcn do em vista o plano federal de ampliação ehmelhoria da rede escolar .primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo Especie ps termos da Lei nº 59, de ll/8/b7 e do Decreto nº 25 667, de 15/10/40, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Qlágsula Erimeira 

' 

O MEC, por inter édio do INEP, â conta da verb ãáàaà/ 6 {YT/60.1mm mui—sos org—amem rios samesponámtes ao em:—e cio :; macho de 1960 come & ao Instituto ªriel Belo Horizonte Est; do de Minas Gerais, o a 119 “de Cr$ 300 090,50 (traumas « eru— sciroshara camtr ão de tres salas de aula para inªcio ao novo die do referido Ins flute. 

Qwégsgla Segpgda 

! . . ' . ' , O aux1lio federal referido na clausula anterior so pg dera ser utilizado para o fim exclusivo de liqúidaçao de despeaxSpre vistas neste Acordo, cujos termos_deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

, . glansnla Terceira 

, . ªO auxílio federal será remetido, em parcelas, por in— termedio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primei- ra apos o cumprimento do disposto na Cleusula Quarta do presente ter mo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras est; “Verem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o piso colocadas as eSquadrias e concluidas as instalações sanitarias, de a gua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

' 

' . 

Qlausulaiaaarta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— cela do auxílio, o BEHEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: ajprova de 
propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua idea tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesí d) prova de diSpor de reçursos gare completar o o; 
çamento, çaso este exceda o valor do aux1lio; e nome e qualifica- 
çao deNtres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educaçao entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a ComissaoILocal encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) oOpia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o sis 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixada comtxssg guintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA- n DO INEP — MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP informª 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando-as com fotografias, medições daslobras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dia; Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da ultima parce« la, o BEHEFICIARIO, apos a conclusão das obras,remetera ao INEP ou 
entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
X0 ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das deSpe- 
sas realizadas comha constru ão e de fotºgrafias que focalizam o 
predio por varios angulos cx crna e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias 'deverão ter o 
vistobda Comissao Local e da“ Autoridadev responsavel pela execu — 

çao deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenoçcom área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Glânsula Sexta wan—". 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que 1&5 
zem/parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truido n9 prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi . N ' N . natura deste convenio. Alteracoes nas plantas so poderao ser fel — 

tas mediante previa autorizaçao do INE . 

Cláusula sétgªa 

, Na hipótese de serªo custo das obras superior'ao va- lor do auXilio previsto neste Acordo, 0 BQNJFICIÁRIO suprira 0 ex— 
cesso verificado com recursos prOprios. 

«.t 

«. 

«.

L



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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, Cláusula Oitava 

& verificação do cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cebera, dejpma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos 
ãe cªnstruçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula uar &. 

Qlíusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poss1veis, inclusive o de trenSporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros de Comissão Local. 

Cláusula Décima 

' . r 
. . _, 

O predio, que devera ser construído com estabilieade ' ' N ' . ª ' "1 ”VFR—1 ' garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BLNumICIuRIO aque compete providenciar’sua instalaçao e funcionamento, bem como sua 'conservaçao. Esse predio nunca tera outra destinaçeo que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras normalistas. 
' . . . Clausula Deolma Primeira 

.O BENEFlClÁRIO se obriga a conservar emªseu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres- taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Qécima Segunda 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, 0 BE- NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservaneia resultara , a rescisão deste Termo com a conseqúente devolução do numerario Éire metido.
_ 

Rio de Janeiro, £7 512 czxé;fiff at; /@76‘z> 

ººj OK,-<p 
Clóvis Salgado da Gama 

Ministro da Educação e Cultura
A 

x ‘n,
_ 

I;. 

.«W—ª 

«.* /‘ f, 
. / ,ª a y ., _ 

/ / Liz/(xiv Liª—) ALLLÇÍáÃJ4) \, if(/6,111, CCJ/Cí, 
, 

, 'I María Ganeniãgã Queirºga / matara mama” 
ÁÁ— 

8 Ha « Inês. lNEP/CCEE/ZCS/cm/ W60 Bantam“
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

43.41440 DE ACORDO ESPECIAL, PAM 4x14434940 DE 
OBRAS ESCOLARES INTA—Dema“ 140 PL .um DE 1‘44- 

43411443240 DA BEBE ESCOLAR reuniam DG PA.] 5 
CELEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO DA EDUCAÇ 4o E 
CULTURA (MEC) POR INT 1444:4q Do INSTÍ'IUTO 
rumor .AL DE EêTUDos Peneda—zoos (narnia & 
44144.4 samira. 44 m 4440 (mm 
44410), 4444444 ns 41444 4444141. 

Aos ,wêííff ; 4zzo dias do mes de ªªªáºÍÍ de mil nOVecentos e “ª, no Gabinete do Ministro da Educaçao e 
Cultura, presentes o reSpec ivo titular, Dr. Clovis Salgado da Gama, e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada, tem 
do em vista o Elano federal de ampliação e melhoria da rêde esco: er 
primaria do Pals, foi firmado o presente Têrmo de Acordo ESpeclsllcs 
termos dos Decretos-Leis numeros 6 785, de ll/8/hh5 3h9 de lL 42/ 

gg u86 de lS/T/hó; e Decretos numeros 2h 191, de 8ll/lâ/u79 ºâíoãq 
de ZM 3/55, em qua se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Qláuggga Pr’ e re 

O MEC, por intermedio do INEP, & conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09. on. 02, Verba 3.1.07 “ 

(vem do mas,» rumam 4a 1958 moat: 4444414444 m... enm 44 sem; 4:44,. Demas 44 mms 444444,.1144 e. 4144..."... awesome xªmmdemiws) 3.2444444441444894» 
Mªu— vía massª,, tatuada poi» Estado 314224.14 aidna-;(»— t 14 him-41), na mmm 4-. Les. nª 1 an alla/554; 

Cláusula Segªgga 

O auxílio federal referido na clausula anterior só po-- 
dera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidacão de deepesasrmgª 
vistas neste Acordo, cujos têrmos deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Clãus1 
' 

Te -e” a 

O aux1lio federal sera remetido em parcelas,por inter— 
medio da agência do Banco do Brasil mais proxima, sendo a prim gira a 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluídos os alicerces; & segunda, quando as ceras estiverem 
cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esquadrias e concluldas as instalações sanitarias, de água 
e de luz; a ultima após a conclusão comprovada do predio.
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Cláusula iuarta~ 
I) Para se habilitar aolrecebimento da rimeira par— cela do auxílio, o BENEFZCIÁRIO devera remeter ao IN“ : a)prova de 

propriedade do terreno da escola, b) croQuis de localização do ter reno com as indicações indispensaveis-a sua identificaçao,com a im plantação das construções existentes' o) orçamento das obrascandis criminação minuciosa das especificaç0635hd) prova de dispor de re- 
c sos para completar o orçamento, caso este exceda o valor do au- Xilio; e) nºme e qualificação de tres pessoas da localidade, inte— ressadas pelos problemas de educação entre as quais pelo menos um professor, que constituirão a Comissao'Local encarregada de acompa nhar o desenvolvimento das obras; f) copia do Contrato das obrasou esclarecimento sobre o sistema que sera adotado para a construção; g) fotografias da situação atual das obras, por varios angulos,ven do—se a placa que devera ser afixada com os seguintes dizeres: vas 
OBRAS DESTa ESCOLA ESTÃO SENDO REALIZADAS COM A COOPERAÇÃO.DOINE'— me;" h) Copia do projeto do prédio. . 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIÁRIQ & remeter mensalmente ao INEP informa ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg comentando—as com fotografias, medições das 'obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela«i)au Xilio, conforme & clausula terceira. 

' III) Para'se habilitar ao recebimento da última parce- la,o BENÇFICIÁRIO, apos a conclusão das obras, remetera ao INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o "Termo de Recebimento do Fredie" preenchido na forma do modelo ane xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das deepe— 
sas realizadas com a construção e de fotografias que focalizam o predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o visto da‘Comisséo Local e da Autoridade reSponsavel pela execução deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— res condições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro ou cerca ao final da construçao. 

Clãusgla Sexta~ 
A construção obedecerá ao projeto e'plantas<puafaz parte integrante do presente.âcordo, devendo o predio ser construi do no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assinatu ra deste convenio. Alterações nas plantas so poderão ser feitas mg diante prévia autorização do INEP. 

Cláusula Sétima 

' Na hipótese de seráo custo das obras superior'ao va- lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIAdIO suprire o eX- cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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Cláusula Oitava 

A verificação ªo cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaiSquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos de construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispõe & clauSula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseiveis, inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local.~ 
I . P . . O predio, que devera ser construído com estabilidade _ 

1 ,., I , A , - 7,-..“ I. 
,. garantida para longa euraçao, sera patrimonio do BnNmFICIuRIO aqua compete providenciar'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. Ésse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras.nornalistas. 

' . . . Clausula DÉCima Primeira 

“0 BENEFIClÁHIO se obriga a conservar emhseu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, corrGSpondencia e pres- taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula gácima Segunda 

, A , A ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE- NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e'que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario Éire metido. 

Rio de Janeiro,«á&f 682 azéQLtfy 622 /%z¢29 

mm.» mm Maw/ 
Clóvis Salgaão da Gama A . 
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;Lao DE 110011110 ESPECIAL P111111 execuçªo DE 
OBRAS ESCOLARES 11111111111313 NO PLANO DE 211- 
PLIAQAO DA EEDE ESCOLAR mm;-íam no P;; fs 
emanam ENTRE o 1111 111111110 
CULTUl-LA (;;EC), P011 1111 1111:1110 DO ;;;n () 
N;;CIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP) ,Ee 
Malwee 1121211212.. 111m 2 em 
em .1 mm (smsmâwsh 

Aos m dias do mês de Míª de 
mil novecentos e lllilnt! no Gabinete do Ministro da Educa cao e 
Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr. Clovis salvªdo da Genmª e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada,: n 
do en vista o plano federal de ampliação e melhoria ga rede escolar 

.primaria do País, foi firmado o presente Têrmo de Acordo E.specialgms 
te; nos da Lei nº 59, de ll/S/UY e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/-;, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Cláusula Primeira 

0 
EEC, por intermedia 1do I;;EP, a conta da verba1*6.13; 6(W3, m 

' mim me em» “m 13113139312121 JW aº se em“ a 
) 

º º M 20633“ 
gm mm “1; ”ª: mms-á» 11. “$ “gm/{112113111119 I11 ;P 3.65 na ;;;; estam; 1211 111111111 ;; m.. on.-mmm” ,uàndam mmw1m at. mªis, .mrmtn &! f.;»;n— ::— = m 3331:“ ªº Wª“. & min- 

9 mama mo mmtm W 11.1mm 
~~ 
Clau usg;a Segunda 

0 auxílio federal referido na cláusula anterior só po 
dera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de despesaspl 
vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. . 

Çláusqla Terceira 

O eux1lio federal sera remetido, em parcelas, poº in- 
termedio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primei— 
ra após o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente ter 
mo e quando concluldos os alicerces; a segunda, que;;do as obras ízstl 

“verem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o pis 
colocadas as esquadrias e concluídas as instalações sanitarias2 deo& 
gua e de luz; e, a ultima, após a conclusão comprova.da do prédio.
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, ( 

ºlansn a ’uarta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: a)prova de propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua idea tificação; o) orçamento das obras com discriminação minuciosa das especificações; d) prova de dispor de recursos ara completar 0 or çamento, çaso este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica- 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de educação entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao'Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o sis tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver-se & placa que devera ser afixada com<x35g guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA— 
QÃO DO INEP _ MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IBEP informa 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando—as com fotografias, medições das’obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela aba; Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parce« la, o BED’IEFICIARIO5 apos a conclusão das obras,remetera ao ITEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o "Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das deSpe- 
sas realizadas com a construção e de fotografias que focalizam o predio por varios ângulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
visto—da Comissão Local e das Autoridadei responsavel pela execu — 

ção deste Acordo. ' 

Çlãusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho- 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. “ 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que ªª zemlparte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truido no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi " . A .L I N . natura deste convenio. alteraçoes nas plantas so poderao ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP. - 

CgáusgLa Sétima 

' Na hipótese de serªo custo das obras superiorlao va- lor do auXilio previsto neste-Acordo, o BJNBFICIÁRIO suprira o eX- 
cesso verificado com recursos proprios. '
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Cláusula Oitava 

à verificação go cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Qlíusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o Bª NEFICIÃRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poss1veie inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que Venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima 

I. I I _..1 
, O predio, que devera ser construido com estabilieade - » ' - ª - .n—mw f— n . garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BnNmrlCIaO aque compete providenciar'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. Ésse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

Cláusula Décima Primeira 

.O BENEFICÉÁRIO se obriga a conservar em“seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, corrCSpondencia e pres; taçoes de contas a ele referentes. ' 

Cláusula Décima Segunda 

A ',. ª - . Ao firmar o presente Termo de acordo EspeCial, o BE— NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara ' a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario yare- metido. 

Rio de Janeiro, 330 ea mam—law 4": ffóo 

m: / 
Clóvis Salgado da Gama 

iinistro da Educaçao e Cultura 

M/ W; íª 
text—r fiasuiifi; 

ffllfliflifitfi at lªiª 

INEP/ccee/zcS/cm/asefhu£25—3—£$âª
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TERMO DE ACÓRDO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADÃS NO PLANO O:: 3w- 
PLIAQAO DA RED}; ESCOLAR PRIMÁRIA DO ruinsl 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO Dê. EDUCAÇÃO e 
CULTURA (MEC), POR INLMfiDIo DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP) E A em; ' 

, Ííªhsªsnª ªgfâàm rªggª «Pªiªl 'ª' '_ 
Jatene, amem mesªs; (assentame).

! 
Aos Mi'mwib WK dias do mês de %é de mil novecentos e sacsamta no Gabinete do Ministro da Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Gama,e o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada,teg do en vista o plano federal de ampliação e_melhoria da rede escolar .primaria do País, foi firmado o presente Termo de Acôrdo Especie os termos da Lei nº 59, de ll/8/b7 e do Decreto nº 25 667, de 15/10/48, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

' . .M 
r in ermêdio do INEP, â conta da v rba XJLJJNS 

_ M na . ao um , VW ªtm a Mo, WM & Am .mmsmmaa .Wfi dfi,§$fi@3mmu{$fla »aâº mesa,,mwmmªza Wm)pm, _. "mamae mma—mu, Wwwawm
~ 

~~~ 

~ ~ 

glãusgla Segunda 

! . . ' , I , 0 aux1llo federal referido na clausula anterior se pg dera ser utilizado para 0 fig exclusive de liqúidação de despesasprâ vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

'
Q _âªlàamTe r..__2;___ce ra 

f _ . . , .º aulio federal será remetido; em parcelas, por in— termedio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo & primei— ra apos o cumprimento do disposto na Cleusula Quarta do presente tê mo e quando concluidos os alicerces; & segunda, quando as obras est; “verem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso; colocadas as eSquadrias e congluídas as instalações sanitárias de ª gue e de luz; e, a ultima, apos a conclusao comprovada do predio.
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C áus' a “ua ta 

I) Para se habilitar ao'recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO devera remeter ao INEPz'aZprova de 
propriedade do terreno da escola, b) crºquis de localizaçao do ter 
reno com as indicações indispensaveis a sua identificaçao,com a im 
plantação das construções existentes' c) orçamento das obrascomdis 
criminação minuciosa das especificaçoes;hd) prova de dispor de re— 
cursos para completar o orçamento, çaso este exceda o valor do au- 
x1lio; e) nome e qualificação de tres pessoas da localidade, inte— 
ressadas pelos problemas de educação entre as quais pelo menos um 
professor, que constituirão a Comissao'Local encarregada de acompª 
nhar o desenvolvimento das obras; f) copia do Contrato das obrasou 
esclarecimento sobre o sistema que sera adotado para a construção; 
g) fotografias da situação atual das obras, por varios angulos,ven 
do—se a placa que devera ser afixada com os seguintes dizeres: "AS 
OBRAS DESTA ESCOLA ESTÃO SENDO REALIZADAS COM A COOPERAÇÃO DOINEP— 
MEC," h) Cópia do projeto do prédio. ' 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce 
las obriga-se o BENEFICIÁRIO & remeter mensalmente ao INEP informa 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando—as com fotografias, medições das 'obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela<l3au Xilio, conforme & clausula terceira. 

III) Para'se habilitar ao recebimento da última parce- 
la,o BENÇFICIÁRIO, apos a conclusão das obras, remetera ao INEP ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
“Termo de Recebimento do Prédio" preenchido na forma do modelo ane A - .. 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe- 
sas realizadas com a construção e de fotografias que focalizem o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
visto da‘Comisséo Local e da Autoridade reSponsavel pela execução 
deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho- 
res çondiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
vou cerca ao final da construçao. , 

Clfiusulaa§exta 

A construção obedecerá ao projeto ejplantas<nuafaz 
parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser construi 
do no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assinatu 
ra deste çonvenio. Alterações nas plantas so poderão ser feitas me 
diante previa autorização_do INEP. 

CLãusgla Sétima 

, Na hipótese de see custo das obras superior'ao va— 
lor do aux1lic previsto neste Acçrdo, o BENEFICIABIG suprira o ex- 
cesso verificado com recursos proprios. »

~ T * . , "Juin, , ,,,r.g-:.S£_.J.Asl.‘m ,,..__ _,. ,,, ___V,7 , ., ".-,— Lríiii ._., :. lieu—._.-..» ..“



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitava 

_ A verificação do cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP quç, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Clausu a Nona 

(. Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios pOSSiveis, inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalizaçao que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima 

' , I f ' 

. . ., O predio, que devera ser construido com estabilieade . N I :. A . _.l_._“1_1 . , garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BnNnmICInRIO aqua compete provigenciar,sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. asse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

Clíusula Décima Primeira 

AO BENEFlClÁRlO se obriga a conservar-emâseu arquivo 
o presente Acordo com toda & documentaçao, correspondencia e pres— taçoes de contas a ele referentes, 

Cláusula Qácima Segunda 

A A .. Ao firmar o presente Termo de àcorao Especial, 0 BE- NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se reaponsabiliza pelo fiel cumprimeg to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara ' a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario Éire metido. 

Rio de Janeiro,/7 Ze x/ÁJ/ML 
4%; 
Clovis Salgado da Gama 

Ministro da Educação e Cultura
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TERMO DE ACORDO ESPECIAL PA;-E EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES IEEECMEÃS NO PLANO Li.; E.;- 
PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR Pernil-am DO mis, 
CELEBmmo EMRE O MINISTÉRIO us; EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEC), POR meneªme DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP),E e insumº nmzmm. £ Imam E com- 

em: .. mm (Emma: Em). 

Aos «"/M dias do mês de Mai” de mil novecentos e aagaauua no Gabinete do &inistro da EduceSEu e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Gama,e o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada,ten do en Vista o lano federal de ampliação e.melhoria ga rede escolar .primaria do Pals, foi firmado o presente Termo de Acordo Especialgms termos da Lei nº 59, de ll/8/h7 e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/ac, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Qlágsg a Pr'me'ra 

O MEC, por intermédio do INEP, ã conta da verbazgfia 
& 3/91), de assumiam «= “ro de 1959 WM an um (mais; tam. ea Aswan-w) o o eu era anã mªsa emm“: an. em. «mu, asthma} mt ac canªs; mu riu e da mun , um (Fªro,-tato mgr/75.163 1:33, as Leº estames em sºm ª m ª: e. Emitª, suas» ªs Pombas», me tem eo manta a 33 't, ªª &. 

~~~ 

down—mta ªo msn de: 311;»: do Rama“. Es cameras,— mwuumaáas pela Mamas» ªse-upa da tram. . 

ºlªª— 

! . I , I , O auXilio federal referido na clausula anterior so pg dera ser utilizado para o fig exclusivo de liquidagao de de5pe&u;pr§ vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada.

I Clausg;g Terceira 

, .º auxílio federal será remetido; em parcelas, por in— termeqio da agencia do Banco do Brasil nais proxima, sendo a primei— ra apos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente ter 
mo e quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as obras est' 

“verem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o piso, colocadas as esquadrias e concluidas as instalações sanitarias, de & gua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

! 
ºlaeaale_gaarta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- 
cela do auxílio, o BEHEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde será construída a escolag'b)çr0quis de localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua iden tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesí d) prova de diSpor de recursos para completar o o; 
çamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e nome e qualifica— 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação,z entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao'Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o sig 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver-se & placa que devera ser afixada com<x;se guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A COOPERA- 
çÃO DO INEP - MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP informa 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando—as com fotografias, medições das’obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dae; ! . . XlllO, conforme & clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última pares" 
la, o BEEEFICIÁRIO, apos a conclusão das obras,remetera ao INEP ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
X0 ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe- 
sas realizadas comªa construção e de fotºgrafias que focalizem o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
visto‘da Comissão Local e daº Autoridadea responsavel pela execu - 
ção deste Acordo. 

Çlâusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fâ 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons 
truído no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convenio. Altera'ões nas plantas se poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP. - - 

Cláusula Sétima 

, Na hipótese de ser—o custo das obras superior'ao va- 
lor do aux1lio previsto neste—Acordo, o BANAFICIÁRIO suprira o ex- 

'cssso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitava “, “ 
A verificação do cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cebora, de uma parte, ao INEP que, por seu. Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traoalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Cléasu a Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseiveis, inclusive o de tranSpcrte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 
' . Cleusula Décima ___-_. 

I. ' ! . ., O predio, que devera ser construido com estabilieade . N ' . A. ªmª..“ ' garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BnNaCInRIO aqui compete providencier'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. Esse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras normalistas. 
' . . . glggâgga Dgçime,Prime1ra 

AO BENE"IC;$REO se obriga a conservar emªseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, cerrCSpondencia e pres— taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Qácima Segunda 

& 1 A - Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE- NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxilio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario Éire metido. 

Rio de Janeiro,;ªº ate 'ºººªª%&º a/%./@flfia 

#7 €“ 
Clô is Salgado da Gama 

Ministr da Educação e Cultura 

4/] W. fl. 
3813:! fioehniz: 

ssfifiinflo do 1513 

INEP/CCEE/zcs/cm/zcsienIZS—S—zaâº
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TERMO DE ACORDO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADÃS Eo PLANO EE 3M- 
PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR PHIMÁRIA no PÁlS, 
CELEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO DE EDUCAQEQ E 
CULTURA (MEC), POR EEEEEEEDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS Pevàeóergªs (INEP E,“ IªeeEEº neºzessa ““ lªzeEEg e E sºa - 

ese . xale (sensªta: exe). 

Aos 'Ciiãã;22£:—— dias do mês de Aªªªºªfªº de mil novecentos e “. no Gabinete do ªinistro da Educaçao e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado de Gama,e o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citada,ten do en vista o glano federal de ampliação ehmelhoria da rede escolar primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo Especialgxe termos da Lei nº 59, de 11/8/u7 e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/QG, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

I . . lausnla Primeira 

~~ o Ev “'ter fd' d EEEF 
' 

. d t) aaflauaf 6 (”El), a» Mªlaiº“ m lg; 33 13591 “algª %%%&.— eêm» de ªssusta-_ ) a e , da cr$ auê mªgº amenizam eu W cetrº») eautsneea oeaatruçªe se fiauoln ' ria en un! 63 nas: (rªogcen idea/73 . 163 na), na » flea coguezfix ris Elx ( âªgíeo 
_ 

àhantsezanaee Ga Faraexnen} seexe Ele ee esexâes. eereee Dº ees— Ms'gwsw & MWWWW“ a“ seus“ 
. 

-- 
» 

, 
—x ' 

v 

, vu ªm É! “ªgem; W 
glâusgàa Segunda 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ pg dera ser utilizªdo para 0 fig exclusivo de liquidaçao de despesaSpre vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

, _ 

Qàgggylª Tergeira 

, .º auxílio federal será remetido; em parcelas, por in- termedio de agencia do Banco do Brasil nais proxima, sendo a primei- ra apos o cumprimento do diSposto na Clausula Quarta do presente ter 
« 

mo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras est; “verem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentªdo o piso, colocadas as esquadrias e concluidas as instalações sanitarias, de & gua e de luz; e, a última, após a conclusão comprovada do prédio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

I , 

911111111111111 

I) Para se harilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o BEDJTlClaaiO devera remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çr0quis de 
localizaçao do terreno com as indicações indispensaveis a sua iden tificaçao; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesí d) prova de diSpor de recursos ara completar o or 
çamento, caso este exceda o valor do auxílio; a) nome e qualifica— 
çao de três pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educaçãoz entr e as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das o 
bras; f) cópia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre o sis 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras 
iniciadas de modo a ver- se a placa que devera ser afixada comcm se guintes dizeres: “1STA “SCOLA ESTA SENDO CONSTEUIDA COM A COOPERA- 
çÃO DO INEP _ IIEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parcç las obriga—se o BENEFICIÁRIO a remete.r mensalmente ao III"EP infor;zD_i 
ções sôbre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,:Q 
cumentando—as com fotografias, medições das obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dna;; Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da ultima pa arce— 
la, o BEM FICIÁRIO, após a conclusao das obras ,remetera ao INEP ou 
entregara & seu representante, especialmente envia do para isso, o 
“Termo de Recebimento do Pre dio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acôrdo, ºccipdnnado de um demonstrativo das deSpe- 
sas realizadas com a constrfi çao e de fotogr fias que focalizam o 
predio por vários angulos cntcrna e internamente. 

IV) Todos os de cumentosfotogr fias deverão ter o visto da Comissão Local e da- Autoridade responsavel pela execu - 
ção deste Ac6rdo. 

Cláusula Quinta 

0 predio escolar será construido em terreno com area 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho- 
res condições pedagógicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Cláusula Sexta 

A construção obedecera ao projeto e plantas q-ue fâ 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons 
truído no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura deste convenio. Altera "ões nas plantas s6 poderão ser fei — 

tas mediante previa autorização do INE 

Cláusula Sétima 

Na hipótese de ser o custo das obras superior ao va- 
lor do auXilio previsto neste Acordo, o BENEFICIARIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaiSquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traoalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o Bª NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0531veis, inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima 

, . I 
. . O predio, que devera ser construído com estabilidade . ., N ' . A . ,——, "a ——- '- 

.. garantida para longa euraçao, sera patrimonio do BnNnFiClnBIOzaqx; compete provigenciar'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. esse Qredio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 
I ' . . . Clausula Dec1ma Primeira 

. “O BENEFIClÁHIO se obriga a conservar emºseu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, corrCSpondencia e pres- taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Segunda 

A ,. A _. Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, 0 BE- NEFICIARIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,,e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara ' a rescisão deste Terno com a consequente devolução do numerario yare metido.
. 

Rio de Janeiro, jo a/e 444% a/e /7o’a 

/,/ªf if 
”4111! f '“ ff “' 

ClõVisalgado da Gama 
Ministro da Educaçao e Cultura 

[4 :* 
f)] /: A/ rªi/. a,” ,- 

sem W , 
- 

,_ Franlãsnte aº 231% 

INEP/CCEE/zcs/cm/ayyisáa
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

~ €,f' "‘1 r, 
IL

~ 
TERMO DE ACORDO ESPECIAL pega ekecuçs 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO passo O: AM— 

PLIAÇÃO DA BEBE ESCOLAR PRIMÁRIA DO PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE o MINISTERIO De EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEC), POR INTnMNÉDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP),E

º 
égfiTKTHTG HfifllflfiéL 

%% 
IEIGBÃÇKQ E seaºexag 

& INIC (BEHEFIC. azo). M “ Aos , ªª dias do mes de' ««>Cªªªjºº ue mil novecentos e no Gabinete do Einistro da Educação e Cultura, presentes op.:sqnutivo titular, Dr.Clovis Salgado de Gema,e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada,t 3 do em vista o plano federal de ampliaçao ehmelhoria da rede escolar, .primaria do País, foi firmado o presente Termo de Ácordo Especialgne 
termos da.Leí nQ 59, de ll/8/ú7 e do Decreto nº 25 667, de 15/10/nu, 
em.que se estabeleceram os seguintes compromissos: . 

l . . glausula Erlnegra 

O MEC, por intermédio do INEP, à conta da verba 
ZALIEI & civçz), de exercício fin ire de 1959 aanceaari ao zeze (einen— 

1:32:10- sa Wen! ) o a 11:: d4: 03.605 000,90 (3 imenso: enm anime), sesta-mio emtmeo eu e mas: Pr rm da :a— ln de eula (Fr gets IªãF/Tã — 163 w. aw» laealiaaâea nº! 
, 

L.. ,. "" Id 
, Estado 55» 33331131 nº" ** “ª' 

- , amam «. eu mantra m ªtum do amemm pelº &:q em 
ºláusgla Segunda 

~~~~ ~ ~~~

~ 
~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ 

~~~~~ 

w. «r9 (:, t 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ pg dera ser utilizado para o fin exclusivo de liqúidaçao de despeanspre vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Cláusula Terceira 

! ' 

. . , “O euXilio federal será remetido; em parcelas, por in- 
termedio da agencia do Banco do Brasil nais proxima, sendo a primei— ra apos o cumprimento do disposto na Cleusula Quarta do presente te; 
mo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras oat; “verem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o pisoa 
colocadas as esquadrias e congluídas as instalações sanitarias, de & 
gue e de luz; e, a ultima, apos & conclusao comprovada do predio.

~
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

_léw ;_sQlª g'vierta 

1) Para se iºfilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auXilio, o BBhJFialABiO devera remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localizaçao do terreno com as indicações indispensáveis a sua iden tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificações_â d) prova de dispor de recursos ara completar o or 
çamento, caso este exceda o valor do auxílio; eg nome e qualifica— 
ção de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação entr e as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das o 
bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre o sis 
tema que será adotado para a construção; g) fotografias das obras 
iniciadas de modo a ver— se a placa que devera ser afixada com<xsse 
guintes dizeres: 31111 13130111 13111 SENDO CONSTRUÍDA COM A 000131111: 
çÃO DO INEP — MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIAHIO a remeter mensalmente ao INEP niorrº 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,óo 
cumentando— as com fotografias, medições das obras e comprovantes 
das deSpesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela à>a_3 Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilita.r ao recebimento da ultima parce— 
la, o BSNEFICIÁRIO, apos a conclusao das obras ,remetera ao IW P ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do P“«u o” preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, ºco'rºanado de um demonstrativo das despe- 
sas realizadas com a coast ;ao e de fotogr:ifias que focalizam o 
predio por Vários angulos c.xterna e internamente.

~~ ~~ 

IV) Todos os documentos cfotografias deverão ter o 
Visto da Comissão Local e da- Autoridade responsavel pela execu — 

ção deste Acordo. 

Clausgla aºuinta 

O predio escolar sera construido em terreno com area 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condições pedagógicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. '

' Clausula Sexta 

A construçao obedecera ao projeto e plantas que fa 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons 
truído no prazo mªximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convenio. Alterações nas plantas so poderao ser fei - 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Qláusula Sétima 

Na hipótese de ser o custo das obras superior ao va- 'lor do aux1lio previsto neste Acõrdo, 0 BE 'iEFICIÁRIO suprira o ex— 
CGSSO VGI'iI icado com I'GCLII'SOS proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitava 

& verificação do cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traoalhos de construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o Bª NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseiveis, inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

I . I . . , O predio, que devera ser construído com estabillcade . N — ! _ A . _ jªpa...“ '.
. garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BbNbCIARIOElQKi compete providenciar'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. Esse gredio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. “ 

isuia Décima Primeira .,...— Cl 

“O BENEFICÃÁRIO se obriga a conservar emªseu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, corrCSpondencia e pres- taçoes de contas a ele referentes. - 

Cláusula Décima Segunda 

h . A Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE— NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,,e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario Éire metido. 

Rio de Janeiro, .iã az; «o444peao are zf€áag 

Clóvis Salgado da Gama 
Ministro da Educaçao e Cultura 

Wiºx 
íaítnr fiiehlill 

irnaafilaxe da lªiª 

iNEP/ÇCEE/zcs/cm/Ma/Wã—MW



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

mesmo DE ACORDO ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLAHBS INTEGRADAS No PLANO DE AM— 
PLIAQED DA BEBE ESCOLAR PRIMÁRIA no PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA (Msc) POR INTERMÉDIO ro INSTITUTO 
NACIONAL DE EêTUDos PEDAGÓGICOS (INEP ,E o 
GOVEPNO DO Hirano DO PIAUI (BENEFICIÁRIO). 

Aos W dias do mês de “ªbªfª de mil novecentos e sessenta no Gabinete do ªinistro da Educação e Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr.Clovis Salgado de Gama,e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citadajteg 
do eq vista 0 Blane federal de ampliação e_me1horia da rede escolªr 
primaria do Pais£ foi firmªdo o presente Termo de Acordo Especiz; gs 
termos dos Decreuos—Leis numeros 6 Z85, de ll/8/hh; 8 3M9 de liingf 
%5;ZZ/%âgê 

de 18/7/u6; e Decretos numeros 2h 191, de ll/lâ/hYesãíoãg
e , em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

messªges—Erimsirs 

O MEC, por intermédio do INEP, â conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09.0u,02, Verba 3.1.07—LQ (V/9u), do exercício financeiro de l959,concedera ao GOVEBNO DO ESTfi 
DO DO PIAUÍ o auxílio de Cr$ 2,010 260,00(dois milhões dez mil duzeª tos e sessenta cruzeiros) para a construção de 3 (três; Escolas Pri- 
mârias,com um total de 9 Enove) salas de aula a serem localizadaszfs 
c dades de: - 

Cristino Castro...... 2 salas de.eulal'— Cr$ 250 000,00 
Monte álegre......... 2 salas de aula - Cr$ 250 000,00 Picos (Grupo Escolar) 5 salas de aula - Cr$ 1 510 260,00 

Clªuggla Segunda 

. , O auxílio federal referido na cláusulª anterior 56 po—_ 
dera ser utilizªdo para o fig exclusivo de liqflidagao de despesasrmº“ 
vistas neste Acordo, cujos termos'deverão ser-amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cliéusglaa Toma, 2,23. 

, . O auxílio federal será remetido em parcelas,por inter— 
medio da agencia do Banco do Brasilgnals prox1ma, sendo a prlmelra ª 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as obras estlverem 
cobertas e revestidas; a terceira, depois denassentedo o piso, colo- 
cadas as esqgadrias e’concluldas as instalaçoes sanlçárias, de agua 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

I . Clªiâalilsariaiª ...—_ 

"> /' vn... 
"" 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çr0quis de localização do terreno com as indicações indispensaveis & sua ideª tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesí d) prova de dispor de reçursos para completar o o; 
çamento, caso este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica— 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação, entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) cópia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre o sis 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras 
iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixada comcxsse guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTA SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA- 
ção DO INEP - MEC"., 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP irformª 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando-as com fotografias, medições das’obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dja; Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parcem la, o BEQEFICIÁRIO, apos a conclusão das obras,remetera ao INEP ou 
entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo eng 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das deSpe- 
sas realizadas comha construção e de fotografias que focalizam o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
vistohda Comissão Local e da: Autoridades responsavel pela execu - 
ção deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fâ 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons 
truído no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura deste convenio. Alteraªões nas plantas so poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP. v 

Cléusgla'Sétjma 

, , Na hipótese de serno custo das obras superioriao va- 
lor do aux1lio previsto neste-Acordo, o BmNuFIClÁRIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou Vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos de construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Claus a Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o Bª NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0551veis, inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima 

I,. ' . ., O predio, que devera ser construído com estabilidade ‘ ' 
1 ª' ' ' ª º 

. “J"-TIT“! " garantida para longa duração, sera patrimonio do BaalCIaRlO aqua compete providenciar’sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. asse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras normalistas. 

_ Cláusula Décima Primeira 

“0 BENEFICÃÃBIO se obriga a conservar em seu arquivo . u A . o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondenc1a e pres- taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula ªécima Segunda 

A0 firmar o presente Termo de Acôrdo ESpecial, o BE— NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservanoia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario tire metido.
. 

Rio de Janeiro, 09 «(e maga de /7c€o 

ôr- ÉªzíãyaL”; 676,1/“7',,7

~ 
gf d ste ao 
e - “ellencis eu ' . , o' 

. 
* 

— . . “' ClDVlS algaao da Gama recebimento, pelo Ãiniste - ,. . e n . e, , - o a iuazm eC tme rio da neueaçao e Suitira , 
*lDIStr d ªd ººº ul 

dos recursos corr — eden— 
tes quando, entao e "e
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') 
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ta & comunicaçao pa o í- 
% 

2 
€ 2 ª [ªº f É - e' ªe "" as ' n1 10 U 5 our ' ancisco das Chagas Caldas Rodr gues 

Governador do Estado 

INEP/CCEE/zcS/cmi31/3/igeo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TÉRMO DE ACORDO ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGieJAS MO PLANO DE AM- 
PLIAQ¢D DA EEUU ESCOLAR PRIMAfiIA UO PàÍS, 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO UA EDUCAÇAO E 
CULTUL (MEC), POR IUTBRUÉUIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (IHEP),E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA, (BENE- 
FICIARIO), ESTADO DO PIAUI. 

_ 
Aos fm.— dias do mês de MW de mll novecentos e sessenta no Gabinete do ªinistro da Edheegão e Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr;Clovis Salgado de Gama,e 

o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citadeqteg 
do eg vista o glano federal de ampliação eªmelhoria da rede escolwr 
primaria do Pals, foi firmªdo o presente Termo de Acordo Bepecieggrs 
termos dos Decretos-Leis numeros 6 285, de ll/8/hb; 8 3ú9 de ll/Lç/ 
gãªzã/ªêgã 

de 18/7/h6; e Decretos numeros Za 191, de ll/lã/BYâaÉZG'Z 
E. , em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

O MBC, por intermédio do INEP, & conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09.0u.02, Verba 3.1.07—1/1 
(V/9u) do exercício financeiro de 1959, concederá â PREFEITURA MUNI- 
CIPAL DE PAULISTANA o auxílio de Cr$ 500 000,00 (Quinhentos mil cru— zeiros), para a constru ão de uma Escola Primária de 3 (três) Salas 
de aula (Projeto INEP/7 -3) e ser localizada na CIDADE. 

CLãugggLa Segªga 

' O auxílio federal referido na cláusulª anterior 86 po—_ 
.dera ser utilizªdo para o fio exclusivo de liqflidagao de despesaszmêª 
vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada.: 

ºàáeeele_lerºelre 

, . O auxi;io federal será remetido_em parcelas,por ioter— 
medio da agencia do Banco do Brasil'meis prOXIma, sendo a prlmelra â»ªe 
poe o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas; & tergeira, depois denassentedo o piso, CºLO—I 
cades as esqqadrias e’concluldas as instalagoes sanitárlas, de agua 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predlo.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

! 
Q33 33133333313 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- 
cela do auxílio, o BuJBTIClARiO deverá remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno on _de sera construída a escola; b)çroquis de. 
localizaçao do terreno com as indicações indiSpensaveis & sua iden 
tificaçao; o) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificações; d) prova de diSpor de recursos para completar o or 
çamento, caso este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica— 
ção de três pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educaçãoz entr e as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das o 
bras; f) cópia do Contrato das obras ou esclareciment-o sôbre o sis 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras 
iniciadas de modo a ver- se a placa que devera ser afixada comcm se 
guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO C03 STRUIDA COM A 0003333- 
QÃO DO INBP- MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce. las obriga—se o B ENEFICIAHIO a remeter mensalmente ao IBEP informa 
ções sobr e o andamento das obras na forma das Instruções anexas,do 
cumentando- as com fotografias, medições das obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dua: Xílio, conforme a clausula terceira.- 

III) Para se habilitar ao recebimento da ultima parce— 
la, o BE IEFICIARIO, após a conclusao das obras,remetera ao INEP ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe— 
sas realizadas com a constru ão e de fotografias que focalizam o 
predio por vários ângulos ex erna e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
visto da Comissão Local e da Autoridade responsável pela execu — 

ção deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho- 
res condições ped.ag6gicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construção. ' 

Cláusula Sexta 

A construção obedecera ao prejeto e plantas que fª 
sem parte integrante do piesente Acordo, devendo o pred.io ser cons 
truido no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convenio. Altera—ões nas plantas s6 poderão ser fei - 
tas mediante previa eutorizaçao do INEP. 

Cláusula'Sétjma 

, Na hipótese de ser o custo das obras superior 10 va- 
lor do aux1lio previsto neste Acordo, o BHNEFICIARIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

.Cªáusula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cebera,'de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traealhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. . 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que diSpõe & cláusula anterior o Bª NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios possu‘reisf inclusiVe o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima 

' . ' ! . O predio, que devera ser construido com estªbilidade garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFICInBIOzqr compete providenciar’sua instalação e funcionamento, bem como sua conservação. Essa grcdio nunca tera outra destinação que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

Cláusula Décima Primeira 

“0 BENEFICÉÁBIO se obriga a conservar emhseu arquivo o presente Acordo cem toda a documentaçao, correspondencia e pres— tações de contas a ele referentes. 

Cláusula Hácima Segunda 

A 
1 A Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE— NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se reSponsabiliza gelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulªs, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario filrg metido. 

Rio de Janeiro, iza aia »9vºcvs7 cMê—/7ªªª 

Q ,; 
Cláusula Aditiva K_//€ãyz7 .

, , & 'Clovií Salgado da Gama ‘L . A execuçao deste %“ áinistro a Educação e Cultura cordo ficara na dependen ' 

cia do'recebimento, gelo
: Ministerio da Educaçao e '6t&,;' 

LLK Cultura,dos recursos co; -
f 

reSpondentes quando, en—
, tãozsera feita_alcomuni-* ªj Pre eito Muniõipal caçao para o lnlClO das 

obras.
& 

INEP/CCEE/ZCS/cm/LC a
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TEBMO DE AcôMMo ESPECIAL, PARA MMLCL MM 

OBRAS MSCOLMMMS IMTMMLMMMM Mo PL ANOLª MMM- 
PLLAçMo DA M.ME MscºLMM MMLMMMLM Mc LL13a 
CELEBRADO ENTRE o MLMLMTMMLO MM rDUCA<Ml M 

CULTURA (MMC), POR MXTEHLÉUIO DO INSL§TJT“ 
NACIO} iLL DE MSTL s PMDAM Micos LMBP WEI mui-m. WWW 
DGC 

'
L 

.e (M... 4%“ Mg,. 
Aos rfiaoéé dias do mês de ( de 

mil novecentos e snssonta, no Gabinete do! ginistro da Lducação e 
Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr. Clovis Salgado da Gama, e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citada, ten 
do agv vista o lane fede.ral de ampliação e melhoria da rede escol e.r 
primaria do Pais, foi firmado o presente Têrmo de Acordo Lspec1MLLML 
termos dos Decretos- Leis numeros 6 785, de ll/8/hu; 8 3u9 de lL 12/ 
ggaZ/h86é de 181'7/L6; e Decretos numeros zu 191, de 11/lâ/L7l391Cb2, 

%, em que se estabelece am os seguintes compromissos:

! 
91-11.11.151 PrimegreJ 

O MEC, por inteçmedio do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional d Ensir o Primario, Unidade 09. ou. qa, Verba 3.1. o -1-1 
(YVBB) Odo exam cio financeira ee 1958,aco ceara a Prom Mara 
cipal Wm Betania ªo were, . lie de Cr$ 1900 006,00 
(hm mi). e novecen e: li]. argseiros), asseio Cr$ 1 500 060,06 
a canetª de me. ªssºla Primera as nitro salas ão aula na rr: 
ªutre. Baªs. ,âa cum, (Piªnist. W17 .510 mam 061% WP 000, 09 

constam de una ªssºla ae me. sal; de aula eget. I75 .- 
d-i 5 na), no Distrito de ;knquee e ar$ 100 090,00 para iniciar in ls- 
"1a &. m sala. em Ermgra. 

s a leusgla egggg 

O aux ílio federal referido na cláusula anterior ao po— 

dera ser utilizado para o fim exclusivo ãe liqúidacão de deepesaszmgª 
Vistas neste Acôrdo, cujos c—rmos deverão ser am plamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Clêusgle lªrgeira 

O aux1lio federal será remetido em parcelas,por inter— 
medio de agência do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira a 
pos o cumprimento do disposto na Cla.usula Quaita do presente termo e 

quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cºbertas e revestidas; & tergeira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esqgadrias e concluldas as instalações sanitárias, de água 
e de luz; a ultima após a conclusão comprovªda do predio.
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133110 DE ACÓRDO ESPEC L11, mm 111w to 
OBRAS BSCQLAsas 111110711111, NO PT mo as aí; 
PLIAcm DA Rªra sacoma PBINÁKZÇA »c 121 s, 
CELEBRADO LNTRE 0 MINISTÉRIO DA EDUCACI ii) E 
CULTURA (MEC), POR INTI-3311131310 DO IhSIúJíO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (11-11151.t 
WWW mmm m mm » mm 
na em“. . 

_

* 

Aos L;»n/ ª ,.“ª dias do mês de ªªª—“"'“ oe 
mil novecentos e «ª no Gabinete do Ministro da Educaçao e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Salgado de Gama, e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada ten 
do eg vista o leno federal de ampliação e melhoria de rede esc01 er 
primaria do Pa1s, foi firmado o presente Termo de Acordo LSpeCsa1aus 
têrmos dos Decretos—Leis numeros 6785, de ll/B/MM; 3h9 de 11’12/ 

d “ZZ/“86% de 18/'7/L6; e Decretos numeros au 191, de 811/1é/b7‘e3708;
e É, em que se estabrªcºªram os seguintes compromissos: 

., ' .. . 911211111e ire 

O MEC, por intermedío do INEP, â Conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09. ou. 02, Verba 3.1. 07*1, 
(Vªz) ªo mh» Wm ã- MW,-Wan» - “123‘ Wma an «mm» ,em; ªulª m mm me m ao me» W) to 11m nuam Mamae “em, 

. 

. 

n3} 

0 'u a Se a 

O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ po— 

dera ser utilizado para o fim exclusivo ãe liquidaçao de deepeseszmgª 
vistas neste Acôrdo, cujos têrmos deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

' 
_ .- Clauegzª Tergâªzg 

O aux1lio federal será remetido em parcelas,por inter- 
medio de agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira a 
pos o cumprimento do diSposto na Clé.usula Quarta do presente têrmo e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as obras estivere.m 
cobertas e revestidas; & tercelra, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esqgadrias eiconclu1das as instalagfies sanitárias, de água 
e de luz; a ultima apos a conClusão comprOVada do prédio.
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! . 

C ausulª guarta W _.- ~ 
I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: a)prova de propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua ideª tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das especificaçõesí d) prova de dispor de reçursos “ara completar 0 or çamento, çaso este exceda o valor do aux1lio; e nome e qualifica- 

çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de educação, entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissão,Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o sig tema que sera adotado para a construção; g) íotografias das obras iniciadas de modo a ver-se & placa que devera ser afixada comcxssg guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTHUÍDA COM A COOPERA- 
çÃO DO INEP - MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IEEP informª 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg cumentando-as com fotografias, medições dasiobras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dua; Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parce— la, o BEHEFICIÁRIO, apos a conclusão das obras,remetera ao INEP ou entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o "Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane x0 ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe- 
sas realizadas com‘a construção e de fotografias que focalizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
VistoAda Comissão Local e daº Autoridadeí responsavel pela execu - 
çao deste Acordo. 

Cláusula Quintª 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Clíuggla SextaW ~ 
A construção obedecerá ao projeto e plantas que fg 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truído no prazo maximo de doze (lê) meses a contar da data da assi natura dêste convenio. Alteraªões nas plantas so poderão ser fei — 

tas mediante prévia autorizaçao do INEP. 

Clãuspla Sétima 

, Na hipótese de serao custo das obras superior'ao va- lor do aux1lio previsto neste-Acordo, o BuNdFICIARIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.
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C áusula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos treoalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clousula Quarta. 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o Bª NEFICIÁRIO.se compromete a facilitar, por todos os meios pOSSiveis, inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade . ... I . A . .—.—-.—.n—. ,. garantida para longe duraçao, sora patrimonio do BnNerlCInBlO aque compete providenciar'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. Esse Qrcdio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras normalistas. .

% 

Clíusula Décima Primeira 

_ 
.O BENEFIClÁRIO se obriga a conservar emhseu Xorquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia ; pres- taçoes de contas a ele referentes. “í 

Cláusula Qácima Segunda f =X

\ A 1 A .. Ao firmar o presente Termo defàcorao Especial, o BE— NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auXilio estabelâg cido e suas condições,,e que se responsabiliza gelo fiel cumprim ; to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , && rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario yirg‘\\ metido.
V 

Rio de Janeiro, gj/ % Á: “& 

v
/x / 

ªº” 
' y, / I c., Vi x .. «ª ª ! “, ' "\ "" 

7 

4 L L4, 
Clovis Salgado de Gama 

Ministro ,EducaçãoâelCultu ;” / ,
' 

.r' 

INEP/CCEE/zcs/cmmãº
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TERI-Io DE ACORDO ESPECIAL , PIIII 14105910 DE 
OBRAS ESCOLAR:; :Is INTLGIIMID nro PI .q DE III- 
PLIAQIO DA RIDE ESCOLAR PRIMÁHIA U0 311:3, 
CELEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO DA Tweet—L') E 
CULTURA (III ee), POR LM,“ II—‘I’IIIO no INSTIIJ‘ 

* TlW'wzâ—Tf 3%» II ”M~ ~~ ~ 
Aos “i“/á £ a: dias do mês de A”“º' z., 

' 
de mil novecentos e (Laçqmáalz' no Gabinete do I; íinistro da Educaçao e Cultura, presentes o rGSpectivo titular, Dr. Clovis Salgado de Gama, e 

o representante devidamente credenciado da Entidade acima elteoe,e«n 
do em vista o plano federal de ampliação e melhoria da rede esse.- 
pgimaria do País, foi firmado o presente Têrmo de Acordo LepeCALLLLs 
termos dos Decretos-Leis numeros 6 785, de 11/8/uu; 8 aug de lL'LZ/ 
LS; z/usõâ de 18/7/2463 e Decretos numeros au 191, ãe 11/íâ/L7e37062, 
de Z B/â , em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Qlágsgga Erimggra 

O “LC, por inteçmédío do INEP, à conta dos recursos do 
‘i9§fi¥>§$§ional oí Ensino Primario, tidade 09.. ou agf! Verba 3.1. 07- /l meire as, 3. ezmedere & Max:333 m. 

~ 

~~~ 
~ ~ ~ 

. H. ee ªiwa” íªsãum ee Wªtara, eª É se ªªf'ªºww em aº (me em Emª km;—$a sets—e Www da eae mªtªm etehíãª'ª my triu- to de em on me sãº ªseaehm matarªm e esmªg— terrãlamêem ªªi 

º_lâusula Seggmga 

O aux1lio fedora _ referido na clausula anterior sô po— 
dera ser utilizado para o fim exclusivo as liquidação de despesastmg— 
-vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cláusulª ngâixâ 
O auX1lio federal será remetido em parcelas, por inter- 

medio de agência do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeir“ a 
pos o cumprimento do disposto na Clã.usula Quarta do presente terno e 
quando concluldos os alieerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas, a terceira, depois de assentado o piso, colo- 
cadas as esquadrias e concluldas as instalações sanitárias, de água 
e de luz; a ultima epõs a conclusão comprOVada do prédio.
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glápsula Quarta .-_. 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- 
cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO'deverá remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde sera construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua ideª tificação; o) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificações; d) prova de dispor de recursos para completar 0 or 
çamento, caso este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica— 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação, entre as quais pelo menos um profesSor, que constituirão 
a Comissão'Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) cºpia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre 0 sis 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixada com<xssg guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA— 
gÃO DO INEP _ MEC". 

_ II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP informa 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando—as com fotografias, medições dasÍObras e comprovantes 
das despesas efetuadas; sempre que fizerem jus a nova parcela.doeg; Xilio, conforme & clausula terceira. ' 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parceN la, o BEHEFICIARIO, após a conclusão das obras,remetera ao INEP ou 
entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o 
”Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das deepe— 
sag realizadas comªa construção e de fotografias que focalizem o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
vistoªda Comissao Local e da< Autoridader reSponsavel pela execu - 
çao deste Acordo. ' 

Cláusulªmma~ 
O prédio escolar será construído em terreno_com.área 

de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fâ 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truído no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi natura dêste convenio. Alteraªões nas plantas se poderão ser fei — 

tas mediante prévia autorizaçao do INEP. 

' . Clausgza Sétima 

! Na hipótese de serho custo das obras superior'ao va- lor do auXilio previsto neste-Acordo, o BANHFICIÁRIO suprira o eX— 
cesso verificado com recursos proprios.
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Cláusula Oitava 

A verificação go cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaiSquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos trapalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. - 

' , glausula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios pOSSiveis, inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da.Comissão Local. 

Cláusula Décima 

r,. I . .1 O preoio, que devera ser construído com estabilieade . N ' . A . jr.—_.“ ' garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BnNurIClaO aque compete provigenciarlsua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. esse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

ºlíusulªuêécima Primeira~ 
_ 

_O BENEFIClÁRIO se obriga a conservar enhseu arquivo 
, o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres-- 

taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Segunda 

A . A .. Ao firmar o presente Termo de ncoruo Especial, o BE- 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel oumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario tire metido. 

Rio de Janeiro, j/áá €€€—«t,- MÁ:I 
" 

\ V , 
» 

V

. 

of: CM; ªªª—L z 
ClõVisÁSalgedo da Gama 

Ministro d Educação e Cultura // r7 , / / 
~~ ~~ ; ' ÍLÍÁL/ 475 "7/7- (, ' 8mm 

- INEP/CCEE/zcs/cnméo
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TERMO DE ACORDO ESPECIAL, PA R..-l DÁDCDDÃO DE 
OBRAS escomaas INTDG: LLDÃs 130 P113. O DD .G1- 
PLIAÇ'ÃO DA me” ESCOLAR PPG1-L1G11 Dc P11”, 
CELEBRADO 131311313 O MINISTÉRIO "DA 331110111 

:T,“ 3.3 

CULTURA (KBC), POR 11 313131111110 DO 1133131 31310 

113AC101L1L DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (1113113),“ 
111 

' 

PM 13; WWI-13313:; G; Dmae-exe, seem ~~ ~~ 

Aos 042*4f '( ªªª" dias do mês de Ãª$*ª'fªªº ce mil novecentos e no Gabinete do Linistro da DDuÉaDDo e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clóvis Se.lgado da Gama, e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima eltaoaLDrr 
do eg vista o lane federal de am.pliação e melhoria da rêde escol er 
primaria do Pals, foi firmado o Dresente Termo de Acôrdo ESpeciaae 
têrmos dos Decretos—Leis números 6 785, de ll/S/MM; 8 3h9, de ll,D2/ 
L5; Z/L186é de lS/‘Z/Lé; e Decretos numeros an 191, de .ll/lZ/MÍe ÉTCÉE, 
de Z 3/% , em que se estao:lgfcram os seguintes compromissos:

! C.... 31.33% 

O MEC, por internaédio do INEP, 5 conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, unidade 09. ou. 02, Verba 3.1. 07—1 

(933 .GG MWGGGG eg $$$, GG G FPGGGGGGGG m » e GGGPG . . DLL—Lie 13G Gums-G133: emm em Gr W Wªn »»:Le; & 
âªàggªªíâeªâââªeâªaeâíea pªra & 

eeªªããªªªº 
ãe na. leeelo _, ªt“ ª £3“ & Xica.- m Megªle GG Di asma GGGGGGG ee mªiis Dªn ler:. 
m a ae:: 

~ 

~~ ~ 
~~ 

Qlâus & Se a 

O auxílio federal referido na clausula anterior só p0-« 
dera ser utilizado para o fim exclusivo de liqfiidagao de despesasrmn' 
vistas neste Acôrdo, cujos têrmos deverão- ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cláusula Tergelxa 

O auXLlio federal será remetido em parcelas, por inter— 
« medio de agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira a 

pos o cumprimento do diaposto na Clausula Quarta do presente terno e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso, colo- 
cadas as esquadrias e iconcluídas as instalações sanitarias, de agua 
e de luz;a ultima após a conclusão comprovada do predio.
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_lauaula_auarta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: a)prova de propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua ideª tificação; e) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesí &) prova de diSpor de recursos para completar 0 or 
çamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e nome e qualifica— 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a ComissaolLocal encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre 0 sis 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver-se & placa que devera ser afixada comcxsse guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA— 
QÃO DO INEP - MEC". 

II) Para se habilitar ao_recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP informª 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando-as com fotografias, medições das'obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela doa; Xilio, conforme & clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parce« la, o BENEFICIÁRIO, após a conclusão das obras,remetera ao INEP ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe- 
sas realizadas comha construção e de fotºgrafias que focalizam o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
vistohda Comissão Local e da“ Autoridade7 responsavel pela execu - 
ção deste Acordo. 

Cláusula.Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno.com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ‘ 

Cláusula Sexta ...—...:~ 
A construção obedecerá ao projeto e plantas que fª 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser conª truído nº prazo máximo de doze (12) meses a contar da data da assi natura deste convenio. Alteracões nas plantas se poderão ser fei - 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. - 

CláusuLa Sétima 

, Na hipótese de serao custo das obras superior'ao va— lor do auXilio previsto neste-Acºrdo, o BaNdFICIÁRIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios. -
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ºááuszla Oitava , «—~ 
_3: \ ,, 

A verifica ão go cumprimento das obrigações ãêõbrren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaiSquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos de construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. 

Cláusuia Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0551veis inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local.
! Cleusula Décima ___—_. 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade “garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFÍCIHBIOEXQKE compete providenciar,sua instalação e funcionamento, bem como sua conservação. Esse predio nunca tera outra destinação que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

”ggggpla Dégima Primeira~ 
_O BENEFICÃÁRIO se obriga a conservar em seu arquivo . - N ª - o presente Acordo com toda a documentaçao, corrospondenc1a e pres— taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula nécima Segggdq 

A 
-. A Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE— NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,,e que se-responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resuitara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario Éire metido. 

Rio de Janeiro, ;/à % Ml. 
;) 

foi”, C rig) k if ªº“ í“ Z [, r” 
Clóvis Sãígado da Gama

“ 
Ministro da ªducaçõo e gultura

I 
l ' ' ' 

, 
' / 

, 

, ' NN 

// "7/ ,Il» ,; I’I/ M / 4;310/¢.¢;¢z/‘, 
Éeputado Paulo Éarazatª 

pelo, Prefeito Mani pal/ ,/" 

,4/ 

INEP/CCEE/zcs/cnvma/l5/3/60
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TERMS DE 

' 

ACORDO ESPECIAL PAR.-ã Axe“ ao DE \ º . \ k, 

, OBRAS escamas Image-ore NO PLANO De ni- V PLIAg-zm DA 231:3 ESCOLAR PRIMÁMA no PAIS, 
CELEBRADO ENTRE o marmelo ma EDUCÃÇÁ—f) E 
CULTURA (MEC), POR armªm no INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS mmc—cercos (msma ,, 
ewemree mexemet se meeeea, W 
ee W,, .

_ 

Aos/Ólváf € ªº*“— dias do mââ de ªé$4ªfªffkª fa mil novecentos e' sessenta no Gabinete do ªinistro da Educaçie e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Gama9e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citadejten 
do eq vista o lane federal de ampliação enmelhoria ça rede escolªr 
prlmaria do Pals, foi firmªdo o presente Termo de Acordo ESpeciagçgs 
termos dos Decretos—Leis numeros 6 785, de ll/8/MA; 8 3h9 de ll/ra/ 
MS; 

Z/êêgê 
de 18/7/u6; e Decretos números an 191, de ll/lâ/hj'eãTOãã 

de 2 , em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

., : " _ _ “,e—Er n 
, 

ra 

O MEC, por intermédio do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade O9.0h.02, Verba 3.1.07—tll 
(Wish); ªe aªªreíeªe fâanneeªre ge Egfidg eremwereâ % ªeeteâtnre Euni— 

ãâââª,âªcªªãªªªªªp ªetaâe ee Deere; e ªuxilie ee ªr$ eee eee %% Gªetª— “ªª” “ªº: *3 was a. cadamaagm às duas Ems íªeàmeies ee m “ª“ “ª ªªª—ª WW ªº” ªfªgª/”) a m L ms m. Wilma â. ear-reª a imam;m «
‘ 

Cléu§g¢a Segggga 

O auxílio federal referido na cláusula anterior só po—_ 
derá ser utilizªdo para o fin exclusivo ãe liqaidação de despesasrmº" vistes neste Acordo, cujos termos'deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita & falada. « 

Cláusulª Zergelzª 

, . O auxidio federal será remetq_em parcelas,por inter— 
medio da agencia do Banco do Brasil’mals prox1ma, sendo a prlmelra ª 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as cores estlverem 
cobertas e revestidas; & tereeira, depois deuassentedo o piso, colo- 
cadas as esqqadries elconcluldes as inStelaçoes sanitarias, de agua 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.
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I , 

C aisula Quarta ...e—».... ~ 
I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- 

cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO devera remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indiSpensaveis a sua ideª tificação; o) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesí d) prova de diSpor de reçursos "ara completar 0 or 
çamento, çaso este exceda o valor do auXilio; eg nome e qualifica- 
çao deNtres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educaçaoz entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) cópia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre o sig 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver—se & placa que devera ser afixada comcxsse 
guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA— 
CÃO DO INEP - MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga—se o BENEFICIÁHIO & remeter mensalmente ao IHEP informa 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando-as com fotografias, medições das'obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dia; Xilio, conforme a clausula terceira. - 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parcem la, o BEHEFICIARIO, após a conclusão das obras,remeterá ao INEP ou 
entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe- 
sas realizadas comªa construção e de fotografias que focalizam o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
VistoAda Comissão Local e da= Autoridades responsavel pela execu — 

ção deste Acordo.
I 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

ºláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fg 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truído no prazo máximo.de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convênio. Alteraºões nas plantas só poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP.“ - 

cgáusgga Sétima 

' Na hipótese de serno custo das obras superiorlao va- lor do auXilio previsto neste Acordo, o BQNJFICIÁRIO suprira o ex— 
vcesso verificado com recursos proprios.
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Cláusula Oitava 
, 4 f. 
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& verifica ção do cumprimento das obrigações decorrem A. I “"' tes do presente Acordo cabera, de uma parte Diretor ou representº , ao INEP que, por 

Quarta. 

ente devidamente credenciado, podera solicitar 
de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na 

seu 

quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos 
Cláusula 

Cláusula Nona 

, Para o efeito do 
NEFICIARIO se com 

que diSpõe_a cláusula anteriorªo Bª promete a facilitar, por todos os meios poseiveis, inclusive o de transporte, os trabel hos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

Claus ula Décima 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade garantida para longa duração, sora patrimonio do BENEFICInRIO a(ym; compete pgovidenciar’sua instalação e funcionamento, bem como sua 
conservaçao. Esse predio nunca tera outra destinaçao que a de s Vir ao en51no primario, 
ras normalistas. 

er- 
devendo a Escola ser provida com profesSo— 

glíugula Décima Prigeira 

AO BENEFlClÁRIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a d 
taçoes de contas a ele referen 

A. oounentaçao, correspondencia e pres— 
tes. 

' l., -‘ Cláusula nºelma Segunda 

A ., A _ Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE— NEFICIÁRIO*declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario yare metido. 

Rio de Janeiro,92/& ML _ 

“&;“Ca'ªà; ”LAV & / 
ClõVis algado da Gama 

”inistro d Educaçao e Cultura 
("/' , 

, " //. ' 

, ( ) 
f] 

/' I ‘ / f// " ,
, 

ªí,/”ãº. » 'J/

~ ~ ~~ 
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V 

/ /:_. (ªª/17 5/33/ ,f/ 
Deputado Paulo Sara" e 

pelo Prefeito Municipal 

INEP/CCEE/ZCs/cnvma/IS/S/60 '
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remo DE ACORDO ESPECIAL, PAAA LL,» T:; LL 
OBRAS ASGOLAAAA INTAG “JL: NO PL .1310 AA AA- 
PLIAQAO DA Lªíre ASCOLAA AAIAIAAIA uC- 12.133

ª 
CETEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAA; if) E 
CULTURA (LLC) POR 1111311141110 130 INSI‘IUT’” 
1111010111 DE AéTUbos PEDAGÓGICOS (I::AP),A * rewemee mestre:, AA aeww, W 
ee em. 

Aos Viª/é QÉWN dias do mês de ªªª—M de mil novecentos e 
' no Gabinete do Ifinistro da Educação e 

Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr. Clovis Salgado da Gama, e 
o representante deVidamente credeAciado da Entidade ecima citada,ten 
do em vista o lano federal de ampliação e melhoria da rede escol ir 
primaria do Pa1s, foi firmado o presente Têrmo de Acôrdo LSpeC1313.L 
têrmos dos Decretos— Leis números 6 785, de ll/8/hh; 8 3M9 de 11/ 2/ 
u5522/u86é de lS/T/Lé; e Decretos numeros Eu 191, de ll/lâ/âj'eBÚCEZ, 
d É, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Qláusgia Eriªgire 

O MEC, por intermedio do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, unidade 09. ou. OZ, Verba 3.1,07- “IE! (Wªs) ea azereíeãe timemeíee ee $53 Meliá &. m; eªrlier ãe ere—enemª, eeteee ee MAIL-53:15 ãe & 1 9W 3553“ " «i..., & mta—e eu ªewww—ee ºu em ªr$ 1 eee, 09 em 

~~~~ 
~~ ~~ & WWW“! Ga m Imam FL 3mm eu ºrem eetee ee A1: m Liana! «- m “em 'gáª mama (ªgissem Kºss 37%5113 &);É Gm":

_ m a eenet mêeeeíe GA eae mie ee aeee (F'regeta 2:- I‘ ea), m matem de WWW 
Qlâgêgla Segggga 

O aux1lio federal referido na clausula anterior so pO—- 
dera ser utilizado bare o fim exclusivo ãe liquidaçao de despesasrmâª 
vistas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela impreiisa escrita e falada. 

CLâusq3a Zeggeiza 

O euXilio federal será remetido em parcelas, por inter— 
medio de agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira & 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente terno e 
quando concluídos ºs alicerces; a segunda, quando as obras estiverrm 
cobertas e revestidas; & tergeira, depois de assentado o piso, col o- 
cadas as esquadrias e concluidas as inetalaçoes sanitarias, de 3gua 
e de luz; a ultima após a conclusão comproVada do prédio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o E EFICIÁRIO devera remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de 
localizaçao do terreno com as indicações indispensaveis a sua iden 
tificação; o) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificações; d) prova de diaper de recursos para completar 0 or 
çamento, çaso este exceda o valor do auxílio; e nome e qualifica- 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 0 
bras; f) cºpia do Contrato das obras ou escla arecimento sôbre o sis 
tema que será adotado para a construçao; g) fotografias das obras 
iniciadas de modo a ver— se a placa que devera ser afixada COHIOS se 
guintes dizeres: "ESTA " 

SCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A 00 OPEAA- 
çÃO DO INEP _ MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce 
las obriga- se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP informa 
ções sôbre o andamento das obras na forma das Instruções anexas, do 
cumentando—as com fotografias, medições das obras e comprovantes 
das deSpesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela dja; 
Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilita.r ao recebimento da ultima parce— 
la, o BENEFICIARIO, apos a conclusao das obras, remetera ao IM P ou 
entregara a seu representante, especialmente envia do para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acõrdo, acompanhado de um demonstrativo das deSpe- 
sas realizadas com a construção e de fotºgr afias que focalizem o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos cfotografias deverão ter o 
visto da Comissão Local e da Autoridade responsavel pela execu — 

ção deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

0 predio escolar sera construido em terreno com area 
de d_ez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho- 
res condições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construção. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecera ao projeto e plantas que fa 
zem parte integrante do pr€uknbe Acôrdo, devendo o predio ser cons 
truido no prazo maximo de d.oze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convenio. Altereªões nas plantas se poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Claus a set“ a 

Na hipótese de ser o custo das obras superior'io va- 
lor do auXilio previsto neste Acordo, 0 BLNLFICIARIO suprira o ex— 

cesso verificado com recursos proprios.
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Cláusula Oitava 

A verificação ço cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos 
de construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. ' 

Claus a Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o Bª NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0551veis, inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venhae 
& ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão LoCal. 

Cláusula Décima 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade garantida para longa duração, sora patrimonio do BENEFICIaRlO aqua compete providenciar'sua instalação e funcionamentº, bem como sua 
conservação. asse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

glíusula Décima Primeira 

AO BENEFICEÁHIO se obriga a conservar emhseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres- 
tações de contas & êle referentes. 

Cláusula nécima Segunda 

A « A .. Ao firmar o presente Termo de acorao Especial, 0 BE- 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxilio estabele— cido e suas condições,'e que se reSponsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara & . N A . N ' . . ' resolsao dêste Termo com a consequente devoluçao do numerario parª metido.

. 

Rio de Janeiro, á21/uíõréª459143'ª aªªªj;ªÉ<ÉQ> 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

3 

“...“-_. 

ramo DE ACÓRDO ESPECIAL, mm nomeio DE 
OBRAS ESCOLARES INTmxJAD NO PLANO LL: 111- 

. PLIAQ10 DA BÉZE Become PRnLíeLA :»o PACS; 
. CELEBRADO 11111511 o nmrsrãmo BA 1231110113.: E 

CULTURA (usa) POR 1113:11q DO msma") 0 
NACIONAL DE sermos PEDAGÓGICOS (111339),” * 
rms—sim mm as »» 

nº se m. 
Aos Pªºªfg “iªn-M dias do mês de 42““—*"° de mil novecentos e no Gabinete do Ministro de Educação e 

Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Salgado de Gama ,e 
o representante devidamente credeàciado da Entidade acima citada,te; 
do eq vista o lana federal de ampliação e melhoria da rede escol er 
primaria do Pais, foi firmado o presente Têrmo de Acôrdo ESpecialuus 
têrmos dos Decretos—Leis numeros 6 785, de 11/8/uu53h9 de 11,12/ 
ES; Z/hBéÉ de lB/T/Ló; e Decretos numeros 2A 191, de 811/1â/h7'e3708à 
de 2 É, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

/" gigante. "Kini—r 
'm ‘ra 

O MEG, por intermédio do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, unidade O9. ou. 02, Verba 3. l. '07—115l 
(Vlw.) && miolº “mmm &: 1' e dará ª Prefeitura m & WWW, um cºm. 258' «dª; W 
(Quatmsntos mn amares), em a was an m mm Pr- wisdom» mashmna meseta/Mana ammmaanmm trita Ga Qfllfllhan 

.

* 

0 auxílio federal referido na cla.usula anterior só po—» 
derã ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de despesaszªg 
vistas neste Acôrdo, cujos êrmos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pe].a imprensa escrita o falada. 

._inC" ªim 1.1191111 

' 

O aux1lio federal será remetido em parceles,por inter— 
medio de agência do Banco do Brasil'mais proxima, sendo a primeira a 
pos o cumprimento do diSposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas; & tergeira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esquadrias eiconcluldas as inStalaçoes sanitarias, de agua 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.
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.J

I 
º_z,.;€.;.$;els_au_ea_r.. ta. 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— cela do auxílio, o BENEFICIÁRIO deverá remeter ao INEP: a)prova de propriedade do terreno onde será construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua ideª tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificações; d) prova de dispor de reçursos ara completar 0 or 
çamento, çaso este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica- 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação, entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
a Comissão'Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o sig 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixada comtxssg guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA— 
çÃO DO INEP _ MEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parcª las obriga-se o BENEFICIÁRIO & remeter mensalmente ao INEP infor 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,dg 
cumentando-as com fotografias, medições das,obras e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcela doa; Xilio, conforme a clausula terceira.

~
~ 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parce— la, o BEEEFICIARIO, após a conclusão das obras,remetera ao INEP ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Preiio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acordo, acomrenhado de um demonstrativo das deSpe— 
sas realizadas comha construção e de fotografias que focalizem o 
predio por varios angulos externa e internamente.

~ ~ 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
vistohda Comissao Local e da: Autoridadef responsavel pela execu - 
çao deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o'mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao prdjeto e plantas que fa 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truído no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi natura dêste convenio. Alteraªões nas plantas so poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP. » 

Qláusgla Sétima 

Na hipótese de ser o custo das obras superior ao va- 
‘3 I ' º A ' "M;;r—l 4 

' 
_ 

' ' lor do aux1llo preVisto neste-Acçrdo, o BuwaCI.RIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' . Cleusula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cebera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos trepalhos 
de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. - 

Cláusula Nona 

(, Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o 3g NEFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios pos31veia inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham. 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Cláusula Décima~ 
O prédio, que deverá ser construído com estªbilidade garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFICInRIO aqua compete providenciar'sua instalação e funcionamento, bem como 'sua 

conservação. asse predio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

Cláusula Décima Primeira 

.O BENEFIClÁRIO se obriga a conservar emªseu: arquivo 
o presente Acordo Com tOda a documentaçao, correspondencia e pres- 
taçoes de contas a ele referentes.

. 

Cláusula Décima Segunda 

A 1 A .. Ao firmar o presente Termo de acordo Especial, 0 BE— 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara ' a rescisão dêste Termo com a consequente devolução do numerario xirª metido. 

..Rio de Janeiro, ”& W MÃO 
- / / f 
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MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE O Ó “P I A ___—___... 

TÉRMO DE ACÓRDO ESPECIAL CELEBRADO 

EEEEE o EIEIETEEIO DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE E 0 GOVÉRNO DO EEEADO DE_QÃQ 

gªma, PARA A CONCESSÃO DE AUXILIO 

DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ERÉDIOS 

ESCOLARES, EA Foam ABAIXO: 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e 

cinquenta e dois, no Gabinete do Ministro da Educação e Saúde, pressª 
tes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões F1310 e senhor Dr. Antg 
nio de Oliveira Cosca, representando o Governo do Estado de São Paulo, 
conforme credenciais exibidas que ficam arquivadas neste Ministério, 
tendo em vista o plano de ampliação e melhoria da rede escolar do país, 
aprovªdo pelo Excelentíssimo Senhor Eresidents; da República por despa— 

cho exarado no processo relativo à Exposição de motivos número 1.056, 
de 15 dewsetembro de 1952, foi firmado o presente têrmo de Acordo Es— 

pecial, para a concessão de auxílio destinado â construção de prédios 
escolares, mediante as seguintes condições: 

Cláusula primeira 

0 Ministério da E&ucação e Saúde concederá ao Governo do Es- 

tado de São Paulo, à conta de recursos previstos no orçamento do exe; 
ciclo de 1952, o auxílio de SETE ÉILHÓES TREZENTOS E CINQUENTA MIL GEE 

ZEIROS (CR$; 7.550.000,00), que será posto à disposição do Estado por 
intermédio da agência do Banco do BraSil em São Paulo. 

Cláusuíà segunda 

0 auxílio previsto na cláusula anterior será destinado à cons 

trução de dois (2) grupos escolares tipo A, cinco (5) grupos esc01ares 
tipo B e quarenta e cinco (AB) escolas rurais; 

Cláusula terceira 

Para os prédios escolares enumerados na cláusula anterior, o 

auxílio será, respectivamente, de Crf—fê 1.000.000,00, Ora:- 550.000,00 e 

Cr$ 80.000,00, por unidade.
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Claúsula quarta 

0 auxilio federal será concedido em três parcelas iguais, 
sendo a primeira dentro de dez (10) dias após a assinatura do pre 
sente têrmo e, as demais, a medida que as obras forem progredindo 
a critério do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos; 

Cláusula quinta 

0 auxílio referido na cláusula primeira ficará em depósito 
na Agência do Banco do Brasil, e sô poderá ser movimentada para o 

fim especial e exclusivo de liquidação de despesas previstas neste 
Acordo. Qualquer inobservância desta cláusula determinará a resqi 
são do presente Acãrdo. 

Cláusula sexta 

Os prédios escolares deverão ser construídos em terreno com 

a área mínima de 10.000 metros quadrados, devendo êste satisfazer as 
condições pedagógicas e de higiene indispensáveis. 

Cláusula sêtina 

Os trabalhos de construção deVerão ter início dentro do prª 
zo de sessenta (60) dias contados do recebimento da primeira parcela, 
sob pena de perder o Estado o direito ao recebimento das parcelas reg 
tantes e ficar obrigado a fazer imediata restituição da que tiver re— 

cibido. 

Cláusula oitava 

O Governo do Estado compromete-se a aplicar o auxílio, obsog 
vadas as plantas e especificações que são parte intergrante dêste 
Acêrdo. 

Cláusula nona 

Quaisquer alterações das plantas e especificações referidas 
na cláusula anterior, somente poderão ser feitas mediante prévia e 

expressa autorização do Ministro de Estado em parecer do Instituto dª 
cional de Egtudos Pedagógicos;
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Cláusula décima 

A verificação do cumprimento das obrigações decorrentes do' 

presente Acôrdo caberá ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
que, par seu diretor ou representante credenciado, poderá solicitar 
quaisquer informações ou fazer vistorias dos prédios construídos. 

Cláusula décima primeira 5 

O Estado se obriga & afixar, durante o período das obras, em 

local bem visível, nos prédios em construção com o auxilio federal uma 

com os seguintes dizeres, em caracteres bem legíveis: "Esta escola está 
sendo construída com recursos fornecidos pelo GovêrnoiFederalÉ 

Cláusula décima segunda 

Os prédios escolares construidos serão patrimônio do Estado, 
e a êle compete providenciar sua instalação e funcionamento, designam 
do—Ihes professôres. Esses prédios nunca terao outra destinaoao que a 
de servir ao ensino e â assistencia médico-pedagogica. 

Rio de Janeiro, 5 de Novembro de 1952 

as)- Simões Filho 
Antonio de Oliveira Costa
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MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE C O P I A~ 
mismo DE ACORDO ESPECIAL CEBEBRADO 

ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE E O COVÉRUO DO ESTADO na Atª 
GÓAS, Piªf A CONCESSÃO DE AUXÍLIO 
DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

EDUCACIONAL DE MACEIÓ, NA FORMA 

ABAIXO: 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de mil noveceg 
tos e cinquenta e dois, no Gabinete do Ministro da Educação e Saúde 

presentes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões Filho e Senhor 
Dr. Ib Gatto Falcão, representando o Governo do Estado de Alagoas, 
conforme credenciais exibidas que ficam arquivadas nêste Ministério, 
tendo em vista o plano de ampliação e melhoria da rede escolar do 

país, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
por despacho exarado no processo relativo & Exposição de Motivos n. 
1.056, de 15 de setembro del952, foi firmado o presente termo de 

Acordo Especial, para a concessão de auxílio destinado & Construção 
de prédios escolares, mediante as seguintes condições:

' 

Cláusula primeira 

0 Ministério da Educação e Saúde concederá ao Governo 
do Estado de Alagoas, â conta de recursos previstos no orçamento 
do exercício de 1952, o auxílio de TEES MILHUES E QUINHENTOS MIL 
CRUZEIROS (CR$ 5.500.000,00), gle será posto à disposição do Esta— 

do por intermédio da Agência do Banco do Brasil, em Maceió. 

Cláusula segunda 

0 auxilio previsto na cláusula anterior será destina— 
R ' ., ,, do & construçao do Centro Educacional de Maceió. 

Cláusula terceira 

O auxilio federal será concedido em cinco parcelas 
iguais, sendo a primeira dentro de dez (lO) dias após a assinatura 
do presente termo e, as demais, a medida que as obras forem progng 
dinda & critério do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.
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Cláusula quarta 

0 auxílio referido na cláusula primeira ficará em de— 

pósito na Agência do Banco do Brasil, e sõ poderá ser movimentada 
para o fim especial e exclusivo de liquidação de despesas previs- 
tas nâste Acordo. Qualquer inobservância desta clausula determina— 
rá a rescisão do presente Acôrdo; 

Claúsula quinta 

Os trabalhos de construção deverão ter início dentro 
do prazo de sessenta (60) dias contados do recebimento da primeira 
parcela, sob pena de perder o Estado o direito ao recebinento das 
parcelas restantes e ficar obriºado a fazer imediata' restituição 
da que tiver recebido; 

Cláusula sexta 

0 Govêrno do Estado compromete—se a aplicar o auxílio, 
Observadas as plantas e especificações que são parte integrante dês 
te Acôrdo.

! 

Cláusula sêt ima 

Quaisquer alterações das plantas e especificações refe— 
ridas na cláusula anterior, somente poderão ser feitas mediante prê— 

via e expressa autorização do Ministro de Estado em.parecer do Irati 
tuto Nacional de Estudos Pedagógicos. 

Cláusula oitava 

A verificação do cumprimento das obrigações decorrentes 
do presente Acordo caberá ao Instituto Nacional de Estudos Pedagogi- 
coaue, por seu diretor ou representante credenciado, poderá soliqg 
tar quaisquer informações ou fazer vistorias dos prédios construídos. 

Cláusula nona 

O Estado se Obriga a afixar, durante o período das obras: 
em local bem Visível, nos prédios em construção com o auxílio federal

»
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uma placa com os seguintes dizeres, em.caracteres bem legÍVeis: 
"Esta escola está sendo construída com recursos fornecidos pelo Go- 

verno Federal".
. 

Cláusula décima 

Os prédios escolares construídos serão patrimônio do 

Estado, e a êle compete previdenoiar sua instalação e funcionamento, 
designando-lhes prófessôres. Esses pfêdios nunca terão outra desti- 

"' ‘\ A , naçao que a de servir ao ensino e a assistan01a mêdico—pedagógica. 

Rio de Janeiro, 6 de NoveMxro de 1952 

ae)-Simões Filho 
I'b Gatto Falcão
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MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE C Ó P I A 

TERMO DE ACGEDO ESPECIAL CELEBEADO 

EEIEE O EINISTEEIO DA EDUCAÇÃO E 

SAUDE E o GOVERNO DO ESTADO DE ALA 
GÓAS, PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS 

ESCOLARES, EA FCRMA ABAIXO: 

Aos seis dias doznês de novembro do ano de mil novecentos e 

cinquenta e dois, no Gabinete do Ministro da Educação e Saúde, pressª 
tes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões Filho e o senhor Dr. Ib 
Gatto Falcão, representando O Governo do Estado de Alagôas, conforme 
credenciais exibidas que ficam arquivadas neste Ministério, tendo em 

vista o plano de ampliação e melhoria da rêde escolar do pafis, apro— 

vado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República por despacho 
exarado no processo relativo a Exposição de Motivos n. 1.056, de 15 
de setembro de 1952, foi firmado o presente termo de Acôrdo Especial, 
para a concessão de auxílio destinado a construção de prédios esco- 
lares, mediante as seguintes condições: 

Cláusula primeira 

0 Ministério da Educação e Saúde concederá ao Governo do Es— 

tado de Alagôas, à conta de recursos previstos no orçamento do exerci 
cio de 1952, o auxílio de'UE MILHÃO E VINTE EID CRUZEIROS (.cràe 
1.020.000,00), que será posto a disposição do Estado por intermédio 
da agência do Banco do Brasil em Eaceiô. 

_Clãusula segunda 

0 auxílio previsto na cláusula anterior será destinado & cons 
trução dd dois (2) grupos escolares tipo B e quatro (h) escolas rurais 

Cláusula terceira 

Para bs prédios escolares enumerados na cláusula anterior, o 

auxílio será, respectivamente, de Cr$ 550.000,00, e Cr$ 80.000,00, por 
unidade o
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Cláusula quarta 

0 auxilio federal será concedido em três parcelas iguais, 
sendo a primeira dentro de dez (10) dias após a assinatura do presen 
te termo e, as demais, â medida que as obras forem progredindo a cri 
terio do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. 

Cláusula quinta 

0 auXílio referido na clausula primeira ficará em depósito 
na Agencia do Banco do Brasil, e sô podera ser movimentada para o º 

fim especial e exclusivo de liquidaçao de despesas previstas neste 
Acôrdo. Qualquer inobserVancia desta cláusula determinara a rescisao 
do presente Acôrdo. 

Cláusula sexta 

Os prédios escolares deVerão ser construídos em terreno com 

& aérea mínima de 10.000 metros quadrados, devendo êste satisfazer as 

condições pedagógicas e de higiene indispensáveis. 

Cláusula sétima 

Os trabalhos de construção deverão ter início dentro do prª 
zo de sessenta (60) dias contados do recebimento da primeira parcela, 
sob pena de perder o Estado o direito ao recebimento das parcelas reg 
tantes e ficar obrigado a fazer imediata restituição da que tiver re— 

cebido. 

Cláusula oitava 

O Govêrno do Estado compromete-se a aplicar o auxílio, obseg 

vadas as plantas e especificações que são parte intergrante deste 
Acôrdo. 

Cláusula nona 

Quaisquer alterações das plantas e especificações referidas 
na cláusula anterior, somente poderão ser feitas mediante prévia e 

expressa autorização do Ministro de Estado em parecer do Instituto Nª 
cional de Estudos Pedagógicos;
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Cláusula décima 

A verificação do cumprimento das obrigações decorrentes do 
presente Acordo caberá ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
que, por seu diretor ou representante credenciado; poderá solicitar 
quaisquer informações ou fazer vistorias dos prédios construídos; 

Cláusula décima primeira 

0 Estado se obriga a afixar, durante o período das obras, 
em local bem.víSÍVel, nos prédios em construção com o auxílio fedg 
ral uma placa com os seguintes dizeres, em caracteres bem legíveis: 
"Esta escola está sendo construída com recursos fornecidos pelo G0— 

vêrno Federal". 

Cláusula décima segunda 

Os prédios escolares construídos serão patrimônio do Estado, 
e a ele compete providenciar sua instalação e funcionamento, designag 
do-lnes professôres. Esses prédios nunca terão outra destinação que à 
de servir ao ensino e à assistência mêdico—pedagógica. 

Rio de Janeiro, 6 de Novembro de 1952 

as) - Simões Eilho 
Ib Gatt o Falcão.
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ÓPIA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

TÉRMO DE ACORDO ESPECIAL CELEBRADO 

ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE E o GOVERNO DO ESTADO DO ES- 
PIRITO SANTO, PARA ‘A CONCESSÃO DE 

AUmLIO DEST INADO A CONSTRUÇÃO DE 

PRÉDIOS ESCOLARES, NA FCRMA ABAIXO: 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e 

cinquenta e dois, no Gabinete do Ministro da Educação e Saúde, pre— 

sentes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões Filho e o senhor 
Dr. Jones dos Santos Neves, Governador do Estado do Espírito Santo, 
tendo em vista o plano de ampliação e melhoria da rêde escolar dº" 
país, aprOVado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
por despaoho exarado no processo relativo & Exposição de Motivos n; 
1.056, de 15 de setembro de 1952, foi firmado o presente termo de 

Aoêrdo Especial, para a concessão de auxílio destinado ã construção 
de prédios escolares, mediante as seguintes condições: 

Cláusula primeira 

0 Ministério da Educação e Saúde concederá ao Governo do Es- 
tado do Espirito Santo, a conta de recursos previstos no orçamento 
do exercício de 1952, o auxílio de SEISCENIOS E SETENTA MIL CRUZEI— 

ROS (CR$ 670;000,00), que será posto â disposição do Estado por 
intermédio da agência do Banco do Brasil em Vitoria. 

Cláusula segunda 

0 auxílio previsto na cláusula anterior será destinado à 
construção de um grupo escolar tipo B e quatro (ª) escolas rurais. 

Cláusula terceira 

Para os prédios escolares enumeradas na cláusula anterior, o 

auxílio será, respectiVamente de Cr$ 550.000,00 e Cr$ 80.000,00 por 
unidade 

Cláusula quarta 

O auxílio federal será concedido em três parcelas iguais, 
sendo a primeira dentro de dez (10) dias após a assinatura do pressª 
te termo e, as demais, & medida que as obras forem progredindo & cri 
têrio do Instituto Nacional de Estudos redagôgicos.
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Cláusula quinta 

0 auxílio referido na cláusula primeira ficará em ,depôsito 
na Agência do Banco do Brasil, e só poderá ser movimentada para o fim 
especial e exclusivo de liquidação de despesas previstas neste Acãrdo. 
Qualquer inobservância desta cláusula determinará a rescisão de'pre- 
sente Acôrdo.

' 

Cláusula sexta 

Os prédios escolares deverão ser construídos em terreno com 

a área mínima de 10.000 metros quadrados, devendo êste satisfazer as 
condições pedagógicas e ae higiene indispensáveis. 

Cláusula sêt ima 

Os trabalhos de construção deVerão ter início dentro do pra- 
zo de sessenta (60) dias contados do recebimento da primeira parcela, 
sob pena de perder o É[listado—o direito ao recebimento das parcelas 
restantes e ficar obrigado a fazer imediata restituição da que tiver 
recebido; 

Cláusula oitava 

O Gevêrno do Estado compromete—se a aplicar o auxílio, obser- 
vadas as condições e especificações que são parte integrante dêste 
AOôI'dOo , 

, 
Cláusula nona 

Quaisquer alterações das plantas e especificações referidas 
na cláusula anterior, somente poderão ser feitas mediante prévia e 

expressa aauturização do Ministro de Estado em Parecer do Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos;

* 

Cláusula décima 

A verifioaêão do cumprimento das obrigações decorrentes do' 

presente Acordo caberá ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
que seu diretor ou representante credenciado, poderá solicitar quais, 
quer informações ou fazer vistorias dos prédios construidos;
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Cláusula décima primeira 

0 Estado se obriga a afixar, durante o período das Obras; 
em local bem visível, nos prédios em construção com o auxílio fe- 
deral uma placa com os seguintes dizeres, em caracteres bem legí- 
veis: "Esta escola está senão construída com recursos ggrneciggg 
pelo Governo Federal". ' 

Cláusula décima segunda 

Os prédios escolares construídos serão patrimônio do Esta- 
do, e a êle compete providenciar sua instalação e funcionamento, 
designando-lhes professôres. Esses préaios nunca terão outra destª 
nação que a de servir ao ensino e à assistência mêdico—pedagógica; 

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 1952, 

As) Simões Filho 
Jones dos Santos Neves.
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Tmn—EO DE ACÓRDO ESPECIAL CEJE BRADO 

EETEE O MIEISEEEIO DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE E A PREFEITURA MINICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL, DO ESTADO DO IBIO 

GRANDE DO SUL, PARA A CONCESSÃO DE 

AUXILIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 

UM CENTRO EDUCACIONAL, NA FORMA 

ABAIXO: 

Aos doze dias do mês de novembro de mil novecentos e cinquen— 

ta e dois, no Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Saúde, pressª 
tes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões Filho e e senhor Depu- 

tado Federal ºs. Hui Ramos, representando a prefeitura municipal de 

Rosário do Sul, conforme credenciais exibidas que ficam arquiVadas nãº 
te Ministério, tendo em vista o plano de desenvolvimento da rede escoé 
lar do pais, foi.firmado o presente termo de Acêrdo Espeéial, mediante 
as seguintes cláusuàas: 

Cláusula prime ira 

O Ministério da Educação e Saúde, à conta dos recursos orça- 
mentários do exercício de mil novecentos e cinquenta e dois, concedº 
rã â Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, do Estado do Rio Grande 

do Sul, o auxilio de OITOCENTOS MIL CRUZEIROS (e* 800.000,00), que 

será posto â sua disposição por intermédio da agência do Banco do Brª 
sil naquele Estado; 

Cláusula segunda 

0 auxílio a que se refere a cláusula anterior se destina à 

construção de um Centro Educacional; 

Cláusula terceira 

º auxilib federal será concedido em duas parcelas iguais, à 

medida que os trabalhos de construção forem exigindo, a critério do 

Instituto Nacional de.Estudos Pedagógicos. 

Cláusula quarta 

0 prédio escolar deverá ser construído emdzerreno com a área 
necessária aos fins visados, devendo satisfazer as melhores condições 
pedagógicas e de higiene.

'
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Cláusula quinta 

O prédio escolar construído será patrimônio da Prefeitura Mª 
nicipal e a ela compete providenciar sua instalação e funcionamento; 
Ease prédio não poderá ter outra destinação que a de servir ao ensino 
e à assistência médido-escolar; 

Cláusula sexta 

A verificação do cumprimento das obrigações decorrentes do 

presente Acôrdo caberá ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

,que, por seu diretor ou representante credenciado, poderá solicitar 
quaisquer informações ou fazer Vistoria do prédio construído; 

Cláusula sétima 

Para o efeito do que dispoe a cláusula anterior, in-fine, a 

Prefeitura municipal de compromete a facilitar, por todos os meios 

possíveis, inclusive transporte, os trabalhos de fiscalização que 

venham a ser executados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagõ: 

gicos. 

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 1952. 

As) 
-- Simões Filho 

Rui Ramos.
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MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

TERMO DE ACÓRDO ESPECIAL CELEBRADO 

ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

são FRANCISCO DE ASSIS, DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, PARA A CONCE§ 

são DE UM CENTRO EDUCACIONAL, NA 

FORMA ABAIXO:
' 

Aos doze dias do mês de novembro de mil novecentos e cinqueg 
ta e dois, no Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Saúde, pre— 

sentes o respectivo titular — Dr. Ernesto $imões Filho e Senhor Degg 

tado Federal Dr. Rui Ramos, representando a Prefeitura municipal de 

São Francisco de Assis, confdrme credenciais exibidas que ficam ar- 
quiVadas neste Ministério, tendo em vista o plano de desenvolvimen- 
to da rede escolar do país, foi firmado o presente têrmo de Acârdo 
Especial mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula primeira 

0 Ministério da Educação e Saúde, à cºnta dos recursos dr- 
çamentãrios do exercício de mil novecentos e cinquenta e dois, con- 
cederá a Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, do Estado 
do Rio Grande do sul, o auxílio de em OCENTOS MIL CRUZEIROS (CR$ 

800;000,00), que será posto à sua disposição por intermédio de agen 
cia do Banco do Brasil naquele Estado. 

Cláusula segunda 

O auxílio a que se refere a Cláusula anterior se destina a 

construção de um Centro Educacional. 

Cláusula terceira 

O auxílio federal será concedido em duas parcelas iguais, a 

medida que os trabalhos de construção forem exigindo, a critério do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos; 

Cláusula quarta 

O prédio escolar deverá ser construído em terreno com a área 
necessária aos fins visados, devendo satisfazer às melhores condi— 

ções pedagógicas e de higiene;
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Cláusula quinta 

O prédio escolar construido será patrimônio da Prefeitura 
Municipal e a ela compete providenciar sua instalação e funciona— 
mento. Ease prédio não poderá ter outra destinação que a de ser- 
vir ao ensino e a assistência mêdico-escolar. 

Cláusula sexta 

A verificação do cumprimento das obrigações decorrentes do 

presente Acôrdo caberá ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
que, por seu diretor ou representante credenciado, poderá solicitar 
quaisquer informações ou fazer vistoria do prédio construido. 

Cláusula sétima 

r"ara o efeito do que dispõe a cláusula anterior, in—fine, & 

Prefeitura Municipal se compromete a facilitar, por todos os meios 
possiveis, inclusive transporte, osízrabalhos de fiscalização Que 

venham a ser executados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagó- 
gicos 9 

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 1952 

ae)—» Simões Filho 
Rui Ramos.
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MINISTERDO DE EDUCAÇÃO E SA ODE 

TEEEO ADITIVO AO DO'ACCRDO ESPECIAL 

CELEBRADO Em 50 DE DEZEMBRO DE 19E8, 
PARA A CONCESSÃO DE AUXILIO DESTINA 

DO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NORMAL 

RURAL EE COLATINA; NO ESTADO DO ESE; 
EIIO SANTO, NA FORMA ABAIXO:

' 

Aos doze dias do mês de novembro do ano do mil novecentos e 

cinquenta e dois, presentes, no Gabinete do Hínístro da Educação e 

Saúde, o respectivo titular — Dr. Ernesto Simões Filho e o senhor 
Dr. Jones dos Santos Neves, Governador do Estado do Espírito Santo, 
tendo em vista o plano de construções destinadas & ampliação e me- 
lhoria do sistema escolar do país e o despacho do Excelentíssimo 
Senhor Eresidente da República exarado na Exposição de Motivos n. 
1.056, de 15 do setembro de 1952, foi firmado o presente têrmo ad; 
tivo ao do Acordo Especial celebrado em 50 de dezembro de l9u8, 9g 
ra o fim específico de conceder ao EStado do Espirito Santo o aux; 
lio complementar de HUM MILHKO DE CRUZEIROS (css 1.000.000,00) & 

ser aplicado na construção de um novo pavilhão no edifício da Esqg 
la Normal Rural de Colatina e, bem assim, na aquisição do respecoi 
vo equipamento. O novo auxilio será concedido em duas parcelas iguais 
mantidas todas as estipulações constantes do Acôrdo Especial ora 
aditado. 
' Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 1952 

as) Simões Filho 
Jones dos Santos Neves
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

TÉRMO ADITIVO AO Do ACôRDº ESPECIAL 
CELEBRADO EM 15 DE JULHO DE 19u8,1=gx_ 

RA A CONSTRUÇÃO, DO ESTADO Do CEARÁ, 

DE ESCOLAS NORMAIS RURAIS, NA FORM 
ABAIXO: 

fav—ªw 

Aos f 
g 

dias do mes do novembro_do ano de mil no- 
vecentos e cinquenta e dois, no Gabinete do Ministro da Educação e 
Saude, presentes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simões Filho e o 
senhor Dr. Antonio Perilo de Souza Teixeira, representando o Governo 
do Estado do Ceará, conforme credenciais exibidas que ficam arquiva; 
das neste Ministério, tendo em Vista o plano federal de desenvolvi - 
mento da rêde escolar do país, foi firmado o presente têrmo aditivo 
ao do Acordo Especial celebrado em 13 de julho de 19h8, para o fim 
especial de conceder ao Govêrno do Estado do Ceará, à conta dos re- 
cursos orçamentârios do exercício de 1952, o auxílio complementar de 
HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL-CRUZEIROS (CR$ 1.500.000,00), mediante 
as seguintes condiçoes: 

»Clâusula prineira 

O auxílio complementar de ar$ 1.500.000,00 será concedido em 

três parcelas iguais, sendo a primeira dentro de trinta (50) dias coª 
tados a partir da assinatura do presente têrmo e, as restantes, & me- 
dida que os trabalhos de construção,estejam progredindo, a critério 
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. 

Cláusula segunda 

O auxílio se destina à construção de três novos pavilhões da 
Escola Nornml Rural de Itapipoca, destinados ao Internato, e, bem 
ageing de um Auditorio dotado de sala de projeção cinematográfica.
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,TDRWD DE Acôr:Do E3- Pac IAL CELEBRADO 

ENTRE 0 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

SAUDE E o GOVÉRNO DO ESTADO DO Mai 

jªªªàÃQ,P ARA A c NCESSAO DE AUNEETO 

DA JSTINANO A CONSTRUÇÃO DE UN NRfiDIo 

ESCOLAR, NA NORMA ABAIXO: 

_ 

Aos dois do mês de outubro do ano de mil novecentos 
e cinquenta e dois, no Gabinete do Ministro da Educação e Sáude, pre 
sentes o respectivo titular - Dr. Ernesto Simoes Filho e o senhor 
Deputado Federal Dr. Afonso Matos, representando o Governo do Estado 
do Maranhão, conforme credenciais exibidas que ficam arquivadas nes— 

te Ministério, tendo em Vista o plano de ampliação e melhoria da rê— 

do escolar do país , anrovado Delo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República por despacho exarado no processo relativo & Exposição 
de Motivos número 1.056, de 15 de setembro de 1952, foi firmado o 

presente têrmo de ACÓRDO ESPECIAL, para a concessao de auxílio destª 
nado & construção de um predio escolar, mediante as seguintes condi 
ções:' 

.

' 

Cláusula primeira 

_ 
O Ministêri .da Educação e Saúde concederá ao Governo 

do Estado do Maranhão, & conta de recursos previstos no orçamento do 
eyercício de 19"2 o auxílio de QUIHLEZ'ZS NIL CHUZEIRª“ ( Gnt..... 
500.000,00) que será posto a disposição do Esta o_o Dor intermédio da 

agência do Banco do Brasil em São Luís. 

Cláusula segunda 

0 auxílio previsto na clausula anterior se rã destina— 
\ _ 

do a construção de um Grupo Escolar no município de Caxias, na for— 

ma do projeto e plantas que forem aprovados. 

Cláusula terceira 

O auxílio será concedido em.tres parcelas, sendo a 

primeira dentro de dez (lo) dias após a assinatura do presente têr- 
mo e, as demais, à medida que as obras forem progredindo a critérko 
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.
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Cláusula quarta 

0 auxilio referido na cláusula primeira ficará em de- 

pósito na Agência do Banco do Brasil, e só poderá ser movimentada 

para o fim_especial e exclusivo de liquidação ãe despesas previstas 
neste Acôrdo. Qualquer inobservância desta cláusula determinará a 

rescisão do presente Acordo. 

Cláusula quinta 

0 prédio escolar deverá ser construído enrterreno com 

área de 10.000 metros quadrados, devendo êste satisfazer as condi-' 
ções pedagógicas e de higiene enumeradas nas especificações que 

acompanham o presente Acordo. 

Cláusula sexta 

Os trabalhos de construção deverão ter início dentro 
do prazo de sessenta (60) dias contados do recebimento da primeira 
parcela, sob pena de perder o Estado o direito ao recebimento das 

oarcelas restantes e ficar obrigado a fazer imediata restituição da .; 

que tiver recebido. 

Cláusula sétima

A 
0 Governo do Estado compromete—se a aplicar o auxílio, 

observaãas as plantas e especificações que são parte integrante dês- 
A . te Acordo. 

Cláusula oitava 

Quaisquer alterações das plantas e especificações re— 

feridas na cláusula anterior, somente poderão ser feitas mediante 
' . preVia e expressa autorização do Ministro de Estado em parecer do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. 

Cláusula nona 

A verificação do cumprimento das obrigações decorrentes 
do presente Acordo caberá ao Instituto Nacional ãe Estudos Pedagógicos 

que, por seu diretor ou representante credenciado, poderá solicitar 
quaisquer informações ou faZer vistorias dos prédios construídos.
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Cláusula décima 

O Estado se obriga a afixar, durante o período das 

obras, em local bem visível, nos prédios em construção com o aux: 
lio federal, uma placa com os seguintes dizeres, em caracteres bem 

legíveis: "Esta escola está sendo construída com recursos fornecidos 
nele Governo Federal". Finda a construção, o Ministério da Educação 
e Saúde fornecerá placa para ser colacada, em carater permanente na 

sala de aula, com os seguintes dizeres:“Escola construída com recur- 
sos fornecidos pelo Governo Federal". 

Cláusula décima primeira 

O prédio escolar construído será patrimônio do EStado, 
e a êle compete providenciar sua instalação e funcionamento, desi— 

gnando-Ines professores. Esses prédios nunca terão outra destinação 
que a de servir ao ensino e à assistência médico-pedagógica. 

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1952 

ass) Simões Filho 
Afonso Matos
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TÉBMO DE ACORDO ESPECIAL; Pise EXECUÇÃO na 
OBRAS ESCOLARES INTEGRÁDAS NO PLANO 33 in- 

, :2 
» 

PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR PRIMÁRIA DO refs, 
Al 

- 

CELEBRADO EVTRE O Mirisrâgio DA EDUCAÇÃO E .j/z ULTURA (MEC), POR INTsdmIO DO INSTITUTO ~~ 
~~ 

~~ NACIONAL 7T Eª UDOS FW‘AGO" "ªs qa w mmnzwnfl‘mfi‘faxyu à) - a , 

me), mm mums emm. 

Aos L/ílªÁííféªe/CLL9/ dias do mês de , 
ªºªªºªãíde 

mil novecentos e ZÉLaQLZLAAÇZÍnO Gabinete do Ministro a Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Gama,e o representante devidamente credenciado da Entidade acimª Citada,ten do eg Vista o plano federal de ampliação enmelhorie da rede escolar .pgimaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo Especialime termos da Lei nº 59, de 11/8/u7 e do Decreto nº 25 667, de 15/1o/h8, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

r Cláusula Primeira
I 

o MEG, por ifdnxmnêdio do INEP â onta da verba. ... 
3.2.Gh/6 (WY60.1), do can: -¢1o :unansoiro (& 1939, Boneca. . a Pg; futura map: a Arm Estado do lin-,as Gerais., o , 1.0 do cr$ 306 900,6fl (trezentos Iii cruzeiros), pura : censtruç o de un: Issels Ernani u dun alas.“ nuh (Pregos. se.» , iª), a : : lou- linda no Msn—ito do mtg» do sua, (o referido Me 10.. 

glãusgla Segunda 

', O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ pg dera ser utilizªdo para 0 fig exclusivo de liquidação de deepesaSpre vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Çlágsqle Terceira 

, ÃO auxílio federal será remetido, em parcelas, por in— termedio da agencia do Banco do Brasil nais proxima, sendo a prime;+ ra apos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente ter 
, 

me e quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as obras estª ª“terem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentªdo o piso, colocadas as esquadrias e congluidas as instalações sanitariss, de ª gua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio.
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,4 
C ausula uar a 

f I) Para se habilitar aOLrecebimento da primeira par 
cela do auXilio, o BEHEFICIARIO deyera reme er ao INEP: &) prova 
de propriedade do terreno onde sera construida a escola; bªcro— a 

quis de localiza ão do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificação; 9% orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deweducaçao,.entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para & construçaº; g) fotografias das ou 

bras iniciadas de modo & ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguigtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAÇAO DO INEP — MEG“: Todos os documentos e fotografias d 
verao ternvisto da Comissao Iobal e da Autoridade responsavel p'n 
la execuçao deste Acordo. 

(L1 

(L: 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par» 
celas gbrigaese o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ane 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comprg 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par" 

e . . 

cela do aux1110, conforme a clausula terceira. 

Illà Para se habilitar ao recebimento da última par— 

cela, o BENEFICI,RIO, apos & conclusao das obras, remetera ao 
INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizam o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno comzâea 
de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa—. 
zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &conâ 
truido no Rrazo maximo de doze (lã) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderão serfs; 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Qlâusula Sétima 

9') , l' . 

, Na hipotese de ser.o custo das obras superiorlao v 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprlra o 

cesso verificado com recursos proprios. 
(D INI
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! . Clausula Oitava 

. 

A verificação ªo cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IPEP que, 'por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer informaQOes ou vistoriar oudesenvoirimento dos trabalhos 
ge cgnstruçac; e; de outra, a Comissao Local referida na Clausuia 

uar a. , 

1:317 
__ , Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o se 

NEEICIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseiveis "inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

I ' . ClausuLa Dec;ma 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BEEEFICIÁRIG a 
quem compete greviàencia; sua instalação e funcionamento, bem ccmo; 
sua conservaçao» Esseipreãio nunca tera outra destinação que a de servir ao ensino primario, derendo a ESCOla ser provida com profeg 
sores normalistas. 

I ) . . . Clausuga Deolma Primeira 

Ao BENErzcgáaio se obriga ª conservar emAseu arquivo 
o presente Acordo com toda & documentaçao, correspondencia e pre; taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Segqggª 

'rmar o presente Termo de Acordo Esoecial, o BE 'e aceita, sem restrições, o arXilio estabele- 
He que se responsabiliza pelo fiel cumprimeº 
lausulas, de cuja inobsergancia resuitara ,a_ 

me com a conseqúente devoluçao do numerario ja “ 

'HHD 

Ao 
,NEFICIÁRIO decla 
cido e suas cond 
to de todas as 5 
rescisão deste T 
remetido. 

l-

, 
.. 

$i»!

1
na
A ª:
d 
“rn 
J. (-5

. 

Brasilia, %% Wad/o /0;/ /;5o
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‘R mo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras as “Terem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado O pis 

“MINISTÉRIO DA EDUCAÇVÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

TÉBMO DE ACORDO ESPECIAL PAi-'n ernestº—io 
OBRAS ESCOLABr'ê INTEGitàu-as no PLANO L3 
PLIAQAO DA P:: “ 

ESCOLARDPRIWQÍRIA Df)
_ 

CELEBRADO. uns O Miri-3113310 nª... :Wc -
' 

CULTURA (MEC), POR reuniam DO 1135111231332 

ªfiàêgãP “”º", W ªª 
45), sx sem W

~
~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ 
~~~ 

, I 

. » 
. 4z4<4hbaºi os Cçgáíeªª'º dias do mes de ,. oeA 

mil novecentos 3 4% Gabinete do rginist 0 da Educagao e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Genn,e o representante devidamente credenciado da Entidade acima citadapten do en vista o plano federal de ampliação enmelhoria ga rêde escolar primaria do Pals, foi firmado o presente Termo de Acordo Especialnns termos da Lei nº 59, de ll/8/U7 e do Decreto nº ZS 667,-de lS/lO/lw, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

ªe. “:x 

c Cláusnla Primeira 

; 5 (Mªiª Wâmêdiº d- ªmªmi-333%“ ª"" delª.“, 4mm umª...“ 
we:h’{1fifir“”%*‘.39}. * “, ' 

) m. . ' “ “ was 
' «mmumzwfigm .au-aum, .

v MIQMQWQaÉMnM ' “
~ 

_. ' » 

ºlggsula Segunda 

, O auxílio federal referido na eláuSQla anterior sõ pg dera ser utilizado para o fin exclusivo de liquidação de despesaspre Vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Cláqsqla Terceira~ 
I . . . ' _ .0 auXilio federal será remetido; em parcelas, por in- termeqio da agencia do Banco do Brasil nais proxima, sendo a primei ra apos o cumprimento do diSposto na Clausula Quarta do presente 

(.A 

(A)“ 

ªp.!ij

[ 

I217

v colocadas as esquadrias e concluídas as instalações sanitárias, de 
sua e de luz; e, a ultima, apos a conclusao comprovada do predio.
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Cláusula uarta 

_ 

e 
I) Para se hayilitar aoIrecebimento da primeira pag. 

cela do aux1lio, o BEHEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do terreno onde sera construida a escola; blcro- & 

quis de localiza ão do terfêno com as indicaçoes indigpensaveis a. 
identificaçao; cg orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçõesi d) prova de dispor de re ursos para completar 
o orçamento, gaso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deueducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ounesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para a construçaº; g) fotografias das 0« 
bras iniciadas de modo & ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguigtes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 
COOPERAQAO DO INEP — MEC“. Todos os documentos e fotografias &

p 

3. u" 
.. e . verao teruvisto da Cºmissão local e da Autoridade responsavel 

la execuçao deste Acordo.
' 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par— 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ane 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par» 

6 . . cela do aux1lio, conforme & clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI'RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entragara & seu representante, especialmente enviado para 
issº, o "Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizada; comia construçao e de fotografias que fo— 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

O prédio escolar será construído em terrenp comeâea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

, » l _ 

v 

A construçao obedecera ao progeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o nledio &n*cong 
( . a truido no prazo maximo de doze (12) meses a conta; da data da as— 

sinatura deste çonvenio. Alterações nas plantas so poderão seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula Sétima

w .I- - 

, Na hipotese de ser_o custo das obras superior,ac v 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o 
cesso verificado com recursos proprios.

! 
(Dn*
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' . Clausula Oitava 

A verificaçao do cumprimento das obrigaçoes decorrem 
te Ago do cabera, de uma par te, ao I “EP cue, p01 seu 
Dºª'PLLaute devidamente credenciado, podera solisitar 

ces ou vistoriar o desenwolvimento dos trapalhos 
de entra, a Comissao Loca referida na Clausula 

do prese 
g.. n 

ª 
.CD

D 

(D 

rl; 

Cláusula Nona 
_ _ 

h 1" Para o e eít o do que dispoe a clausula anteriorêo :A 
NEFICIÁRIO se com;:-romete & facilitar, por Aodos os me:1 os gnoss1reis 'ínclusívs o de tra1sporte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser execxiados pelo IPE P ou pelos membros da Comissao Local. 

) r , ClausuLa Deolma 

que devera ser construieo com estabi Iid.aoe 
açao, sera patrimonio do BJJEFLCIA a 

1 ; sua instalação e faasrooaqer*o, bem mccmºs 
sua conserve. çaof AAAe_preoio nunca tera otltra WSSslnecao que a de 
servir ao ensino primario, defendo a Escola sel prov Lda com profeg 
sores normalistas. 

ol [.J- O 
garantida para 1 
quem compete prov

5 
mm 

(os 

(»

. 

CL Ç 1—1 

MA, 

'-

J 

(D W.E 

! ' . . . Clausuga Deolma Primelrª 

O BED º“T“IAJIO se obriga a conservar em seu arq1ivo 
o presente Ac ordo com tod a a documentaçao, correspondencia e pre; 
taçoes de contas a ele referentes. - 

' I _ Clausula Deolma Sesuªga 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE 
NEFICEÁR IO decltr & eªe aceita, sem restricoes, o a1X1lio estabele— 
cido e suas conM e pge que se respons§b1" 112A gelo fiel cumprimen 
to de todas as SEA La1su1as, de cuja 1aoosºrvonc1a resultara ,a_ 
rescisao deste Termo com a consequente devoluçao do numerario ja “ 

remetido. 
Brasilia», (É: ég¢V£V,/(//’
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Puxa a efaiào an qua $12953 & eláusala ªn$ewàatª 
ssxgrxcxtaza :$ enmyramnte & facilitar, gar taàea 9a flexes 5a: 
vala, inclusive a ãe transportc, os trabalhos && fiscaliza gnn, 
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rsRMO De ACORDO ESPECIAL, PARA EXECUQKO DE 
OBRAS EQCOLARES INTEGBADAS NO PLANO 33 AM- 
PLIAÇZD'DA BEDE ESCOLAR PBIMÁezA no pars, 
CELEBRADO ENTRE 0 MINISTERIO DA EDUCAÇÁU E 
CULTURA (MEC), POR INTERMÉDIO DO Issríxero 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (IHEP) E A 
Pesrazruee MULECIPAL DE MIGUEL ALVES, ZEE- 
NEFICIÁRIO), ESTADO no PIAUÍ. 

Aos ªíâãªªf dias do mês de de mil novecentos e seesenta no Gabinete do gínistro da Educação e Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr.Clovis Salgado de Gama,e 
o representante devidamente eredeaciado da Entidade acimª citada,teg 
do eª vista o lana federal de ampliação eâmelhoria da rede escolar 
primaria do Pals, foi firmªdo o presente Termo de Acordo Especiagnds 
termos dos Decretos—Leis numerºs 6 185, de ll/8/hh; 8 3Q9 de ll/LZ/ 
MB; Z/u86 de lB/Y/hô; e Decretos numeros an 191, de ll/l -b7’e§708; 
de 2 3/55, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: — 

' . 

“Áààªâiàjâªmâàâª 

J. . .., 
; , , - i 

O MEC, por intermedio do INEP, a conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, unidade 09.0h30ê5 Verba 3,1.07—q 
gg/9u) ªo exerolcio finance§ro de 1959, concedera a PREFEITURA NUNI- 
oLPAL Dm MIGUEL ALVES 0 êux1lio de Cr$ 500 009,00 (Quinhentos mil cry zeiros), para a constru ao de uma Escola Primaria de 3 (tres)salas de aula (Projeto INEP/76-3' a ser localizada na CIDADE.

l 
ºieeeele_ês£ªede 

i O auxílio federal referido na cláusulª anterior sõ po—— 
dera ser utilizªdo para 0 fig exclusivogde liqfiidagao de deepesasçmg" 
vistas neste Acordo, cujos termos'deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cl âusggàª Tergeªza 

, * O auxílio federal será remetido_em percelas,por ieter- 
medio de agencia do Banco do Brasilgnals proxzma, sendo a prlmelra à 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas; & tergeira, depois dewassentadg o piso, colo— 
cadas as esqqadrias e'concluldas as in$talagoes sanitarlas, de agua 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.
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iieaanlaignerta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o BEEEFICIARIO,deveré remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde sera construída a escoia; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indiSpensaveis a sua idea tificação; o) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesí d) prova de dispor de reçursos 'ara completar 0 or 
çamento, caso este exceda o valor do aux1lio; eg nome e qualifica- 
çao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educação entre as quais pelo menos um professºr, que constituirão 
a Comissao’Local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 9 bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre o sis 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras 
iniciadas de modo a ver—se a placa que devara ser afixada comtxssg 
guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA- 
çÃO DO INEP — MEG". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga-se o BENEFICIARIO a remeter mensalmente ao INEP informa 
ções sobre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,ig 
cumentando—as com fotografias, medições deslobras e comprovantes 
das deepesas efetuadas, sempre que fizerem jus 3 nova parcela doa; P... . Xiiio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parce— la, o BEQEFICIÁRIO, após a conclusão das obras,remeterá ao INEP ou 
entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acôrdo, RCC“““nhadO de um demonstrativo das deepe— 
sas realizadas com a cons+ ão e de fotºgrafias que focalizam o 
predio por varios ângulos enterna e internamente. 

~ ~~~ 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o 
vistohda Comissão Local e da; Autoridader responsavel pela execu - 
çao deste Acordo. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno_com área 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res çondições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. ' 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que zag 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons 
truído no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convenio. Alteraªões nas plantas so poderão ser fei —I tas mediante previa autorizaçao do INEP, 

ºláusgla'sêtjªa 

, , Na hipótese de serªo custo das obras superior,ao va— 
lor do auXilio previsto neste-Acordo, o BgNfiFICIARIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.
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Cláusula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos 
de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
Quarta. 

! . Cleusu a Nona 

(. Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios poss1veis, inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

' . Clausula Décima 

! . . . O predio, que deverá ser construído com estabilidade . N I , A . T. ,...,—1 !. garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BmhmbICIuRIOzqx 
compete provigenciar’sua instalaçao e funcionamento, bem como sua 
conservaçao. esse Qredio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- 
ras normalistas. ' 

Cláusula Décima Priaeira 

.O BENEFIClÁRIO se obriga a conservar cmhseu arquivo 
o presente Acordo com toda & documentaçao, correspondencia e pres- 
taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula nácjma Segunda 

A s A .. Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, o BE- 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auxílio estabele— cido e suas condições,'e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario iarª metido. 

Rio de Janeiro,/f & W de /7o<o 

&, 
Clõvi Salgado da Gama—' 

'nistro a Educaçao e Cultura 

~~ 
, 

“& &” 
Mfitfi j'ªi-cafe; 

INEP/CCEE/ZCS/cm/WMQ;



(' .,, 

ªTvTsªf'remo DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

gage OT “53:40 ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
03533 EbÇOLARES INTEGRADAS N PLANO DE AMA 
PLIAÇÃO DA BEBE ESCOLAR FRI BIA DO Pªís, 
CELE'RADO ENTRE O MINISTÉ IO DA EDUCAÇAO E 
CUíEURA (MEC), POR INTER DIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGOGICOS (INEP), E 

s ea ,_ Ima anemias ss 31v: sum (a. m e), tem as snag.

/ 
* Aos 

; 
%%ª—“ÇÃ, dias do mês de Www/ºde 

mil—novecentos e ,as 
. , no Gabinete do Ministro da Edu- 

caçao e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Sal- 
gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Enti— 
dade acima citada, tendo em vista o pla o federal de ampliaçao e 
melhoria daarede escolar primaria do Pals, foi firmado o,present; 
Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos-leis numeros 
6 785,- de 11/8/LLLL; 8 3A9, de lina/LIS; 9 use, de 18/7/u6; e De— 
eretos numeros 2h 191, de ll/lZ/h7 e 37 082, de Zh/ 3/55, em que 
se estabeleceram os seguintes compromissos: 

' v . cgausula Primeira 

O MEC, por intermêdíoldo INEP, ã conta dos recur« 
sos do Fundo Nacional do Ensino Primerio, Unidade 09.0u.02, Ver - 
ba. Luar-vz (risada! ) eo «vedete mm e. 1 , e 3.1. 
€7.1f1 (ilfih) do cmmrc§§39_fiasaaetrg ác'â223, cesaaêggg . Prot. magal ga sem em sua.eo,<:m,o - lie da :::—s em me,», 
a/aeastruçan—éc ana Eeeoia Príuzrxn &. sagª sul:: da asíoCFre—atc 
itª/76); ser “amªda na ciano. o mx na do Grªnizº ººº ao; 
1- ;m 350 009,90 na viana: . m 25:9 909.00 M» wª— 

ºláesªlâ_êesªeºª 

, O auxílio federal referido na clãusulauanteriarsô 
podera ser utilizado pªra o fim exclusivo de lgqaidaçao de despe— 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cláusula gergeiga 

, aO auxílio federal será remetido,em parcelas,por ig 
termedíolda agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri« 
meire apos o cumprimento do disposto na clausula quarta do preseg 
te termo e quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as 
obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de as— 
sentado o Qiso, cologadas as esquadriªs e concluídas as instala- 
goes sanitaries, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao com— 
provada do predio.
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! I) Para se hagilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera reme er ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; b)cro- a 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificacao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesí d) prova de diSpor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do auXilio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ouNesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das em 

bras iniciadas de modo & ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOQERAÇAO DO INEP - MEC“; Todos os documentos e fotografias de 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel peu 

la execuçao deste Acordo. 

.» 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas ºbriga—se o BENEFICI RIO a remeter mensalmente ao INªP inn 
"formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes age 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par» 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

Illà Para se habilitar ao recebimento da última par— 

cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 

INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
issº, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 

modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com % 

construçao e de fotografias que fo» 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp conxãrea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &nªcong 
truido no prazo maximo de doze (lê) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao serfei_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

Cláusula Sétima 

. ' . 

Na hipotese de ser_o custo das obras superiorlao rg
I lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 

cesso verificado com recursos proprios.
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' . Clªusula Oitava 

. 

A verif' 1cag30 do cumprimento das obrigações decorrem 
tes do pr ente Acordo cabera, de uma parte, ao I.EP .ue, po; seu 
Dire or 0: re::esontante devidamente credenci_ed _o, podera solisitar 
quaisc u_er iM 037macões ou vistoriar o desenvolvl‘ento dos traçalhos 
Se construçêz, e: de ov.tra, a Comissão Local referida na Claus uia 
uarta. ' 

(D

J

I Clausula Nona 

I . “.1 era o efeito do que dispoe & Hla sala anteriorªo :: 
NEFICIARIO se som;: ªomete a facilitar, por boias os ne103'60521ro1q 

‘L. 'inclusive 0 de transporte , os trabalhos de fiscalizaçao que veAAam 
a ser exeCItados pelo INLP ou pelos membros 6a Comissao Local. 

: ' , ClausuLa Deolma 

o, que devera ser con: truioo com estabilidade 
Curaçao, sera patrimonio do BEJEF ICIAP IO a 
leia; sua instalação e fnacionanento bem como; 

predio nunca tera 011 tI-a destinaçao que a de 
ar io, devendo a Escola ser provida com profes 

>“ 

Qd H- 

garantida para l 
quem compete proxy; & 
sua conservaçao: E038 
servir ao ensino prim 
sores normalistas. 

I :P . . . Clausula Deolma Primeirª 

0 RENEFICIARIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

! l . - Clausula DeOima Seãunaa 

A0 firmar o presente Termo de Acordo Esgecial, o BE 
NEFICIARI O declara que aceita, sem restriçoes, o au_Xllio estabele— 
cido e sua s condiçoes> e que—se responsabiíiz: gelo fiel cumprimen 
to de todas as elas cláusulas, de cuja 1nofisa“v“A011 resultara ,a_ 
rescisao deste Termo com a consequent e devoluçao do numerario ja 
remetido. 

Brasº-rim, /,2/ (,./&& (%wÁ É /7/’0
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TEAM AA même ESPEGIAL aaa/same max 
A mum}; AAA 35c O A cumrmâmz 
ma mma 

_ 

a: no ms msm matam. Dã 
“s.-“:s mir,, PFIDAG GI as (mar) E A ramas 
AA nNICIPgL DA: AANTAIA ix: CARIRI. :sa— 
AA na %% 

Lea MMC/Wu“ às aí: de VÍCÍMÁª a: nil asveaantas A sessenta, as âabinªta ãº Hint: & Eéneagia o 
Guitars, presentes A respectiva titular, sr. lvis $algaflo a: 

e e representante áwiâamtu cradenfim AA Prufeiturazfl 
niaip al ãe SAKEAKA Bº GÃRQRI, Estaâa da Gaªra, tendo em vigta & 

%aªgº 
íaàsral da ampliaçãº A alhu.fia &; rede escºlar primaríad: foi firmada & gresênte rmo fie Aeoraa 33908131 nos 

dos DacrAtAs-Icis aumaros 5 78 5, ue lara/m 3 3&3 da llflªfàãi 
9 ABE AA lflffiiflég A Baerotes nuaaros& ' mi” alí/w mu . 3792h13l55, em qua AA ascabelaceraª as deegdiates cºmpla— 
misses: 

5%. 

””ª“ & Gantz «AAA recursºs arguentâríos prépgiaa 
dc exeieicia do 1955, Verba 3.1.67.1”. (“Vi/60.19%), cane «raz & 
P efeitura mnnieí al de SASATANA Bº CLRIRI Bataan ão Gear 9 
Xiªo total de Q: 269 QCG,GJ (3323A T68 y L CRÚZEZRGS) para aq 
alças de mobiliáriº ameia: dutmado a. quem salts dc aula. 

em a;: de aula dmrâ ser equipada!» alum, 
ioga o “gumas mobiliário, fabrieaéa can material é. panair: qa; 

dado: 

a; aº certain: tapa», ou R$ rims “shun“; 
b 1 may rn prºfessar; 
a) 1 mar a para await ãe material; 
a) & caàoira sânçleg para o grafeçser; :) 1 anata para paytis asaáas.
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ª 'a a ar 

a auxilie serâªenviaáa apªz a rengsaa go Instità» 
tº 33913381 a.,pstuaas Egéagaginas, - intbrnaggea sobre o gnº— 
cease rtlative & aquisiçao ée mob ,'-» 9.3 da aegis da preçostu 
da firma fªraecaâaraª nª gn l coast 'a a.áeseriçaa, qmaatidaác, 
ígâegrafiaz eu clichés : ptoçerumítarle ªas peças a serem aáqq; 
3. 3.5; « . ' 

A Profana-nºa agents, aa law ayéa a apneag‘an a. 
auxilia, & data ea qa; fºi eqaiaada a.nneala, hªl auta : zcªiho 
&a quitaçãº da firms Iarnecaéora. 

Braa1l1&, ;%Z>:/¢¢Z £i§;1122726€7//¢¢9 
//37‘f:7 

Cíãvis Sªlgaâa_àã Gama 
ãiaistro da ãéucaqaa & Caltara ~~ ergo %artade Leíàª 

Bapras taut: &a Prefeitura nan; 
cipal 

ÍKKªíââªªfâªfnªiâlfiªªâª
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TÉRMO LE ACORDO ESPECIALª PARE EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES IEEEGEEEIS NO PLANO DE «E— 

PLIAÇÃO DA ESDE ESCOLAR PEIEÁEIE Ee Eiueª 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO EE EEUCAÇIO E 
CULTURA (EEG), POR IEEEEEEEIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP),E mxm mxcxru. “ ammo (mmc . 

me), mm ao me ams. 

~~ 

Aos L//ºº44íãrf dias do mês de Íí$75464=áíª de mil novecentos e JQ2¢4QLL¢ZZZTHO Gabinete do Einistr da Educação e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Ceme,e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citada,ten 
do en vista 0 plano federal de ampliação ehmelhoria de rede escolar 
primaria do Pals, foi firmado o presente Termo de Acordo Especiaªnos 
termos da Lei nº 59, de ll/8/h7 e do Decreto nº 25 667, de 15/10/u8, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Clágsqla Primeira 

O MEC, por intermédio do INEP, à conta da verba .__ 3.2.ah/6 tifóºeli io cautelªr; tznnlcasra a. 1969 cannon £'&.Pr
_ 

%% “3613133. fig: names; Slum w e, o nª“. :: 
. a seu: : cru.. . I ' comet ; .a um usªr!“ de dose celu &; gela Wªskrnjowmààf” 

_iágsnla Segunda 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior sô pg dera ser utilizªdo para o fig exclusivo de liquidaçao de despesx;prâ vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

! . glªusqle Terceira 

, .º auxílio federal será remetido; em parcelas, por in— 
termedio da agencia do Banco do Brasil nais proxima, sendo a primei— ra apos o cumprimento do disposto na Cleusula Quarta do presente ter 

»“ mo e quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as obras ast 
ªverem'cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentªdo o pis 
colocadas as esquadrias e concluidas as instalações sanitarigs de 
gua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio.
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! Clausula Quartª 

! I) Para se hapilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BEHEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade dogterreno onde sera construida a escola; blcro- & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da lOCalidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de'acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ou“esclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das 0" 
bras iniciadas de modo & ver-se a placa que devera ser afixadacem 
os seguigtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 
COOEERAQAO DO INEP — MEC“: Todos os documentos e fotografias de» 
verao ternvisto da Cºmissao Local e da Autoridade responsavel ; 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFICI RIO a remeter mensalmente ao INEP in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ane 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela do auXilio, conforme a clauàula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da última par— 
cela, o BENEFICI’RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fo- 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

angariar—m 
'. ' !- '. 

O predio escolar sera construido em terreno comznea 
. . '. 

de dez milwmetros quadrados,_devendo o mesmo satisfazer as melho- 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Qlâusula gexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &n'cong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao serfeL 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

glâusula Sétima 

. l' . 

, Na hipotese de ser'o custo das obras superior,ao vª 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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Cláusula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigaçoes decorren 
tes do presente Aco do cabera, de uma parte, ao ITEP que, por seu 
Dire 01-0u representante devidamente credencieio, podera solicitar 
quaisQUer 1L10"U510es ou vistoriar o desenvolªimento dos trabalhos 
de construcêc_ e. de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta.

'

I 
, Clausula Nona 

era o e1 ºeito do que dispõe a clausula ante1 ior o Bª 
_ 

NEFICIÁRIO se com;; remete a facilitar, por todos os meiOS'UOsslvois 
inclue ive o de transporte, os trabalhos de íiscalizaçao que venham 
a ser eXeCUtados pelo INLP ou pelos membros da Comiss5o Local. 

! ' . Clausuga Dec1ma

I 
O predio, que devera ser construido com esta b111€ad 

garantida para longe duraçao, sera patrimonio do LJJE11CIAR1 
quem compete provL enciar sua instalação e func10namento,bem como; 
sua conservação“ Esse predio nur ca tera outra destinaçao que a de 
servir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com profes 
sores normalistas. 

I ' . . . ausu a eelma Pr me1r 

O PEWW“TCTÁRIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

) I . Clausula Beelma Sesunªªv 

Ao firmar oc Zresente Termo de Acordo Es ecial, o BE 
NEFICIÁRI O decL;ra cue ta, sem restríçoes, o aUX1lio estabele— 
cido e sue s coxzozeà & s" e cque se responsabl— 1125 gelo fiel cumprimen 
to de todas as SUés 015 - sulas, de cuja inobservencia resultara a 
resoisao deste Tírmo com a consequente devolução do numerarío ja 

Brasilia, 
123; //ZZ9 Afgéfzdhbt /{:, 51> //{§%4o 

remetido.
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M ~~ 

ammo ::e w m:: na mam mªla—am 

amaze aaxaaaaaae :: “em as wanna 
: aapacm. 1&sn as gªmas, 

c ~ mam o amzaaaam :: me; 
ia a (mating (me) m:: I:: . na 
aanma malaria; à:: ª panama mmaº 

emas (nem») 
É, 

A magic ascaLA & in:; :: mama pm as 
a 

agawaaaaaa BE {mm amem: mªºs: maxim 

~ ~~ 

l. Pica rastaheleeido o auxíliº às Cr$ .......a 
h92.om,m (Qmi‘aaewms a aevawa a mis an. %%%&), parte 
ao amino de c:: 1.200.090,00 (am:: am a www-os an. cram; 
aºs) eºneaêiáo ”à Fundação aseola Roam, ae Maceió, Estadº de ; 
Lagoa:, pelo :::-ao em Marão map/36.82159, as 31 de agôsto da 

“1959, o qual foi cancelado em virwude da Flame ãe Economia a Fun 
às ãe Reserva, pelº lª Aditamsnto, && 26 de outubrº ãe 1959. 

a. Sarge mantidas tªdas as nºrmas e exigências 
estabelecidas no têmmn de azªrão, a que o presanxe passa & incqz 
poraxbsa. 

me de Jamil—o, /º/ as :»,w às 1966 

IÉÉF/EÉÍBÍ313F3—12.12.59
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TERMO LE ACORDO ESPECIAL; PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES Imre eADAs N0 PLANO e; Am- 
PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR PRIMÁRIA D0 PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO DA eettAçAo e 
CULTURA (MEG), POR INTnáMÉDIO D0 INSTITUI 
NACIONAL DE EoTUDOS PEDAGÓGICOS (Itep) E 
As PREFEITURAS MUNICIgAIs DE ACABA ,MOÉADA 
NOVA, QUIXADA, BEDENÇAO e o INSIDUTO EDUCA 
CIONAL DA CRIANÇA poser, DA PAROQUIA De , Nª SRA DA APARECIDA, FORTALEZA, EST.D0 CEARA. 

Aos (“”“ti fº “ZTE dias do mês de S&T2211vtº de mil novecentos e afltflaxdfi no Gabinete do ginistro da Educeçic e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado de Geme,e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima citade,teº de en vista 0 lane federal de ampliação eªmelhoria de rede escolar .primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo EspeciaLpps termos da Lei nº 59, de 11/8/u7 e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/DD, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

0 MEC, por intermédio do INEP, â conta da verbaB-Z-dyg (V/60.l) dos recursos orçamentarios correspondentes,ao exerCicio fi - 
naúçeiro de 1960, concedera as Prefeituras de ACARAU,MORADA NOVA,«UI_ 
XADA, REDENÇÃO E 0 INSTITUTO EDUCACIONAL DA CRIANÇA POBRE DA PAR QUIA 
DE Nª SRª DA APARECIDA, ÉORTALEZA, Estado do Ceara; o aux1lío de Cr$.. 
7 000 009,00, (sete milhoes de cruzeiros), para a construçao de 7 Escg las Primarias com um total de 20 salas de aula, conforme relaçao anexa 
que faz parte integrante do presente Acordo. 

Qlâeenlelâegende 

! . .. . l . I , 0 auXilio federal referido na clausula anterior so pg dera ser utilizado para o fin exclusivo de liquidação de despesasprg vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

glãusgla Tergeira 

' _o auxílio federal será remetido; em parcelas, por in- 
termedio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primei- ra apos o cumprimento do disposto na Cleusula Quarta do presente e 

_ 

mo e quando concluidos os alicerces; & segunda, quando as obras est “verem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o piso colocadas as esquadrias e concluidas as instalações sanitariqs de 
gue e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio.

cf
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Cláusula Quarta 

e 
I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 

cela do auXilio, o BEHEFICIARIO degera reme er ao INEP: a) prova 
de propriedade do“terreno onde sera construida a escola; b; oro; 
quis de localizaçao do terreno comnas indicaçoes indispensaveis a 

sua identificaçao, com a implantacao das construçoes existentes ; 

c3 orçamento das obras com discriminação minuciosa das especificª 
çoes;âd) prova de dispor de rec rsos para completar o orçamento , 
caso este exceda o Valor do aux1lio; e) nome e qualificaçao de 

tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas deueduca 
çao, entre as quais pelo menos um'professor, que constituirao a 

Comissao local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das o- 
bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para’a construçao; g) fotografias da si— 

tuaçag atual das obras, por varios angulos, vendo—se a placa que 
devera—ser afixada com os seguintes dizeres: "AS OBRAS DESTA ESÇQ 

LA ESTAO SENDO REALIZADAS COM A COOPERAÇÃO DO INEP — MEG"; h) Co— 

pia do projeto do predio.NTodos os documentos e fotografias deve» 
rao ter onvisto da Comissao local e da Autoridade responsavºl Ee“ 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par— 

celas ºbriga—se o BEHEFICIARIO a remeter mensalmente ao mªr in.—« 

formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes anã 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das deSpesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova par— 

cela do auxílio, conforne & cláusula terceira. 
II ) Para se habilitar—ao recebimento da ultima parce 

la, o BENEFICIARIO, apos a conclusao das obras, remetera ao INEP 
ou entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, 
o "Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo 
anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das des— 

pegas realizadas com a construçao e de fotografias Que focalizem o 

predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terreno com area 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melhº 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 

ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio sercong 
truido no Qrazo maximo de doze (12) meses a contar da data da aew—- 

sinatura deste convenio. ..A.lte1'&ções nas. ;)Latltare so {Jodetaqufi’a‘fi‘éLQ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

I ' , Clausªla Setima 

& 

Na hipótese de serao custo das obras superior'ao va— 

lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIARIO suprira 0 ex- 
cesso yerificado com recursos proprios.
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, . Clausula Oitava 

A veri wªação go cumprimento das obrigaçoes decorm tes do presente leo; do cabera, de uma parte, ao I-EP q.ue, pelª seu Direi .o1 ou reosese “ante devidamente credencj.edo, podera solicitar 
quaisquer LL_0vuerfes ou vistoriar o desenvolviraento dos tra9a1hos 
ãe construçao; e5 de outra, a Comissão Local referida na C.lausu.1a 
uartaç ' 

Clãusgla Nona 
. _ 

ryu—x , Para o e1 eit o do que dispõe a Clausula ante: iorªo- Lg 
IJEFICIA_IO se comzromete a facilitar, por Codes os mei; os poseiveis 'inélusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que ven:em 
a ser e:! ec 1talos pel o INLP ou pelos membros da Comissao Local.

~ 

I 'r, 
Clausuga Deolma 

dio, qUe deverá ser construído com estabi a.Ce garantida para I *a LL iªação, sera patrimonio do 331i iioIAMlO a 
quem compete pr'sviãencier sua instalação e f.1ciona1er+ o, bem como; 
sua conserveça o" Esse 'elª nee tera 011 tra destinaçao que a de servir ao ensino prima io, defendo a Esbola ser prov1 da Com profe; 
sores normalistas.

~ 
I ' . . . Clausuga Dec1ma Primeirª 

0 REMEFTCIARIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com tod a a documentaçao, correspondencia e preg 
taçoes de contas a ele referentes. 

Clãusule'Décima Segunda 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Especial, 0 BE 
NEFIC IÁRIO dec1-3;re cue aceita, sem restriçoes, o auxilio estabele— 
cido e suas ord_co s; e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen 
to de todas as s;es ausulos, de cuja lQOOS“rvo“Cla resultara ,ª—, rescisao deste T- ereç com a consequente devoluçao do numerario ja 
reme id . 

, . L O 

Brasilia, «31 (Li %ÉAL/vl jd" .] ªªa“ 

GL 
Pedro Paulo Penido 

Ministro da Educaçao e Cultura 

q] 
Paulo Sarazate Ferreira Lopes 

Pelos Beneficiaries 

IN EP/S C/ cmo-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ~ TÉRMO DE ACORDO ESPECIAL, PARA EXE SJE" 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS EO RLAEC DE AR; 
RLIAÇAO DA BEBE ESCOLAR PBIMÁRIA DO P 

CELEBRADO ENTRE O MLELSEERLC DA EDECAOA 
CULTURA (MES), POR INTERMEDIO DO IESEEEfr 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (LEED), E 

& mªm mesm as merece ám- mm Iai, Renas as mªs emais.\ f . 

VS 

, . 
. , A : 

Aos Mªº 5)“; dias ao mes de MA do 
mil novecentos e aggggagg’ _no Gabinete do Ministró da Educação e 

Cultura, presentes o respectivo titular, Profº Pedro Paulo Penido , 
e o representante devidamente credenciado da Entidade acioeªcitade, 
tendo em vista o pleno federal'de ampliação e nelhorie_dª rede escg 
ler primaria do Pals, foi firmado o,presente Terno de Acordo Espe - 
cial nos termos dos Decretos—Leis numeros 6 785, de ll/B/hh; 8 3M9, 
de ll/lZ/QS; 9 ASE, de l8/7/h6; e Decretos numeros ZM 191, de ll/ 
lZ/h7 e 37 082, de 2h/3/55, em que se estabeleceram os seguintescg: 
promissos: '

- 

~~ 

"5 "'( 
“»./1“ «'n'! '.. ' _«sala PTlLClTaA 

O MEG, por internedio de INEP, & conta dos recursos do 

gjãªíJÉÉCional do 
%;Éine 

rimerio, Unidade 09.0h.02, Verba3.1.gzgâª 
_V" a), ie uzar- as: tânaneeíre ia 1966 aamaadnri ; ªrnreítsra mapa. as mesmas at, has. is 33.533 553813, . maga. &: ªr$ 299 609,66 (ausentes I11 erassiras}, par; 3 eoastzagat && una Beam res.-aria &. m «in: fig ml; (ªx-933%; m .- 165 na) . as: localisada na :naisípia; an teares; : ser asst: ae=3et:£o. 

Clãusqle Segunda 

, O auxílio federal referido na clínsulananterior sé po- 
dera ser utilizadeªpara o fim egclusivo dewliqúidaçao de despesas 
previstas neste Acordo, cujos termes deverao ser amplamente divulgª 
dos por edital e pela imprensa escrita e falada. 

' . Cleusula Terciere 

, O auxílio federal será remetido em parcelas,por inter- 
medio da agencia do Banco de Brasil mais preiina, sendo a primeira 
apos o cumprimento do disposto na Clausulo Q'arta do presente termo 
e quando concluides os alicerces; & segunda, quando as obras estive 
rem cobertas e revestidas; & tergeira, depois deudssentado o piso , 
golocadas as esquadrias e concluídas as instalaçees senitgrias, de 
agua e de luz; a ultima apos a conclusao comprovada do predio.
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' _ 

C 913.701", 'drum-nta 
__...*_;.'.:.;.;.º..-.....-—-'*f:.-.Eu...._—ª—U-7....w.º.a r f, ' l 0 r.- 

! I) Para se habilitar ao,recebimente da primeira Pªâ 
cela do aux1lio, o BEEECICI BlOidevere remeter ao INEP: a)prove de 

propriedade do terreno onde sere construida a escola; o)eroquis de 

localizªçao do terreno com as indiceçoes indispensaveisxo sua ideª 
tificaçao; e) orçamento das obras com discriminação minudiose das 

especificeçoesí d) prova de dispor de recursos para completar 0 or 
cªmente caso este excede o valor do eux1lio; e) nome e qualifica— 
çae deptree pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 
educeçeoz entre as quais pelo menos um professor, que constituireo 
a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvincnto dos 9 
hrs; f) copie do Contrato das obras ou esclereaimento sobre o sis— 

tema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das obras 
inicia os de modo a ver-se a placa que devera Ser afixada com os se 

guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COGF:BA-
v ÇAOIX)INEP — en". 
II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce 

las obriea—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INBP inferno 
” A D [ª ' J 

N 1— 

çoes sobre o andamento das obras no torna dos Inscruçoes enexos,og 
cumentondo—os com fotografias, mediçoes das obras e comprovantes 
das despesas efetuados, sempre que fiZeren jus a nova parcelado ou 

Xilio, conforme & clausula terceira. .
* 

III) Para se habiliternao rece imente de ultima perce- 
la, 0 BEÇEFlClal, apos a conclusao dos obras,renetere ao IEEP ou 

entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, o 

"Termo de Recebimento do Fredie" preenchido ne'forno do modelo eng 

xo do presente Acordo, neon*, “;x de um demonstrativo das despe— 

sas realizados comha const-u ae fotografias que focalizen o 

predio por varios angulos % internenent .
~ ( 

1V2 Todos os decunentos e fotograf as 

Visteôda Comissao Local e da Autoridade responSuvel 
çao deste Acordo. 

sH- 

') 
deverão ter o 
pelo execu — 

Cláusula Quinta 

O predio escolar será construído em terreno com área 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho- 

res condiçees pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 

ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa- 
zen parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser conª 
truido no prazo mªximo de doze (12 meses a contar da data do assi 
nature deste convenio. Alteregões nas plantas so poderao ser fei- 
tas mediante previo uutoriznçeo do INEP. 

' l , Clausula Setimo 

_ ' _ , . 

, Na hipotese de see custo das oeres superior'eo va- 

ler de auxilio previsto neste Acordo, 0 BEHEFICIAflIO suprira o OX- 

cesso verificado com recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' ,. . Clapsura_pitavª 

A verificaçao do cumprimento das obrigaçoes decorrem 
tes do presente Acordo cabera, de uma pa rte, ao ILEP que, por seu 
Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos 
ge construçao, e, de outra, & Comissao Local referida na Clau.sula 
uarta.

I Clausula Nona &~ 
Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior,9 BE— 

NEFICIÁRIO se comprom-ªte a facilitar, por todos os me1os poseiveis 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

I I . Clªusula Deolma 

' ' ' 1 

O predio, que devera ser construido com estab1‘11‘daoe 
garantida para longa duracao, sera patrimonio do BE 1101A a 
quem compete provicenciar sua instalaçao e runoionanento, bem como 
sua conservaçao. sse predio nu;c tera outra destinagao que a de 
servir ao elisii prima rio, devendo a Escola ser provide com proies 
sores normalistas.

I ! . . . Clªusula DeCimamgrimeira~ 
Q JDULFICIÃ ID se obrica a conservar em seu arquivo 

o presente Acordo com todau -docu“entaçao, correspondencia e pre; 
taçoes de contas a ele referentes. ' ' 

r,- ;. 1 Clausula Deolma Segunoa 

Ao firma r o presente Termo de Acordo Es ecial, o BE— 

N FIC IÁRIO declara que aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— 
cido e suas condiçoes, e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen 
to de todas as suas clausulas, de cuja inobserva ncia resultara a 
rescisao deste Ter»o com a consequente devoluçao do numerario ja 
remetido. 

Brasília, %; fl fª; /96 º 

mais» may

W
~
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~ rºam 595233 .10 a:: =: Míª asism mt wwsªs sim;, 00 vma: as &:s am ma: 1 uma a £11m 
m R: s :::: 00 a gama: 
was a 310$ : :; :::—:= gls I sam (x:-a) m : 
x: 3111:1120 mês:“. na: 10111003 ms (mªr:) s & 1:3m 
gª 1:. 00 010 WEG 2103120,

~ 
~~ 

AM 2); ª“ dia; to: na do gm: m was” . acima:, na mu ªa mm cam, yan—cms» : amino titular Br. clava Sauna: :: a, e » matariam” âwmnxc migas is iniciara 
mªngal de sua W0 mata, — .::-m «a vista » 
Sªem" manta“ pola Profana « &» gama Nonata ui 02' 10 

ENS/éº prozac na 11.26.34“. uh ª nit '! 053/66 tei 21m 
to o groans ; soam m ªgia!» » é: mm multªr; 
do um! para eam-â“ an aim Partitura 0030.919- 
units: do & §5&00u :.:- : 00000 (2303102200 mz. wazwa), «um a 
um» ªma º:: a a: &: WN &. maia, amil; 11111.. a 
w no «arm remªta ãe: rem»: org; mataria: » mr 
«in tmn!» dc 1 vah: 5.2.00.6 (31693;) “asim hug 
do m a 1:1 59,3. 198131-0010 mem: m u «I: 
mustang.» &: mm anual 135/55. na 1111111. 

amália, // acc &WÁ “;]/557 

(94 
55:11 anã: :. awª— 

maxim 0: Mia : 831m

~ ' 

"na :: 41 earth” mam mapa). 

meemwfm . 12.60
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TÉRMO DE ACGTDO ESPECTAL PA TA 1.. TT30 DE 
OBRAS sacou- 3 INTAG Tu...» .T0 Pure f-A 
PLIAg io DAT .A ASCOLAT TTTTTAATA Ac. 
CELEBRADO ET AT 0 1T. NISTERIO ;;;-L ÉDUÇA ;r. 
CULTURA (MAC) poe .TTTTATAATO DO msm Am 
NAG em DE TTéTUDos FED ó ICOS (13%)."; e 

na mm as na * (mxexix xixíoà. 

~~~~ 

~~ 
~~~~~~ .“ .

~ 

Aos 
ÁãjZZZÁíâjf dias do mês de 6417%£4A4 ZíZÓe 

mil novecentos e oéláãéeáááçz' no Gabinete do Ministro da Educação e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Salgado da Gama, e 
o representante devidamente crede¢ciado da Entidade E.cima citada, t%n 
do em vista o lane federal de ampliação e melhoria 0..a rêde 65001. 
primaria do Pais, foi Lirmado o presente Têrmo de Acordo Especie lmLLS 
têrmos dos Decretos—Leis numeros 6785, de 11/8/uu58 3u9, de 1L LP” 
45; z/u86é de 18/7/L6; e Decretos numeros 2h 191, de ll/iZ/hj’eBTOd; 
de 2 É, em cue se estabelecerem os seguintes compronxissos: 

Ql ggêgge Primeirª 

O MEC por intermedio do INEP, à conta dos recursos do 
' 

EÉFW oNacional do Ésino Primario, Unida e O9. ou. OZ, Verba.§.l. 07—1/1 )“ exercia . flutuante de a. º, ”modera u mex-ne :x“ 
Estado do Baias . a he do ºr: 6 333 500.60 (“1: am»: tn to: . trinta . tre: 331 e trezentos cruzeires) para & constru a. do 6.!»11) Escolas Pri.-aria: m a: tºtal à: 27 (vinte e an)“ as de 
aula, a "tu localizadªs contem : relaçªo anexa, que faz parte il tou-mto ao presente acºrdo. 

Qiâusgla Segggga 

O aux1lio federal referido na clausula anterior 66 po— 
derá ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de despesasrmgª 
vistas neste Acordo, cujos texxnos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

anseiª Terge eirª 

O euXilio federal será remetido em parcelas, por inter- 
medio da agência do Banco do Brasil mais proxima, sendo a priue1-; a 
pos o cumprimento do diSposto na Cl éusula Quarta do presente terno e 
quando concluldOS os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas, & tergeira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esquadrias e concluldas as instalaçoes sanitárias, de água 
e de luz; a ultima apos a conclusão comproVada do prédio.



MINiSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusula Quªrta . 

! I) Para se haçilitar aoIrecebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO devera remeter ao INEP: a) prova 

de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; bzcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indispensaveis a 

identificação; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 

das especificaçoesi d) prova de dispor de recursos para completar 

o orçamento, caso este exceda o valor do auXilio; e) nome e quªli 
ficaçao de tres pessoas da leoalidade, interessadas pelos proble— 

mas deueducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 

tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato ounesclarecimento sobre. o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das eu 

bras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixadacom 

os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A 

COOBERAÇAO DO INEP — MEC“; Todos os documentos e fotografias dam 

verao ter—visto da Comissão local e da Autoridade responsavel pe- 

la execuçao deste Acordo. 

_ 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais pare 

celas ºbriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP inn 

formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes açg 

xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e compra 

vantes das despesas efetuadas,'sempre que fizerem jus a nova para 

cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

~
~ 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 

INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 

isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 

modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 

das despesas'realizada; com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp conrãrea 

de'dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 

ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

a! I 
A construçao obedecera ao projeto e plantas que fa— 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &nªcoqg 

truido no prazo maximo de doze (I2) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao serfeL 
tas mediante prev1a autorização do INEP. 

glâusula Sétima 

. ' . 

, Na hipotese de ser_o custo das obras superior,ao vg 

lor do auxílio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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I ' . Clausulª Oitava 

A vegIr‘eagao do cumprimento das obrigações decorren 
tes do presente Acordo cabera, de uma part e, ao IIEP one, pc r seu 
Direízor ou represeg Itante devidamente credencied.o, podera solicitar 
quaisqu.er info: rmaçoes ou vistoriar o desenvol"imento dos traçalhos 
ãe cgnstrugaoc e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula 

nar a.

I 
C ausu a Nona 

TT"- Para o efeito do que dispoe .a clausula ante: iorzo ._ 
NEFIC IARIO se compromete a facili tar, por todos os meios poseireis 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que venham 
a ser exeoltados pelo IhLP ou pelos membros de Comissao Local.

~ 

I ' . Clausula Deolma 

O predio, que deverá ser con:truiôo com estabilidade 
garantida para :onga d.ure ojao, sera patrimonio do BRIEF ICIAPIO a 
quem compete Bro"1ªe:c1“j sua instalação e funcionamento, bem como;; 
sua conservaçao. Es: e pre alo Au: ca tera out ra destinação que a de 
servir ao ensino primario, devendo a EsCola ser proJl da com profeg 
sores normalistas. 

I ) . . . Clausuga D§c1m;_P;1me1r§ 

O BEII “Tªí áãlo se obriga a conservar em seu arqlivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

CJâusula Décima Sesnngg 

Ao fir rmar o presente Termo de Acordo Estecial, o BE 
NEFICIARI O deélara que aceita, sem restriço% , o auXilio estabele— 
cido e suas con &: goes, e que se responsab:ª ].iz: gelo fiel cumprimen 
to de todas as suas clausulas, de cuja inobscrvonoi: resultara ,a: 
rescisao deste Termo com a conseqúente devolugao do numererio ja 
remetido. 

Brasilia, 920/39 ,,,WW/í/f/C/ /¢@
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msmo DE ACORDO ESPECIAL, PARA DDDCDDDD DE 
OBRAS ESCOLARES INTDG 1.1.1.111 NO PIANO DD ;;;— 
PLIAçiO DA DEDE ESCOLAR PRIMÁRIA Dc 12D s, 
CELEBRADO ENTRE O 1111181131110 DA EDUCAÇ .;O E 
CULTURA (11:10) POR iwªfªsrwuro Do msmo TO 
NACIONAL DE EêTUDOS PEDAGÓGICOS (I11DP),1D 
Wºe, 11:1 sem 1111 está; (sªw waste). 

Aos 'àZÉZI dias do mês de ªªfzfxóªâíí 
de mil novecentos e ufib¢4ubb«£ no Gabinete do Ministro da Educação e 

Cultura, presentes o respectivo titular, DL Clóvis Salgado da Gama, e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada, ten . 

do em vista 0 plano federal de amp].iag5o e melhoria da rêde escol sr 
primaria do País, foi firmado o presente Têrmo de Acôrdo ESpecia%nms 
termos dos Decretos—Leis numeros 6 785, de 11/8/uu; 8 3h9 de 11 12/ 
MB; Z/hSéê de 18/7/L6; e Decretos numeros an 191, de ll/lâ/UYG “ÉTOGà 
de 2 É, em que se estabeªóªorem os seguintes compromissos: 

gléusgga Erimeâra 

OHLC, por intermedio do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional 

Wª 
Ensino Primario, Unidade 09. 014.92., Verba 3.1.07-1I1 

(WW) do são “mas do 1959 modera » Mpx-“w do a: 
4.829183941111113. zzsaccwsm.wew «mum soninmws 1 metrºs) sem a amamenta &: 5 cem.)“ ªnºs:.» irmã.» em a tal às 25 but: : mà) um Gisela más Gaara—a rg 
Legio mu, que 1‘“ serto integrante ãe presse“ mm. 

C âu a Sev a 

O auxílio federal referido na clausula anterior so po- 
dera ser utilizado para o fig exclusivo de liqâidacão de deSpesasçmgª 
vistas neste Acôrdo, cujos termos deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita & falada. 

Clézsqlg Terceira 

O auxilio federal será remetido em paroelas,por inter— 
medio de agência do Banco do B asil mais proxima, sendo a primeira a 
pos o cumprimento do diSposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluídos os alicerces; a seganda, quando as obras estiver--m 
cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esquadrias e concluidas as instalações sanitárias, de água 
e de luz; a ultima após a conclusão comprovada do predio.
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: 1) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BEWEFICIARIO devera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; bzcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificacao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de regursos para completar 
o orçamento, çaso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deweducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao & Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ou_esclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo & ver-se a placa que devera ser afixadaoom 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOPERAÇAO DO INEP - MEC“. Todos os documentos e fotografias dem 

verao terwvisto da Comissão local e da Autoridade responsavel pe 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par-»ª 

celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INªP in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes egg 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par» 

0 . . 

cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da última par- 
cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas'realizadas com % construçao e de fotografias que_fo— 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

' , ' . f ' 
O predio escolar sera construido em terreno comenea 

de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho" 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

» r _ 

A construçao obedecera ao progeto e plantas que fa— 

zem,parte integrante do presente Acordo, devendo o predio &n'coag 
truido no prazo maximo de doze (32) meses a contar da data da as— 

sinatura deste gonvenio. Alteraçoes nas plantas so poderão seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula Sétima 

. ! 
, Na hipotese de ser‘o custo das obras superior’ao Vi 

lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BÉNEFICIÃRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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A veàiiieagao 9‘0 cumprimento das obrigaçoes decorr en tes do presente Acordo cabera, de uma part e, ao IIEP que, por seu 
Dire o1 ou repseserbaute devidamente credenci% o, podera solizitar 
quaisquer irfm .maroes ou vistoriar o desenvol“imento dos trapalhos 
de oonstr1ga€9 e. de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispoe a clausula antei iorzo FE 
_NEFICIÃRTO se comliiomete a facil atar, por bodes os meios ”ao eireªs 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaç ao que V% '” em 
a ser execxtados pelo INLP ou pelos membros da Comissao Local. 

r ". Clausuªa Dec1ma 

O predio, que devera ser construido com estabilidade 
garantida para longe duraçao, sera patrimoni do dLILFICIAfiIO a 
quem compete oro"ireuniar sua instalação e funcionauento bem comº; 
sua conservaçãoº Ésse preãi nunca tera outra destinação que a de servir ao ensino primário, defendo a EsCola ser prov1da com profe; 
sores normalistas. 

I «P . . . Clausuga Dec1ma Primeirª 

0 “LN““TCIKHIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo cºm toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele re: erentes. 

Cláusula DêeimamSeguggâ 

Ao fim mar o presente Termo de Acordo Es ecia1,o Bª 
NEFZCIÁRIO declara que aceita, sem restriçoes , o auXilio estabele— 

_cido e suas condições e que se responsabilize pelo_ fiel cumprimen 
to de todas as Sªas clausulas, de cuja inob erv3ncia resultara Iax 'rescisao deste Termo com a consequente devoluçao do numerario ja 

.remetido. 
Brasilia, fio/45% Á /&9 ,/9£7<> 

aiatcràn dl m, as: mm m mates. 

stag. mfimtagehca 

, 

/ mm: eu mm 
InmaVeeggiarihniaaizziée



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TERMS DE ACORDO LSPLC IAI MIMII 33.1910 LL 
OBRAS ESCOLARES ILTLLLLLLL Mo PLANO MM IIM 

' 

PLIAçLo DA REDE ESCOLAR PMIMAMIA DG III s, 
CELEBRADO ENTRE o MIMISIMMIO LL Leac”” L 
CULTURA (MII 0), POR LJTZâLubIO DO INST1IT3 
NAC ONAL DE ESTUDOS PLDAeóeícos (iízLP) I a 
egg) 

Lew wesTLLe Le LLLLLLLG (MMMMMIciZ<. 
M . 

Aosª % dias do mes de MÁ de mil novecentos e 33333333 no Gabinete do lginistro da Educaçª o e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clóvis Se.lgado da Gama, e 
o representante devidamente credemciado da Entidade acima citada, têL do em vista o plano federal de ampliação e melhoria da rede esco_ 
primaria do Pa1s,foi firmado o presente Têrmo de Acordo ESpecieLLaL 
têrmos dos Decretos— Leis números 6785, de ll/8/hh; 8 3M9 de LL LP/ 
M5; z/uasé de 18/7/L6; e Decretos numeros zu 191, ãe iL/Lâ/uyczãroãL 
de 2 É, em que se estabelece am os seguintes compromissos: 

QLáu uLLLaLJLLLLLLL 

O MEC, por inteçmédio do INEP, à conta dos recursos do 
%%pgo 

Wac'onal do E sino Primario Unidgge 09. on. 02, Verba .1. 07—21 
— 

, º. merº cio fínaneeirô . eoneeáer'â' ao eo DB 
M32199 Lo MAMAMMMM o auxílio de cr$ 10 215% (dez m11haoa desea te: e quinze mil cruzeirºs) para a construçãº ãe quatro Escalas Prí— ªgiu com W total de quinze salas ee any; e para ampliação de mais 

s salas de aula em quatrº Eeeolaa Eªi—Marias, conforme m dis rí— 
mínade na relação anexa, que faz parka integrante do presente rea. 

Cláusula Segggga 

O auxílio federal referido na cláusula anterior só po— 
derá ser utilizado para o fim exclusivo de liqdidacão de despesaszmg“ 
Vistas neste Acordo, cegos termos deverão ser amplamente divulg.edos 
por edital e pela imprensa escrita e falada.

(
\ 

czáusgzª Teggeíza 

O aux1lio federal será remetido em parcelas,por inter— 
medio da agência do Banco do Brasil mais prox1ma, sendo a primeira & 
pos o cumprimento do disposto na Cl ausula Quarta de presente termo e 
quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem 
cobertas e revestidas; & tergeira, depois de assentado o piso, col o- 
cadas as eequadrias e’concluIdas as instalações sanitárias, de água 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.
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M 
, I) Para se haçilitarfaOIrecebimento da primeira pa; 

cela do auxilio, o BENEFICIARIO deYera reme er ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; bzcro- & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificaçao; gg orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de reçursos para completar 
o orçamento, çaso este exceda o Valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ou_esclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçaº; g) fotografias das 0» 

bras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixadacom 
os seguigtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQAO DO INEP - MEG“; Todos os documentos e fotografias dew 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel pen 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFÍCIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das lnstruçoes age 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,'sempre que fizerem jus a nova par» 

! . . 

cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par- 
cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusao das obras, remetera ao 

INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 

modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesaslrealizada; com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizam o predio por varios angulos externa e internamente.' 

Cláusula Quinta 

0 prédio escolar será construído em terreno comeâea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &arcong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste çonvenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Qlâusula sétima

m . I . 

Na hipotese de serªo custo das obras superior,ao v 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e 
cesso verificado com recursos proprios.

i
'n



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusulª Oitava 

A verif 1cagao do cumprimento das obrigações decorrem 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IIEP que, por seu 
Dire or. Cu represer ;tante devidamente credenciado, podera soli3itar 
quaisquer 1111011magoes ou vistoriar o desenvolvimento dos trapalhos 
Se cgnstrliçao e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 

uar a. 

Clãusqla Nona 
. * 

1—1 Par ia o e- ºeito do que dispoe a clausula antei íorzo :g 
_IIEFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os mei; OS'possiveis 
inclusive o de transporte , os trabalhos de fiscalizaç ao que venham 
a ser executados pelo INI1 P ou pelos membros da Comissao Local. 

Clãpsula Décima 

O prédio, que deJera ser cons truiõo com estabilidade 
garantida para longa Curaçao, sera patrimonio do BRIEF ICIARIO a 
quem compete pr ovià ncia; sua ' instalação e funcionamengo, bem como: 
sua conservaçao. Es:“ e predio nurica tera 011 tra destinação que a de 
servir ao ensino primario, devendo a ESCOIa ser prov1 da com profe; 
sores normalistas. 

' ' . . . Clausula DeCima Primeira 

0 BENEF ICIARIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentação, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. . 

I l . Clausula Dec1ma Seeunda 

A0 firmar o presente Termo de Acordo“ às ecial, o BE 
NEFICIARIO declina que aceita, sem restriçoes, o aiKilio estabele- 
cido e suas cor diçoe s, e que se responsabi> liza pelo fiel cumprimen 

~
~ 

to de todas as suas e iansulas, de cuja inobservancia resultara ,a_ 
rescisao deste T5rmo com a consequente devoluçao do numerario ja 
remetidº' 

Brasilia, cyãà;2//Apçí 414/uZZZLZ‘f: /A$ç;,/â/27ÉCD 

(“477 % 
' ' 

(amiss gaâa ea 11m 
. Haas-tro deg gªaçãe & aite:-a 

Í.” “£04051 MMÉÁ 
saéeEtesesz-nfiwV 

Gºvernadºr ãe Basset: /// I
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

TEEEO BE ACORDO ESPECIAL, P111 EXECUÇÃO DE 
OBRAS MSCCLM_C, TMTMCMMDMS MO DLMMO 1: 1E- 
PLIAQEO EA: £.M ESCOLAR ERIEAEIE En EELE 
CELEBRADO EE111 O MLMTCTEMTC DM

“ 
CULTURA (EEC), FOR IETEEE1D10 DO 'No« 1 

EACEOE1Q DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (1E1P): 
EDUCANMÉ IO SANTA ITEMSE DE SANTA RITA &DO 

SAPUCA (BENEFICI Io), ESTADO DE MINAS Cg 
RAIS.

~ 

~ ~ 
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Aosf/ÁÍA/ºLLÁQ dias do mês de 5774”"”“"’€:m 
mil novecentos e sessenta no Gabinete do Ministro da Educaçto e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis o<lg€d0 da Gam1,e 
o reprzC' scntCnte devidamente credenciado da Entidade acima Citada,c«_ 
do em vista 0 plano federal de ampl iação e mclhor11a da rede escolar 
primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo EspeciaLnos 
termos da Lei nº 59, de ll/8/L7 e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/É L, 
em que se este belecera m os seguintes compromissos: 

Cláusula Primeira 

O EEEC por intermediq do IEEP a conta da verba 3. 
ou/é (V/60. 1) dos recgrsos orgameg tarios correspondentes ao exerc - 
cio de 1960, concedera ao Educandario iantaritense de SANTA RITA DO 
SAPUCAÍ, Estado de Minas Gerais o aux lio de CrE 1 Moo 000,00 (Hum 
milhao e quatrocentos mil cruzeirºs), para construçao de umasala de 
aula de 7x10 metros e de um auditoria de aproximadamente 2M0 mz ( 
x20 m) e dois anexos camarins, destinados ao curso primario do Col_ 
gio go Instituto Moderno de Educaçao e Ensino, pertencente ao Edu— 
candario Santaritense. 

C a«_g;a Segunda 

0 Cuxílio federal referido na cláusula anterior so po 
dera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de deepesaspre 
vistas neste Acordo, curos termos deverão ser amplamente divu_lgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

I ., . Clagggia Terceira 

O a.uX1lio federal será remetido; em parcelas, por in- 
termedio da agencia do Banco do Brasil Mais proxima, sendo a primei— 
ra apos o cumprimento do diSposto na Cleusula Quarta do presente te_ 

»“ mo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras Cati 
“Terem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o pis 

colocadas as eSqnadrie s e concluldas as instalações sanitárias, de 
Og 

gua e de luz; e, a última, apos a conclusão comprovada do predio.
“O



MINISTÉRJO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusula Quarta 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pag 
cela do auxílio, o BEHEFICIARIO devera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; blcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificação; 2% orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de reçursos para completar 
o orçamento, çaso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato cunesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das Om 

bras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixadacom 
os seguigtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COO§ERAQAO DO INEP - MEG“; Todos os documentos e fotografias dem 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel ;:— 

la execuçao deste Açordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par“ 
celas ºbriga-se o BENEFICIÁRIO & remeter mensalmente ao INªP 'in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ane 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e compra 
vantes das despesas efetuadas,'sempre que fizerem jus a nova par» 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

111% Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI,RIO, apos a conclusao das obras, remetera ao 
INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
issº, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com % construçao e de fotografias que fo— 

calizam o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

o prédio escolar será construído em terrenp comaâea 
de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

'Clâusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio &H'cong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

glâusula Sétima 

. ' . 

, Na hipotese de ser.o custo das obras superior,ao vª 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios. .



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

I 
QLgusqlª Oitavª 

A verificação go cumprimento das obrigaçoes deçorre tes do presente Acordo cabera, de Uma parte, ao II EP que, par 5 Dir& o1ou represer itante devidamente credenciado, podera solicit quaisquer lhlormaçges ou vistoriar o desenvolvimento dos trapalhos 
Se cgnstruçao, e, de outra, a Comisàao Local referida na Clausula uar a..

_

~ 
~~ ~ 

lâus 1 _Non 

_ 
Para 0 efeito do que dispõe a cláusula ant& ior o - 

_ 

NEFICIÁRID se compromete a facilitar, por todos os meios poss1rei inclusive o de transporte os trabalhos de fiscalizaçao que v&a 
a ser execxitados pelo INEÉ ou pelos membros d.a Comissº ao Local. 
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: fr. 
Clªusula Deolma 

(, . . ., io que dever ser cog struloo com establlldaae +' ,
T garanelda para duraçao, sera patrimonio do BECEF1CI§RIO a 

quem compete Bro. nciar sua *;stalaçeo e funcionamento, bem comos 
sua conservaçao. Esse predio nunca tera outra destinaçao que a de servir ao ensino pri- mario, defendo a Esbola ser prOJida com profes sores normalistas. 
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I í , . . . Clausugª Deolma Prlmelrª 

O PEPE“TÇIÃAIO se obriga a conservar em SodarquiVo 
o presente Acordo com toda a dºcumentaçao, correSpondencia e pres_ taçoes de contas a ele referentes. * 

ClausuIS Décima Seeundª 

A0 firmar o presente Termo de Ac& do Es ecial, o BE 
NEFICIÁRI O decfla ra que aceita, Sem restriçoes , o auX1lio estábele- cido e sue s coz1di goes, 9 que se responsabilize gelo fiel cumprimen to de tºdas as suas clausulas, devcuja inobservzzncia resultara ,a_ rescisao deste Termo com & ôºnseqúente devolução do hmmerario ja “ 

remetidº. 
msilia, ;íLL/Áªíª (/1ZL4V245641 7/:7 (225' ,f/É7éãíªfl~



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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TERM-=0 DE ACORDO ESPECIAL, mm 3x30139410 DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGJp nro PLANO Lau“; m- 
PLIAÇÃO DA L. .-.a Escorra nºmeiam no pus, 
CELEBRADO Burns o Lam-STERIO na Ewe-1 “' * 

CULTURA (ME-Jc), POR IÉ—éTEâ—ÉDZO no 1125;212:22- ‘ 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (IZ'GEPMB 
eme—gee- se meine 2,2: Wii“ 6 wwe; mmzwm ee: ' 

3.2-2... .! 

ser“, xwmm % ema—u.

~ 

~~

~ 
~~

~ 

Aos %% dias do mês de %ZW/“º de mil novecentos e ;áí#%€AA4áZ7no Gabinete do Einístro da Educação e Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr.Clovis Salgado de Gana,e o representante devidamente credenciado da Entidade acimª citada,teg do en vista o glano federal de ampliação ehmelhoria da rede escolar primaria do Pals, foi firmªdo o presente Termo de Acordo Especielnun termos dos Decretos-Leis numeros 6 Z85, de-ll/8/hu; 8 3h9 de ll/râ/ 
L25; 

z/ngé 
de 18/7/L26; e Decretos numeros 2b, 191, de 11/1â/u7e37-Oôz, de Z , em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

., f 
Orne.—“árabe" a__P.rr____i._.ime na 

O MEC, por intermédio do INEP, ã conta dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Prímario, Unidade 09.0h.02, Verba 3.1.07—Lig “léº—Islã 2a Giªràíeàâ immune ea Wiz-$, maneirª as awâme ão «. tse» do » a _n sewer dasííªgraâaurea 
, 

=6zgais at: :âaªªse, ââsªí- 5:..." 3.52%: Iêªww & ªfã ' meia ª ííºâ—Ú ªr$ 5 5% Wgºª {$13. oo nâlhàes eutaàenªeg & ºitentª-eli erazeires), está & egnstreçeo &' 5 (einem Raeelas ªríneriex een an tºtªl 'ª £3 ivlnta & tres) sete: it 62116 a ser“ 166611 - ee eastern; rel-se mesa, em faz 96:66 mu .. grente #6 presenta âahrâs. 

CLâuggila Segggga 

, O auxílio federal referido na cláusulª anterior só po—e dera ser utilizªdo para o fim exclusivo de liquidaçao de despesasrmâ“ vistas neste Acordo, cujos termos'deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

QL cªnelªs—EW 

, . O auxígio federel será remetido em parceles,por inter- medio da agencia do Banco do BrasilJEais prox1ma, sendo a prlmelra & pos o cumprimento do disposto na Clansula Quarta do presente termo e quando concluldos os aliCerees; a segunda, quando as obras estlverem cobertas e revestidas; a tergeira, depois de»assentado o piso, coro— cadas es esqqadrias e'concluldas as instalaçoes sanitãrlas, de agua 
.! e de luz; a ultima apos a conclusão Comprovada do predio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

: I) Para se habilitam ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIaRIO deyera reme er ao INEP: &) prova 
de propriedade donterreno onde sera construida a escola; bgcro—

& 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaVeis a 
identificacao; g orçamento das otras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesí d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do auXilio; e) nome e qual; 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deueducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao & Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ou_esclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das ou 
bras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixadaccm 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 
COOEERAQAO DO INEP - MEC“. Todos os documentos e fotografias dem 
verao ter—visto da Comissão Local e da Autoridade responsavel peu 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas ºbriga—se o BENEFÍCIÁRIO a remeter mensalmente ao INªP inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes age 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das gbras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova para 
cela de auxilio, conforme a clausula terceira. 

lllà Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 
cela, o BENEFICIªRIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entregara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo— 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp comzâea 
de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 
res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio an=cong 
truido no prazo maximo de doze (lã) meses a contar da data da as— 
sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seriei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula sétima 

f! u , Na hipotese de ser_o custo das obras superior,ao : 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e IH' cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusula Oitava 

_ 
A verificação do cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IPEP que, por seu Diretor ou represegtante devidamente credenciado, podera solioiuar quaisquer ipformaçoes ou visçoriar ofldesenvolvimento dos trabalhos 

ãe cgnstruçao, e, de outra, a Comissao Local referida na Clausuia uar a. 

, . 

Clausula Nona 

__ , Para o efeito do que dispõe a cláusula-anterior o iª 
_HEEICIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseiveis "inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

I I . ClausuLa Deolma 

edio, que deverá ser cogetruído com estabilidade garantida para ; g racao, sera patrimonio do BENEFICIÁRIG & quem compete Qroriãe ia“ sua instalação e funcionamengo, bem COED) sua conservação, ssejpredio nunca tera outra ãestinaçao que a de servir ao ensino primario, devendo a Esbola ser provida com profeg sores normalistas. ' 

' ) . . . Clausula DeOlma Primeirª 

*0 BENEFZCÃÁRIO se obriga ª conservar embseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pre; taçoes de contas a ele referentes. 

' I _ Clausula Deolma Segunda _“— 

Ao firmar o presente Termo de Acordo ESJecial, o BE NEFICIÁRIO declara cue aceita, sem restrições, o auXilio estabele- cido e suas condiçõª“ _e que se responsabilize Relo fiel cumprimeg to de todos as suas Áusulas, de cuja inobservancia resuitara ,ao_ rescisao deste Te nO om & consequente devolução do numerario.ja remetido. - 

,

' 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

TÉRMO DE ACORDO ESPECIAL, Pina :xscteº-ío DE 
OBRAS ESCOLAELQE iz—Jraªiams ao prisão U; gig- 
PLIAQAO DA ais ESCOLAR PR Mam. Dr)» : 's- 

CELEBRADO EM;-ar () MINISTÉRIO U- sem, 
CULTURA (MEC), POR ImUmmfiDIo DO msrwrro 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGCGICOS (INEP),E ª mas“: rasa ªssume as: aereas ªªs - : ' 

ais). essas "as emmª. ( 3’; .33»- 

~~~~~~
~ ~~ 

Aos ó/Éíóíã- º' “QZZZ— dias do mês de 41444ãíaãí; de mil novecentos e ..ªsªªxª no Gabinete do Ministro da Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Gama,e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima citadapteg 
do en vista o plano federal de ampliação ehmelhoria da rede escolar 
primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo Especíalpos 
termos da Lei nº 59, de ll/8/h7 e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/àb, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Cláusula Primeira 

* . 
O MEC, por intermédio do INEP, & conta da verba 3.3, Wt» (W604) ias Wang «Wrmâriw wwcsammwn se nas» In ciº {Win da 196%. era a ªnte—íam mas «aí da -

- W &. ªmªmºs o m n ma W W.;ººgéâh sem mim:), m amarem « I. (mz mala ªmaria & I; «in: e. caia (Plum mem; a ser localizªda aº hams as Jatºba.
\ 

gl.â_u___ul._s a _....S Gal-Elºá 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior só pg dera ser utilizado para o fin exclusivo de liquidação de despesaSprâ 
Vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

I _, . lausgla Terceira —-sw_.« .— »~ 
! . ,. - . . , .O auXilio iederal será remetido em parcelas, por in— 

termedio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primei- ra apos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente ter f . 
. . mo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras eSti "verem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso; 

colocadas as esquadrias e concluídas as instalações sanitarias, de ª 
gua e de luz; e, a ultima, apos a conclusao comprovada do predio.



MlNíSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusula uârta 

, I) Para se habilitarfaOIrecebimento da primeira par 
cela do auxílio, o BEHEFICIARIO devera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade doyterreno onde sera'construida a escola; b;cro- & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificacao; cg orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçõesi_d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o vaior do auxílio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas deneducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que come 

tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi- 
mento das obras; f) copia do Contrato cunesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a construçao; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixadacom 
os seguigtes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQAO DO INEP — MEG“: Todos os documentos e fotografias dem 

verao ter—visto da Comissao local e da Autoridade responsavel peu 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se h bilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFICI RIO a remeter mensalmente ao INEP in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ane 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e compaq 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par» 

0 . . 

cela do auXilio, conforme a clausula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da ultima par- 
cela, o BENEFICI;RIO, apos a conclusao das obras, remetera ao 

INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompªnhado de um demonstrativo 
das despesas'realizada; com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp contarea 
de dez mil—metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zem'parte'integrante.do presente Acordo, devendo o predio ãn'cong 
truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

glágggla sétima 

. ' . 

Na hipotese de serªo custo das obras supericrlao vã 
lor do aux1lio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o em 

oesso verificado com recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

, I . GLâusulª Oitavª 

_ 

A verificação ªo cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar' 
quaisquer igformaçães-ou Visyoriar ondesenvolwimento dos trabalhos 
de construçaoç e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta.

! Clausgla Nonª 

., 
A 

. N ' . ,,,», 
__ , Para o efeito do que dispoe & clausula anteriorzo :º 

_ 

EBEICIARIO se compromete a facilitar, por todos oe“meÉOS'poss1veis 
inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

& ' . Clagsula Deolma 

' _ ª: ' 

e . . _ redio, que devera ser construido com estabilidaoe garantida para 1 nga duraçao, sera patrimonio do BENEFICIÁRIO a 
quem compete Brov;;emcia; sua instalação e funcionamengo, bem Cºmº; 
sua conservaçao. Esse,preàio nunça tera outra destinaçao que a de servir ao ensino primario, devendo a EsCola ser provida com profe; 
sores normalistas. 

' ' . . . Clªusula Bºeima Primeira 

. 

AO“BENEFIC£ÁRIG se obriga a conservar emAseu arquivo 
o preSente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e preg 
taçoes de contas a ele referentes. 

' 

Clâgsula Décima Segqªga 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Es ecial, o Bª 
NEFICIÁRIO demâara que aceita, sem restrições, o auX1lio estabele- 
cido e suas condições,'e que se responsabiliza gelo fiel cumprimeg to de Éodaã as sgas clausulas, de cuja inobsergancia resuitara ,a_ rescisao deste Termo com a consequente devoluçao do numerario ja 

Brasilia, QÍ/â; ”vaza,/750 remetido.

~ 
Wait: mew 
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MINISTERIO'DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TERMO DE ACORDO ESPECIAL, PALAMCLALO LE 
~~ OBRAS WCOLA ;; INTAG<ADAL NO PLANO LG A1 

PLIAQAD DA;= 
‘‘‘‘ 

;E ESCOLAR InIMAAIA LC P.11S, 
CELEBRADO tnL O MINISTERIO DA WuuCALA» E 
CULTURA (MDC), POR 111131 ;;íwro DO lNSILe'J 
IIACIO; LAL DE ESTUDOS P3 Ímeóezcos 1111113) 33 A mm I(mm Ie). xs. 

' 2m nº P“ o
. 

Aos ///L—2Éâ— 
. 

dias do mês de/Áºzgªzª'áíl de mil nOVecentos e ' no Gabinete do y1n1stro de Educaçao e 
Cultura, presentes o respective titular, Dr. Clovis Salgado da Gama e 
o representante devidamente credenciado de Entidade ecima c1taoa,1eg 
do em vista o lano federal de ampliação e melhoria da rêde esco: 
primaria do Pale, foi ':irmado o presente Têrmo de Acôrdo EspeC1JLLAs 
termos dos Decretos- Leis números 6 785, de ll/8/Uú58 3M9 de ll/lZ/ 
115, L186 de 18 /7/L16; e Decretos numeros 211 191, de Ll/lâ/e 11370133, 
de Z %SÉ, em que se estabeleceram os seguintes comproznissos: 

kewegº—;. 
O ABC, por intermédio do INEP, à conta dos recursos do 

Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09. ou. OZ,‘ Verba 3.l. 07— LIZ 
(”GOW ) do exercício e ). o 06. :“ nunes, Estadº do piauí” “1193369355 'rgªºoeãrâê €.," ”133“ ª: 

anata nu cruzeirºs), p23: o. constru ao do um. soon hinata do tro: salas a aula (Projeto INEP/Sâ- _3 .35 na) o. ser hooligans; a; 
do do We pio. , 

ºlª—S 

O aux1lio federal referido na clausula anterior 66 po— 
dera ser utilizado para o fim exclusivo ãe liquidação de deepesesrmº* 
vistas neste Acôrdo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

LAC"- elegem » 

O eux1lío federal sere remetido em parcelas,por Lnter— 
medio de agência do Banco do Brasil mais pr6x11a, sendo a prLueLLA ª 
pos o cumprimento do disposto na Cla.usula Quarta do presente te.rno e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quando as obras est11cv‘m 
cobertas e revestidas; a tergeira, depois de assentado o piso, co; 0— 

cadas as esquadrias e concluidas as instalações sanitárias, de água 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.



MlNiSTERlO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ' É“:

) 
Clausula Quarta 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BEHEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade donterreno onde sera construida a escola; b)cro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indispensaveis a 

identificação; gg orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesi d) prova de dispor de reçursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e quali 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas depeducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao a Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi— 
mento das obras; f) copia do Contrato ouwesclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para & construçao; g) fotografias das cw 

bras iniciadas de modo a ver—se & placa que devera ser afixadaccm 
os seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAQAO DO INEP — MEC"; Todos os documentos e fotografias d 

verao teruvisto da Comissao local e da Autoridade responsavel ; 
la execuçao deste Acordo. 

«.»:

u (L' 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P inn 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ama 

xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par» 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

III Para se habilitar ao recebimento da última par— 

cela, o BENEFICI RIO, apos a conclusão das obras, remetera ao 
INEP ou entragara a seu representante, especialmente enviado para 
isso, o “Termo de Recebimento do Predio“ preenchido na forma do 
modelo anexo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo 
das despesas,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo— 

calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

w,. r e I 
_, 

0 predio escolar sera construido em terrenp conxarea 
de dez mil_metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

res condiçoes pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro 
ou cerca ao final da construçao. 

Cláusula Sexta _.- 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o predio sarcomª 
truido no prazo maximo de doze (lê) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríei_ 
tas mediante previa autorização do INEP. 

Cláusula Sétima 

! . . . 

lor do aux1lio prev1sto neste Acordo, o BENEFICIARIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios. 

. l . 

Na hipotese de serto custo das obras superlor’ao va



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusulª Oitava 

A veri_lic açao do cumprimento das obrigações cecorren 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IIEP que, cr seu 
Dire o1 ou reoreseqtante devidamente credenci_ed o, podera solisitar 
quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvol"iaento dos traçalnos 
de constr11g§ou e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

, . 

Clausula Nona 

DEP Para o efei to do que dispoe a clausrla anteziorªo cg 
NEFICIÃRIO se compromete a facilitar, por boa os os me105130531veis 
inclusive 0 de transporte , os trabalhos de fiscalizaç ao que veªgaham 
& ser executados pelo III SP ou pelos membros d.a Comissao Local. 

' ' - r . Clausula Dealma 

rádio, que deverá ser conztruido com estabii lidade 
garantida para longa duraçao, sera patrimOnio do BEJEF ICIÃP IO a 
quem compete providenc1ar sua instalação e funcionaqerro, bem como_: 
sua conservaçao. Esse predio nur ca tera outra destinaçao cue a de servir ao ensino primario, devendo a Esoola ser provida com profes 
sores norma.113tas. 

I I . . . Clausuga DeCima Primeirª 

O BENEFI‘I ÃlãIO se obriga a conservar em seu arq11vo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de cont as a ele rel erentes. 

' . Cláusula DeClmª_Se€QQgê~ 
Ao firmar o preser te Termo de Acordo Especial, 0 BE 

NEFICIARIO declar a que aceita, sem restriçoes, o auX1lio estabele- 
cido e sua s condiçoe os, e que se responsabili 1 pelo fiel cumprimeg 
to de todas as suas clan elas, de cuja lÚObSª““ª“Cla resultara [a_— rescisao deste Termo com a conseqúen De devolueeo do numerario ja 
remetido. 

Brasilia, Ja /, de, Á Já /êáâ 

mrwwwwm
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04,353095, 
dº “”à 

Cr$10.000,00 

Recebi do Instituto Nacionª; de Estudos Pedagógicos do 

Ministério dafEducação e Culturafpor intermédio do Engº. Hil— 
derico Pinh "ro de Oliveira, En :rregado do Setor de Constru — 

ções Escol »es do INEP na Bahi ; a importância supra de Cr.... 
$lO.OOO,OM_(dez mil cruzeiroS'; para construção do prédio des— 

tinado ao funcionamento do Grupo Escolar de Traripe, no Muniqi 
pio de Santo Amaro, como pagamento por conta da quarta parcela, 
oomprometendoame a seguir as normas estabelecidas na Carta de 
'Tarefa firmada por mim em 30 de dezembro de l958./77/777/7777/ 

João maranduba. 

Selado c/ c:.4,oo a 1ª via.



GJGGS4 
v vae 

or$2o.ooo,oo 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engº. Hil— 

derico Pinheiro de Gliveira, Encarregado do Setor de Construções 
Escolares do INEP na Bahia, a importância súpra de Cr$20.000,00 
(vinte mil cruzeiros), para oonstruçãaodo prédio destinado ao fun 
cionamento do Grupo Escolar de Traripe, no Município de Sento Amª 

ro, como pagamento por conta da quarta parcela, comprometendo—me 

a seguir as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por 
mim em 30 de dezembro de l959./7/ 

Salvador, 

" V 

ªL 

: &

17 

ª
É
: 

João Mar nduba. 

Selado c/'d.8,oo a 1ª via. 5



038688 
r VLA 

or$15o.ooo,oo 

_ Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógico 
do Ministério da Educação e Cult ~~

~

~ 

~~ 

ra, por intermédio do Engg.fiil‘e— 
rico Pinheiro de Oliveira, Enea regado do Setor de Construções ªs— 

colares do INEP na Bahia, & im.ortãncia sutra de Cr$lã0.000,0 (eeº 
to e cinquenta mil cruzeiros) para construção do grédio destinado 
ao funcionamento do Grupo Escolar de Traripe, no Município de San— 

to Amaro, como pagamento do saldo da terceira e por conta da quarta 
parcela, comprometendo—ms a seguir as no mas estabelacidas no marta 
de Tarefa firmada por mim em 30 do dezembro às 1955. 

Salvador, 

TN acao Maranãubae 

Selado c/ &.60,00 à lª V'a.
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Cr$5o.ooo,oo 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
do Ministério ãa Educação e Cultura, por intermédio do Eng. 
Hilderico Pinheirg de Oliveira, Encarregado do Setor de 

Construções Esco ares do INEP na Bahia, a .portância supra 
de Cr$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) para construção 
do prédio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar de 

Traripe, no Município Santo Amaro, como pagamento do saldo 
da segunda parcela e por conta da terceira, comprometendo— 

—me a seguir as normas estagelecidas na Carta de Tarefa fig 
mada por mim em 30 de dezembro de 1958./// 

~~~~~ 
. 

Juiàwlm d» 1959] 

‘,L4[mom..a*oLd. 

Salvador,

R João Maranduba. 

Selado c/ m20.oo a 1ª via.
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F VIA 

Cr$2o.ooc,oo~ 
Recebi do institute Ha gó icos 

de Kinistério 23 %~ 
Ezra constwuçao ão brédio 

a _ . .. 7». do vr yo “scalar de ªmor 

gmammcnto por canta d3 

'I; t..)
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038090 
1'\flfi 

Cr$50.ooo,oo 

VRecebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagó— 

2 por intermédio do~ 

~~
~ 

gicos do Minis ério da Educação e Cultur

~ 
Engº. Hilderi o Pinheiro de Oliveira, E carregado do Setor de 
Construções colares do INEP na Bahia' a importância supra de 
Cr$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros para construção do pré, 
dio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar de Traripe, no 
Município de Santo Amaro,comozpagamentà por conta da segunda par 
cela, comprometendo—me a seguir as normas estabelecidas na Carta 
de Tarefa firmada por mim em 30 de dezembro de 1959./// 

[sra 
Salvador, 

fª“ 

João Mafanduba. 

Selado c/ m.2o,oo a lª Via. 
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Cr$110.000,00 

Recebi do Instituto Nacional de Estúdos Pedagó— 

~~~~

~ 
~~

~ 
olares do INEP na Bahia, [importªncia supra de 

(cento e dez mil cruzeiros 
Construções E 

Dr$ll0.000,0 
prédio destinado ao funcionamento da Escola de Aplicação da 

, para construção do 

Escola Normal da Séde do Município de Serrinha, como pagamento 

da primeira parcela, comprometendo-me a seguir as normas esta— 

belecidas no Têrmo Aditivo a0 Têrmo de Ajuste firmado por mim 

20 de janeiro de 1959.//// 

Salvador, 

“., My:—wmv; cºd !:gvu º 
m M v 
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V 
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~~ or$210.000,ooà 

Recebi do Instituto Nacional de Esmudos Peãagõ— 

gicos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do 

EngºÇ Hildericorminheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de 

Construções Es olares “o INEP na Bahia, a impo tância suyra de 

Cr$210.000,00 (duzentos 
do prédio destinado ao funcionamento da Escola de Aplicação da 

e dez mil cruzeiros),“rara construção 

Escola Normal da Séde do Eunioípio de Serrinha, como pagamento 

da segunda parcela, conforme as normas estabelecidas no Têrmo 

Aditivo ao Têrmo de Ajuste firmado em 2O de janeiro de l959.// 

J 9 rªr SalÉô 
-”“ 9/, 

[umª “à“ 
,dor,“f 

JaucÁO ;;É 

Paulo Herm 
; 

ãe Oliveira veiga. 

Seiaao c/ m.84,oo a lª via. 
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Cr$lO0.000,00 
ªff 

Receõi do Instituto Nacional ãe Estudos Pedagó- 

gicos do Ministério da & “ducação e Cultura, por intermédio do Eng. 
,; _ . . ; 

fl
' 

”eiro de Ullvelra, En arregaoo do Setor de Constru—
A 

»—»4 ªilderico Pit 
Ses Escola ls do INEP na Bahia, - imfortanoia supra de Cr...... (5

$ 

ÉlO0.0D0,00L(cem mil cruzeiros), rara construção do prédio desti— 
Ca nado ao funcionamonto do Grupo Escolar da Séàe do dunicipio de 

~~~ 

~~ 

inhanha, como pagamento da quinta yarcela, conforme as normas eg 

tabelecidas no Têrmo de Ajuste celebrado em-lõ de junho de 1959.// 

Salvaoordj.’ º ix”; “,(, O“ lí)l {a} 

“L º, (A,/Í Aria. 
(7 

à»
) 

' 
7- Ma 

Paulo Hermes de Oliveira Veiga. 

Salado c/ o.4o,oo a lª via.
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CR$215.750,00 

Recebi do ILristitito Éacional de Estudos Peas ºgógicos 
do Ministério ds Educazg ão e Cul.t11a , por intermédio do 1339.111— 
dsrioo Dinhei; ªo de Oliveira, sncarreºwoo do Setor de Construcoes .1. 

ll ªsoolarss IHEI na Bahia, a imgortancia surra de Cr$216.750,0 
(duzentos e às zesseis mil setecsn tos e cinquenta cruzeiros), para 
construção do 3rédio @ns+1nmr ao ív.nciª on amcn+ o do Grupo Escolar 5 

da Séde do hunicipáà de Carinhanha, como pagamento dos serviços 
extraordinários Xíºcutados conforme discriminação abaixo 

—25 00 ml. de muro de slvanar a de ti— 
. , 

! Áf— ., golos & $700,00 3/ metro.............. % L77.lO0,00 
—2 portões do &aôvira inclu_sive ib ªrla—

, gªiª com 4,50 m2 3 2.000,00 3/ m2..... & 9.000,00

~ 
« 1-43- _ 'I, .“ 1 “* 1 A. —hooiiiosçoes n1 facnaoa sui, o& r&e 

“» .. ,- . q .— - J, fw 52' f grodeto entregue a 12 00 oorrªli,..... 0 30.050,00

~ Total....$.216.750,00

~
W 

*b*” 

.ª. 

smegma“

a 
11 

Paulo Hermes 1o _I

& 

Selado c/ &.88,00 a lª Via. 
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LECIBO 331.860,0 

Recebi do Instituto Iíacíonal de Estudos Pedagogicos 
—- q- . . ' . w—l

N 
do m1n1ster1o de “ducaçao & C“ltura, per 1ntermedio do aº - 

I v,, . 1 ,, 
' 

. , 5-1 

Hilderico P1n1e1ro Olive ira, encarr% ado do setor ãe Cons-- 
« 1 

ª , nª)
' 

truçoes Es I E E P ha Bahia a importanc1a de' 

:f1.860,00 11m = e oitocentos esessenta cruzei “105) 

”“' te a f& ha de navºn mt do 

pelºs serviços ab c 
. .,. alxo 315 

pe erlodo 
in 

do Grupo Escolar de Aratuípe: 

de 6 a 12 de julho ãe 1959, 
Ml nados e efetuados na construcao '1 

Rfitogue nas paredes, ªevíªu f vãwºo 
" ." A-Y', 

=O LOTTO. o o o c o o o o o . o o . n...-lí 1.860300



85353953 
&'3íà 

2" 

Cr$52.487,50 
//f 

Recebi do Instituto Nacional de Estuâos Peda— 

gógicos do Ministério da Eãucação e Cultura, por intermée 
dio do Éngº. Hilãerico Pinheirofãe Oliveira, Encarregado 
do Setor de Construções Escbl res Go INEP na Bahia, a impor 
tância supra de Cr$52.487,50 (cinquenta e dois mil quatr — 

centos e oitenta e sete cruzeiros e cinquenta centavos) pa— 

ra construção do prédio destinado ao funcionamento do Grupo 

Escolar da Séde do município de Aratuípe, como pagamento da 

segunda parcela, para execução dos serviços de assentamento 
do fôrro, conforme a Ordem de Serviço datada de 29 de maio 

de l959./// 

~~ 
'w 

««Nº 

; 
: Wªta; 

('AAXKK-(vl<gàu_<q.l-< 

Engº. LUíz Fernando Contreiras de Almeida. 

Selado c/ c;:.22,oo a 1ª via. 
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& é, 

316.866,10a 

Recebi do Instituto Nacional de ”Estudos Pedagógicos 
de Educação e Cultura, por intermédio do Engº Hildé- 
de Oliveira, encarregado do Setor de Constrígãê KES- 

N E P na Bahia a importância de ZÍlO.866,lG 3/65; - 
mil oitocentos e sessenta e seis cruzéiros e dez centavos), refe—- 

* a rente a folha 1 
I . ,. 1 '_‘ 

de pagamento do periodo de 6 a 12 de suíno de 1939,— 
pelos Serviços abaixo discriminados e efetuados na construçaoédo - 
Grupo Escolar

~ 
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Oiª ”50038 
A. 

K'
,/ CR3120.000,00 

RECEBI DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

DO MINISTERIO DA,EDUCAÇXO E CULTURA, POR INTERB 'O 
DO EUGº. 

HILDERICO PINHE O DE OLIVEIRA, ENCARREGADO DO ETOR DE CONS— 

TRUÇOES ESCOL ES DO INEP NA BAHIA, A IMPORT ,CIA SUPRA DE 

CR$120. 000,00 (CENTO E VIITTE MIL CRUZEIROS), PARA CONSTRUÇÃO 

DO PRÉDIO DESTINADO AO FUTCIONARBNTO DO GRUPO ESCOLAR DA SEDE 

DO MUITICIPIO DE ITAPETINGA, COMO PAGAMENTO DA PRIIa*E IRA PARCE— 

LA, COMPROMETENDO— ME A SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS NO TER 
MO DE ACORDO CELEBRADO EM 15 DE SETEMBRO DE l959./// 

SALVADOR, [5 MA:) Lºº Sºª 

~~~ 

~~ 
~~

~
~ 

~~ J SE VAZ PINHEIRÉ 
PREFEIT MUNIC PAL DE ITAPETINGA.

~

~

~ 
PODER PUBLICO. 
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Cr$2.250,oo
» 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos ; 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engº. Hi 
derico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do jetor de Construçõ 
Escolares do INEP na Bahia, a importância ãÁªra de Cr$2.250,0l 
(dois mil duzentos e cinquenta cruzeiros); para construção do pré— 

dio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar de São Caetano,neg 
ta Capital, durante o período de 6 a 12 de novembro de 1959./7/ 

Salvadorm Í [— 

iinégé =.cºet .;íw 
,VV' . 

( ;fESD 

Alfredo Bispo dos Santos. 

Selado c/ Cn.3,00 & lª Via. 

Glªu-m "num" ºu !Psvuneª 
cºm Auro» :ucAo oo imo 0! mm:- 
‘mb DA ecumclo ( cuuuu- cºntou—. 
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0758630 
V tua

[ 

Cr$2.400,00//f 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engº. Hi; 
derico Pinheiro de Oliveira, Encarreg 'o do Setor de Construções 
Escolares do INEP na Bahia, a imporjflgiia supra de Cr$2.400,00 
(dois mil e quatrocentos cruzeiros), para construçãa do prédio 
destinado ao funcionamento do Grupo Escolar de São Caetano, nes— 

ta Capital, como pagamento da folha de pessoal do período de 30 

de outubro a 5 de novembro de 1959./// 15 

Alfredo Bispo dos Santos. 

ª ' . Í x Selado c/ Ct.3,00 a l v1a. AíiiyZEXAg. _ 

~~ , in:-zm- nuuznvo Io- "nuno 
ocm AUTOQ'PAÇÃO no uma. “ ululo- “. Y: no OA soumclo [ cunun. collo-q 
In :: noc- « ' 5:068 l M-INEP.



036026 
r vna 

or$2.250,oo 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Mi- 
nistério da Educação e Cultura, por inte ªãdio do Engº. Hilderi 
co Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construções, s— 

colares do INEP na Bahia, a importânc a supra de Cr82.250,0 dois 
mil duzentos.e cinquenta cruzeirosy, para construção do prédio deg 
tinadoá ao funcionamento do ªrupo Escolar de São Caetano, nesta oª pital, como pagamento da folia de pessoal do período de 23 a 29 de 
outubro de 1959./Á/ .

~ 

Salvador, 

fly 

Alfred Bis o dos Santos. 5 

Selado c/ a.3,oo a lª via. 

E'ETU "aº 
insumo “nun" lo: 
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or$2.250,oo 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagó— 

gicos do Ministério da Educação e Cultura, por interméd;o do 
Engº. Hilderi e Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Se or de 
Construcoes colares do INEP na Bahia, a importância upra de 

Cr$2.250,00 dois mil duzentos e cinquenta cruzeiros) para 
construção do prédio destinado ao funcionamento do Gruop Esco- 
lar de São Caetano, nesta Capital, como pagamento da folha de 

pessoal do período de 16 a 22 de outubro de 1959./// 

Alfredo Bi po ªdos Santos. 

Selado c/ c:.3,oo a lª via. 
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086622 
r V&A

/ Cr$3.65o,00‘ 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagó— 

gicos do Ministégxo da Educação e Cultura, por intermédio do 

~~~ 

de Cr$3.65o,ooª 
para construção do prédio destinado ao funcionamento do Grupo 
Escolar de São Caetano, nesta Capital, como pagamento da,fo— 
lha de pessoal do período de 9 a 15 de outubro de l959./7/777 

(três mil seiscentos e cinquenta cruzeiros) , 

Alfredo ªispoãdos Santos. 

Selado c/'a.3,oo a lª via

~ in:-Euu uuuenn =o. un...» 
“In Auvomnclo oo uno " ou.» 

no m mumclo I vuuun- ”"º"
ª .; . 7.05. “,! 5:0.3 ' M. INEP
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020011 
r VLA 

c:$3.650,oo 

Recebi da Instituto Nacional de Estuács Pedagógicos ; 
do Linístéric da Educação e Cultura, pfr intcrméãío do Engº.Hil 
derico Pilheiro de Oliveira, ªncarregadc do Sete“ de Constuuçã 
Escolares do INEP na Bahia, a importância 

.), 9) PS 9) o o B U)gq 93 O Q; 0 (três mil seiscentos e cinquenta cruzeiros J:“

\ NW» : .=- »"! 
v -. rw. 1 bani a; come a Tamento ua ... 7 -L b (9 U) C+ Grupo Escolar de São Caetano, u 

folha de pessoal do período às 25 às setembro a lº de outubro 
ce 1959./// 

Selado c/ c1»..3,oo ~ 
ªfã EMI/cn:) DC PA * ,- 

__ 

".*

~ 
3.1s ;(~

, º x "Squib 
“a ”gull". :: " “nut [I I ' ,” “”pºlo oo I ”In" ' 
! ull- ª'º" “ nue-clas 0“" i . 
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038810 
P VIA 

Cr$1.050,oo 

Recebi do Instituto Naçional de Estudos Pedagógicos 
do Hinístério da Educação & Cul u a, por interwédio do ªngº.Hil— 

~~ 

derico Pinheiro ãe Oliveira, Enc rregªdo do Seto“ de Construçõe 
Escolares do EEEF na Bahia, a i portânoia sugra ãe Cr$l.050,00 
' . . u 

(hum mil 8 Cinquenta cruzeiros feferente ao pagamento aos ser—, 

viços de conservação oo jarãím ão Grupo Escolar de São Caetano, 
"3 º ãe 19 9./// 

“ªm” AL/9:7€ 
durante o yeríoão 

Salvador, 

aw 

Afonso Kao do ãos Santos. 

Selado c/ 3,00 a lª ia.
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P VWA 

Cr$1.52o,oo~ 
Recebi do Instituto Racional de Eºtudos Pedagógicos 

do Ministério da Educação e Cultura, por interâédio do Engº. Hil—í 
derico Pinheiro de Oliveira, Encarregado; & Setor de Construções 
Escolares do INEP na Bahia, a importam a supra de Cr$l.520,00 
(hum mil quinhentos e Vinte cruzeiros), referente ao pagamento da 

execução dos serviços de limpeza e comiecção de marmorite do rodª 
pé e patamar da escada e peitorís do Grupo Escolar de São Gaetano, 
nesta Capital./// ~ Salvador, ~~ 

44.” 

lwnll_lldv', 

Eaustino Venânc o.% 
'

É 

Selado c/ &.3,00 a lª via.



Cr$3.650,00ã 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
do Ministério ãa Educação e Cultura, por intermédio do Engº. Hil ! 

derico rinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Constuuçõe 
Escolares do INEP na Bahia, a importância su a de Cr$3.650,00§ 
(três mil seiscentos e cinquenta cruzeiros), para construção do 

prédio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar de São Caeta— 

no, nesta Capital, como pagamento da folha de pessoal do período 
de 18 a 24 de setembro de l959./7/ 

QJ 

lua-mu... 

Alfre o "»spo dos Santos. 

Selado c/ m.3,oo a lª via.
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" 
, — .: “ Beca-1 ao Lustluuto Laolona; ae LS 

, 
' J. ' 'E'—."“ ",, .; fl. ., n, .. do “Aulsu ;uucaçau a vulthra, go: Lgt 

Pl‘a““1c ' ' irc ãe Oliveira, ànca:regaãp~ truções do INEP na Émila, a import» 
Cr$45.600, 00 (quarenta e cinco mil e seiscen 
ra leconstrução do “rªr": cºstóaaão ao funciO'ª 
Escolar &: Séde de ~ «ogipe, came “aganà at 
va parcela conforms as usrmas esL:be lecida 3 na “ fdx em de Servi, 

ço de lO de julho ãe 13% ./// 

Í DDI-l'un Dunn‘s-v. Ia .,.,u_.. 
cou Au'nmuclo oo ...,, .. ”..", k 'no m wwe-cio . ou; mn. co.m- 
lls o noc- no.! 5:00: I 54- IIBP.



“Cr$50.000,0 

& . r via 

er$5o.ooo,oo 

Recebi do Instituto Nacional àejEstudos Pedagógicos 
do Ministério d' Educação e Cultura, por Intermédio do Engº. 
Hilderico Pi iro de Oliveira, Enoarre ado do Setor de Cons- 

res do INEP na Bahia, a mportãncia supra de 

~~ 

~~
~ 

truções Esoo 

(cinquenta mil cruzeiros , referente ao pagamen— 
to por conta da oitava parcela, e serviços de assentamento de

~ 

uma bomba, construção de uma cisterna e reparos no mobiliário 
do Grupo Escolar da Séde do Município de Maragogipe./77////// 

Salvadorrª*

w 
[3 

José Alves de Farias. 

h.\M-«V\>1’\‘\"“II\¢ 

x.»,—

~ 

Selado c/ &.20,00 a lª Via.



030005 
v %%A 

~~ 
Crf-334. 700“ O 

~~~~

~ 
Instituto Nacígnal 

do Ministerio Eãucaçãc e Cultura, 
") .“: .! . 

.) 
— , 1 X...: hglgerlco 1n; L1LVH7TE, ancarregaco ao 

JEEP rc Mani“ “ truções Esco
q ur$34.700,08' & quabrs mil e setecentos cruzeiros/,pa—~ ra reconstruçãc Eo rrâíio destinado ao funcionax u 33 Gru*o 
EscolarÁ da Séde ao Kunícígio ãe Karagogige, como gagaye*to 

José Alves fie Farifis.
É 

Selado 0/ &.14,00 a lª Viâ. 

Sªnnin" "nun-n Ian nvuuó m hum-much: oo nuo .. Ullll' "o m “hs:-cla I eu; 'ull- concl- li e naº u.‘ 5:00;“ M- INEP.



030004 

or$22.588,oo 

Recebi do Instituto Nacional de Estudbs Pedagógi 
cos do Ministério de Educação e Cultura, por intermédio do 
Engº. Hilderico Pinhe ro de Oliveira, Encarregado do» Setor 
de Construções Esco res do INEP na Bahia, e importância eu 
pra de Cr$22.588,00 (Vinte e dois mil quinhentos e oitenta 
e oito cruzeiros), referente ao pagamento da execução dos 
serviços de reparos no telhado, retoques da pintura, substi 
tuição<b fechaduras, substituição de telhas, abertura de uma 

fôsse e ligação desta para os aparelhos sanitários da Escola 
Rural de Fogo, no Município de São Gonçalo dos Campos./77// 

Salvador, 

ºs, mais
~ 
~~ ~~ 

Alfredo Bi o dos Santos. 

Selado c/ CK.10,00 a lª via. Declarº



0300-03 
9 VIA 

Cr$55.OOO,OOI~ 
Recebi do Instituio Nmio-nel de Estudos Pedagógicos 

do Ministério da Educação e Uultura, pox intermédio do Engº. Hil— 

derico Pinheiro de Oliveira, Encarrev do do Setor de Construções 
ncia supra de Cr$55.000,00 ~~~

~ 
Escolares do INEP na Bahia, a impor 
(cinquenta e cinco mil cruzeiros),x para restauração do prédio 
destinado ao funcionamento do Grupo Escolar da Séde do Município 
de Olindina, como pagamento da terceira parcela, comprometendo—me 

a seguir as normas estabelecidas na Ordem de Servigo.///

~ 
Salvador,

~ 

‘J 

OUR” 
OMA"!

l 

~~~ 
José Alves de 

Selado c/ &.22,00 a lª via. 

imune" Muuu" rou "um“ 
em. uno—qndo 00 "no .. mm.- 

m oA znuCnclo I cuuun. coupon- 

us e nao- u.- szon a «.um-,



038002. 
19 m 

or$80.000,oo 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Minis 
tério da Educação e Cultura, por intermédio do Engº. Hilderico Bi 
nheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construções Escolares 
do INEP na Bahia, a importância supra de Cr$80.000,00 (oitenta mil 
cruzeiros), para restauração do prédio destinado a0 funcionamento 
do Grupo Escolar da Séde do Município de Olindina, como pagamento 
da segunda parcela, comprometendo-me a seguir as normas estabele— 
cidas na Ordem de Serviço,//// 

l)1§5é§ 
José Alves de Farias. 

Selado c/ &.32,00 a lª via.

~ Gou “nae-«(2: 
730 na : 

'30 13,1v na "I”Q' 
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938601 
,. 

. p vu..

~ Cr$60.GO0,00 

p,, - 
º: T. .. . 

' .e... 4.» Tr, ' 
v “' Açcebl ao _nstluuu. naClOLal de gssuaos Jedºgówªcos v.4 b... 

~~~ 

;;;» 
“ “. 

; 
,“n’ 

m VJ“ uu» .É», do Hinistério da~ 
Hilderico Piniªiro me 

“truções Escol res && IEEE 
(ªfª— " Crç60.000,00 (sessenta mil cruzei“o ), 

wrédlc destinado ao ;uncionamente d 

aa glindiua~ 
promefiendoa= 
V'íçO.//I/

~

~

' 
José Alves as Farias. , ,, .I“ ' ,/ 

Selado 0/ 22.2430 a lª "vía. meg!“ ““9109 A 
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0001176 
E t

~ Cr$8.450,00 

Reaebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engº. HiLL 
derico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Seto ªde Construçõ

. 

Escolares do INEP na Bahia, a importância supr de Cr$8.450,00 
(oito mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros), referente ao paga- 
mento do meu salário do Mês de outubro de 1959, pelos serviços 
prestados ao Setor de Construções Escolares do INEP na Bahia./77 

José Moreira Leal. 

Selado c/ Cr..4,00 a lª Vie.



09017àªâ 
rw: ~ 

~~ 

ors26,ooo,oo 

já (ff 

~~ 
~~ 

~~
~ 

~~ 

Rec i do Instituto Nacional de 

gógicos do Ministér'o da Educação e Cultura, a 

tudos Peda- 
ortªnoia su— 

referente ao 
. a.

~ 

' pra de Cr$26.000,00 (vinte e seis mil cruzeiros ; 

pagamento do meu salário do mês de outubro do ano de l959,pelos 
serviços prestados ao Setor de Construções Escolares do INEP na 
Bahia.///

~ Salvador, 

&: 
d' 

! % 

_ ; 
ª; á 

É.
1 

Hilderico Pihheíro de Oliveira.
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030174 
ªtª-P m 

Cr$11.7oo,oo 

fiecebi do Instituto Nacional de Estudos Peda- 
gógicos do Mini 'Érío,da Educação e Cultura, por intermédioddo 
Engº. Hilderic Pinheiro de Oliveira, Encarregad Edo Setor de 

Construções colares do INEP na Bahia, a imporjgícia supra de 

Cr$ll.700,00 (onze mil e setecentos cruzeiros), referente ao pª 
gámento do meu salário do mês de outubro de 1959, pelos Serviços 
prestados ao Setor de Construções Escolares do INEP na Bahia./77



7 100,00 

Recebi d0 INSTITUTO NAC.. 

PEDAGÓGICOS a quantia de Cr$ 3 100,00(T.EsON MIL E CEM CRU- 

ZEIROS) por serviços prestados, cor-m: auxiliar de cºz 
e merendeira, na ”3300010 Guatemala, no mes de novembro de 

1959- 

2/344



Cr$ 3 500,00/ 
. Recebi do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS & quantia dc Craig» 5 500,00 (TEES MIL E armam-maos 

CRUZEIROS) por serviços prestadºs, como chefe de cozin‘na, ha 

Escola Guatemala, no mês de novembro de 1959. 

j/áM



MINISTÉRXO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 107 

Cr$ 5.000,00 

RECEBI d9 Instituto Nacional de Estudos Pédagogicos, 
do Ministério da Ed ação e Cultura, na co formidade da Proposta 
nº 137, de 17/12/5 , da Coordenação dos C rsos, a importância su- 
pra de Cr35.000,00 (cinco mil cruzeiros) pelos trabalhos realizª 
dos, como auxiliar de estudos, no mês de dezembro de 1 959, na Eª 
cola Experimental do INEP no Rio.£fip 

Rio de Janeiro, ãº Ál— %% DÁ [7J7 
Vséw/éwflM/Zvé 

Almira Sampaio Brasil da Silva;,f' 

DECLARO a exatidão do 
pagamento supra e que esªâá 
cªi) aºzôrdo com a autorizí ào 
cê: € mspesa n°.

~ 

GEL 

«. 

vç“
~ 

DEBXTE 5 
.""õRaLÃVw

~

~ 

3903/92
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MINISTÉRKO O‘A EDUCAÇÃO E CULTURA 

crs 7.000,00 

. 
“Recebi do Instituto Nªcional de Estudos PedagogicOS, do 

Ministerio da Educaçao e Cultura na conformidade da Proposta n9136, 
de 15.12. 9, da Coordenaçao dos ursos, a importancia supra de Cr$,

A 7.000,00 (sete mil cruzeiros), pelos serviços prestados, no mes de 
av ' dezembro de 1959, na elaboraçao do Guia de Ensino de Matematica pa- 

ra a Escola Elementar.c4b 

Rio de Janeiro, 92940 & M59 

Cynira de Vito Lucascff' 

DECLARO a Eva 
ião CZ) pagamento sup.a & g;; Cal“ 

acôrdo com a au%0ªí éza'ção edespesa nº.é1íélz 
Rfºáí de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO' E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DI ESTUDOS PEDAGÓGICOS . 

Cr$ 2.000,00 V 

. 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos, do 

Ministério áa Educação e Cultur % na conformidade da Proposta nº 128, 
de 21.11. 9, da Coordenação do Cursos, a importância supra de Cr$.. 
2.000,00 (dois mil cruzeiros), pelas aulas por mim ministradas, no 
mês de novembro de 1959, a alunos da Escola Experimental do INEP, no 
Rio para correção de defeitos da fala.£ân 

~~

~ 
Rio de Janeiro,£f§

“ 

,; 

Etienne Santos Carreau/f“ 

DECLARO a exatidão do; 
pagamento supra & que "est” 

de acôrdo com a .autorizaçàg 
de despesa nº/ J‘K 51 

w.. .. 

Sªªde 7/92 195" 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cr$ 7.000,00Á1í” 

RECEBI do Inseituto Nacional de Estudos Pedagogí— 
cos, do Ministerio da Educaçao e Cultura, na conformid da 
Proposta nº 138, de 17/12/59, 

if 
Coordenaçao dos Curªíêªe a 1m'- 

portãncía supra de Cr$ 7.000,0 (sete mil cruzeiros); pelos se; 
viços prestados na elaboração do Guia de Ensino da Matemática 
para a Escola Elementar, no mes de dezembro dd 1959.95 

Rio de Janeiro, 029 &&. buxgu» ªªª 
áííªí 

@co Cla—ªia o; duª“ 

Clotilde Antonietta de Mello a,” 

~~~ 
~~~~ 

DECLARO a exadao do 
pagamenio supra e está 
de acôrdo com a %orzaçào 
de deãoesa/ nº.___ ' 

J., 1: 

Rio, (3 
.,290, 99 

‘SEBHE 

CREDI

~~
~

~
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DI ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Crs 5.000,00 £ 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos, do 
Ministério-ida. Educação e Cultura,, na conformidade da Propoéfa nº 129, 
de 21.117€, da Coordenação do "QCursos, a importância, supra de Cr$" 
5.000,00 (cinco m1]. cruzeiros), pelos trabalhos realizados, como aux;

A liar de estudos, no mes de novembro de 1959, na Escolª Experimental 
do INEP no Rio. ª” 

Rio de Janeiré. jÚ Get 0690014 £0 && [€£$—7 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

(:$ 

% 1.000,00” 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagõgicos, do 

Ministério da Ed cação e Cultura, na c nformidade da Proposta n9 .

' 
122, de lu.ll.5 , da Coordenação dos ursos, & importância supra 
de &$ 7 000,00 (Sete mil cruZeiros)w elos trabalhos dé orientação 
das professôras da Escola Experimental do INEP no Rio, sôbre 0 eª 
sino da Geografia do Brasil, no mês de novembro do corrente ano. 

Rio de Janeiro, 7 Le. MN W 96—7 

Guilherme Dutra da Fonseca 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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% 1.000 ,005 

Recebi Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do 
Ministério da Ed ação e Cultura, n conformidade de. Proposta nª. 
125, de 16.ll.5 , da Coordenação s Cursos, a importância supra 
de Cr$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros pelas aulas por miin ministradas 
aos professores—bolsistas do INEP em estágio na Escola Experimen- 
tal dêsse Instituto no Rio , no mês de novembro do corrente ano. 

Rio de Janeiro, # “WANG/\f— 7 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAI- DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cr$ 7.000,00 [ 

Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos, do 
(* ” Ministerig da Educaçao e Culturª, na conformidade da Proposta nº 130, 

.; '. º “ 
de 21.11.g9, da Coordenagao dosgCursos, a importancia supra de Cr$..

A 7.000,00 (sete mil cruzeiros),flpelos serviços prestados, no mes de 
:. ( novembro de 1959, na elaboraçao do Guia de Ensino da Matematica para 

a Escola Elementar.e¢7 

Rio de Janeiro. && pá MéV 
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