
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ~ 
TÉRMO DE ACÓRDO ESPECIAL, PARA EXELTÇEG :E 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS EO ELEEO DE EM- 
PLIAÇÃO DA BEBE ESCOLAR PRIMÁRIA DO PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE O MIEESTEELO DA EDUVAVKO E 

fCULTURA (MEC), POR LEEEEEEDLO DO LESrEEEEO 
"NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (LEED), E 

A EEEELEEEA MUNICIPAL DE PIMEETE (BENEFI— 
CI 210), ESTADO DE MEEAS GERAISº\ 

aos dias ao mes ee " de 
mil novecentos e s ssenta go Gabinete do Ministro da Educaçao e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Profº Pedro Paulo Penido_, 
e o representante devidamente credenciadouda Entidade acimaAeitaca, 
tendo em’vista o plano federal'de ampliaçao e çelhoria dª rede escg 
lar primaria do Pais, foi firmado o’presente To me de Acordo ªspe - 
cial nos termos dos Decretos-Leis numeros 6 Z85, de ll/8/Mh; õ 3ª9, 
de ll/lã/hãa 9 h86, de 18/7/h6; e Decretos numeros.2h 191, de 11/ 
lZ/QY e 37 082, de 2h/3/55, em que se estabeleceram os seguintescg; 
promissos:

~ 

' . . Clausula Primeira 

O MEC, por ietergedio do INEP, & conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primar'o, Unidade O9.0M.OZ, Verba ....3.: 
3.1.07al/Z (VVéOSA/ã), do exer91cio financeiro de 1960, concedera a 
Prefeitura municipal de PIMENTA, Estado de Minºs Gerais, o" aux1lio 
de Cr$ 200 900,00 (duzentos mil cruzeiros),para a constrdgao de uma 
Escola Primaria de duas salas de aula ou de sala & residencia (Pro- 
Jete SEC/MG - 165 mz) a ser localizada na sede do municipio. 

Cláusgge Segunda 

. .1 ' ., I 
, O auxílio federal referieo na cleasulananterlor so po— 

dera ser utilizadoªpara o fim egclusivo denliqúidaçao de despesªs 
previstas neste Ac de cujos ternes deverao ser amplamente divulgª 

“re 
(vw L’J‘ ’ ª n '1 

dos por edital e pela iae nse escrita e ialeee. 

' . Clausula Ter01ora 

, A O auxílio federal será remetido em 
medio da agencia do Banco do Brasil mais proxima A 
apos o cumprincgto do disposto na Clausula Quarta de presente term 
e quando concluidos os alicerces; e segunda, quando as obras estive 
rem cobertos e revestidos; a terceira, depois dopassentedo o piso , 
colocadas as esquªdrias e concluídas as instalaçees sanitarias de 
agua e de luz; a ultima apos a conclusao comprovada do predio. 

parceles,p0r inte - 
a 

º . > 

. _ , _»,h/ Ad.-_ __ .. .



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

" 'N Clansulag-ªartª 

( I) Para se habilitar ao'recebimento da primeira nar 
cela de aux1lio, o BEREFICIÁRIO'devera remeter ao luar: a)prova de

6 propriedaie do terreno onde sera construida a escola; b)çroquis ee 

localizaçao do terreno com as indicaçoes indispensaveisxa sua iõon 
tificaçao; g) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 

especificaçoesí d) prova de dispor de recursos para conpletar 3 or 
camente, caso este exceda o valor do auxilio; e) nome e qua ifica— 
çao ctres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 

educacao; entre as quais pelo menos um professor, que constituirao 
a Comissao Local encarregada de acompa lar o desenvolvigonto das 9 
brs; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o sis— 

tema que sera adotado para a construçao; g) Çotografias das obras 
inicia as de modo a ver-se a placa que devera se afixada com os se 

guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUlDa COM a COOPERA- 

%ODOIMw.-mm". 
11) Para se habilitar ao recebimento das demais parce 

lªs obriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IEEP informª 
çoes sobre o andamento das obras na ãorma das Instruções anexas,dg 
cumentando-as com fotografias, mediçocs das obra e comprovantes 
das despesas efetuadas, sempre que fizerem jus a nova parcelado ag 
Xilio, conforme a clausula terceira. 

' . . . ' . III) Para se habilitar ao rece inente da ultina parce— 
" "Trem ' “rifª—3 " 

"' - "T“-11 

j— la, o Bngnr1Cr1d10, apos a conclusao das obras,remetera ao IaaP 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 un emonstrativo das despe- 

sas realizadas comha construçao e de fotografias que focalizen o 

predio por varios angulos externa e internamente. 

1V2 Todos os documentos e fotografias deverão ter o 

vistoAda Comissao Local e da Autoridade 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 condiçoes pedagogicas o de higiene e ficar protegido por muro 

ou cerca ao final da construçao. 

U) 
I .. Cla" uia exta ___—Mwm 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa- 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons 
truido no prazo maximo do doze—(12) meses a contar da data da assi 
natura deste convenio. Alteragoos nas plantas so poderao ser foi— 

tas mediante previa autorizaçao do lt. 
' ' . Clausula-Setima 

' 'J. '.' ', 
, la hipotese de see custo das obras supe ior'ao va— 

lor do aqliO previsto neste Acordo, o BENEFICIAHIO suprira o ex- 
cesso verificado com recursos proprios. 

, ,x—_h. lindº...“.MW



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusula Oitava 

& verific açao do cumprimento das obrigaçoes decorrem tes do presente Acordo cabera, de uma part e, ao IIEP que, p01 seu Direi or ou rªoreskneante devidamente credenciado, podera soliziter quªªsª'ºr ªi'or“d« ces ou vistoriar o desenvolriraento dos tragalhos 
de :o estriiçac, e“ de ov.tra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. ' 

Cláusula Nona 

Para o e1 ºeito do que dispoe a clausula ante: ior Nãº NEFIC IARIO se campi ' 
- mete a facilitar, por colos os meios poss1 re )...). 

LI

m 

ltJ-j 

'inclusive o de trens porte, os trabalhos de fiscalizaçao que venham 
a ser exeCIWtado pelo INEP ou pelos membros da Comi issao Local. 

I I . ClausuLa Dec1ma 

p. 

(5010 
E—"Cv 3H 

,. 

ue deJei a ser construid.o com estabi1 -Iid ade 
çao, sera patrimoni do BMJFFiCiAhIO & 

sua instalação e faisionanen ªo, bem comº: 
6:0 nunca tera outra éestinaçeo que a de 
, devendo a Esbola ser prov1 da com profes 

O pr 
garantida para lo; 
quem comaeLe 9:2"1 
sua cor serve-eae, Esse. ' 

servir ao en:in.o prima 
sores normalistas.. 
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l' ) . . - Clausula DeCima Primeirª 

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

Cláusula Décima Sefunda 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Esgecial, o BE 
NEFICIÁRIO decléra que aCeita, sem restriçoes, o auX1lio estabele— 
cido e suas con1icbes3 e que se responsa& liga Helo fiel cumprimen to de todãs as sans éasulas, de cuja lÚObSª”VºnCla resultara la. rescisao aeste Terme om a consequente devoluçao do nume rario ja ” 
remetidº' Brasilia,/ZMá M/íéº 

(“MÍWMM WM, Pedro aalo geni 
-Ministro da » ucagae, e cultura

~

~
— 

* 
_ 

JOSE Machado 
“ Prefeito Municipal

\ INFP/G / (“F/331”; L;, '
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tamo DE ACORDO ESPECIAL, PARA execução DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO PLANO DE AM— 
PLIAQELO DA. BEBE ESCOLAR PRIMÁHIA DO País, 

. 

_ CELEBRADO ENTRE O íviINI-STÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
0234, CULTURA (MEG) POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO 

NACIONAL DE EêTUDos PEDAGÓGICOS (11»:EP),E A. 
PWEITUM emanar. m cºnfiem tem: .. exime), aeww ras-same ema. 

. 

32947 / / 
_ 

Aos dias do mês de 6//;4>áíí:ow de mll novecentos e aos:-nta no Gabinete do Ministr da Educaçao e Cultura, presentes o reapectivo titular, Dr.C16vis Salgado da Gama,e o representante devidamente credenciado da Entidade acima citada,teg do eg vista o lano federal de ampliação ehmelhoria da rede escolar pgímaria do Pale, foi firmado o presente Termo de Acordo Especie rms ;* termos dos Decretos—Leis numeros 6 Z85, de ll/8/hh; 8 BMS de ll 12/ 
* 

MS; Z/h86 de 18/7/h6;_e Decretos numeros an 191, de 11/1é/u7'e3708; de 2 3/55, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

fo"

' 
.u— 

. » ”mexem—Mimª“ rª 

O MEC, por inteçmédio do INEP, à conta dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade O9.0h.02, Vefba 3.1.07-1/2 «mom/a) an ceramic“ financeira eo 1960 meo & & amarram. HalICIPAL na GGRTAGEK Estado de Minas Gera a, o a 110 de Cr$..... 
3. 500 000,69 (um nã. a e quinhentos m1 email-o:) para & constru— i!» de mae Eamon Primária (Grape Escºlar) de Mªra salas de em 

&, Projeto Iªm/78 .. 510 mal a am mmm na º B. . ,, 

Clãuggla Seggggâ 

O auxílio federal referido na cláusula anterior 86 pG—a 
derã ser utilizado para o fig exclusivo de liqdidação de deSpesaszmâ' vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente_divulgados -. por edital e pela imprensa escrita e falada. 

& CLâusgla TâsºâiZâ 
'“ 

, . O auxílio federal será remetido em parcelas,po; inter- 
medio da agencia do Banco do Brasilgneis prox1ma, sendo & prlmelra ª 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 

' quando conoluldos os alicerces; a segunda, quando as ooras.estlverem 
cobertas e revestidas; & tergeira, depois dewassentadg o p180, Colo- 
cadas as esqqadrias elconcluldas as instalaçoes sanlçarlas, 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 habilitar ao recebimento da primeira par 
cela do auxilio, o BnaTC ARIO devera remeter ao I1EP: a)prova de 
propriedade do terreno onde ser-a construida a escola ;Q)croeuis de 
loca 11zagC o do terreno com as indice goes 1nd1soCn51VC1C a sua 1c1.en 

tificaçaoº g) orca me‘11to das obras com discriminaçao minu_a;o das 
CDOCc1f10CCOC'3 d) pr va de dispor de recursos pc ra conp;et,r 0 or 
çamento,c so est e exceda o valor do auxílio; e) nome e qualilica— 
ça o de tr pessoas da localidade, interessadas pelos problemas de 

edacoçaoz entre as quais pelo menos um professor, que constituirao 
a Comiss 7o Local encarregada de acompanhar o des rv>1v1CCCtC de s 0 

hrs; f) copi a do Contrato de s obras ou. esclareçln;n e sobre o sis— 

tema que sera adotado para a construcao; g) fotogr raf'es das cores 
iniciadas de n,CC a ver- -se a placa que devera ser a;1;»d com os se 

guintes dizeres: "ESTA WSJLEA ESTA SENDO oOPST“U;DA COM A COOPQP _ 

ÇÃO DO IEEP— E' MC" 

II) Para se habilitar ao TOCcOl“0;tO ; 

las obriga—se o BEHEFI CIÃRIO a remeter menSal.to ao IEEP inforia 
goes soore o andamento das obras na forma das Ins 
cume ntando-as com fotografias, mediçoes das oorcs e comprovam os 

das despesas efetuadas 5, sempre que fizerem jus a nova parcelado au 
x;].io, cgnroime a clausula terceira. 

(3)0 

U} 

Qu“ 

~ 
~~~

~ 

lll) Para se habilitar ao rece inento da vlt na parce- 
la, o BE T”.l RIO, apos a conclusao das obra s rewefCrV Co IEEP ou 

entregara a seu representante, especialriente enviado pare isso, o 

"Termo de Recebimento do Predio" pr reenchido na forma do modelo ane 
XO ao presente Acordo, aconpenheó de um de rmestrativo das despe— 

sas realizadas com a construCCo e de lfotografio s que foca lizem o 

pred dio por varios angul s externa e ntor nancnte. 

IVA Todo 5 os d: camente as e fotografias deverão ter o 

visto da Com1s seo Local e da Autoridade responsavel pe ela execu — 

cao deste ACOrdo. 

I . _ Clansula gainta 

O predio escolar sera construido em terreno com 'rea 
de dez nil metrz>s quadrados, devendo o mes=;oo satisfazer ºs inelho— 

res condiç7 >es pedagoºicds e c179 higiene e ficar proteãido por muro 

ou cerca ao final da» cons racao. 

A cons troçZo obedecer" ao pr <"jeto e plantas que fa— 

zem parte integrcnte do presen,e Acordo, devendo o ppredio ser cons 
truído no prazo maximo de doze (12) meses & c-ongar da dat a da essª 
m_tura deste col“;venio. Altera goes nas plantas so podere; o ser fei— 

tas medi ante previa autorizaçao do IEÉEP. 

I ' . Clausula Betinª 

, 1a hipotese de ser o custo ões obras super;ª ;or ao va— 

lor do auxilio previsto neste Acordo, o BEllEFlClÁRlO suprira o ex— 

cesso verifica Cdo co; recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DI ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' . Clan LL; itava -..,-.,» —-_-__-. .~ 
_ 

A verificação go 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 
ãe construçao, e, de outra, a Comissao Local referida na Clansula uarta.

I cgausula Nona a 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior,9 BE— 
NEFICIÁRIO se comprometJ 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. 

! I . Clausula Deolma 

O prédio, quewdeverá'ser construído com estabilidade garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BEIBFICIÁHIO 
quem compete grovidenciar sua instalação e funcionamento, bem com 
sua conservaçao. Ésse'predio nunca tera outra destinaçao que a d servir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com profe sores normalistes. 

mourº

I 
I I . . - Clausula DealmaHEr meira .. . «...»—...e. ~ ~ ~~ 

Q BENEFICIÁHIO se obriga anconservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondenc1a_e preg taçoes de contas a ele referentes. ' 

» ' : . , lansula QeCima Seg—noa ()~ 
,_ Ão firmar o presente Termo deúAcêrdo Esgecial, o BE— 

NEFICIARIO declara—que aceita, sem restriçoes, o auxilio estabele— cido e snes condiçoes,!e que se responsabiliza gelo fiel cumprimeg to de todas as snes clausulas, de cuja inobservância resnltara ; rescisao deste Terno com a consequente devoluçao do numerario ja remetido. 
Brasília, 04 (4/ [W /969 

f, 
.a J; 

v v I; 
\‘w’fi ' 1': ,ª“) 

9"} 
‘12:)!“e L“ L.;/:] 

Emu: mam da Em 
Ministrª ªa— Búueação & Cultura.
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r .,. º ' 3: mo e quando concluidos os alicerces; & segunda, quando as obras as “Terem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o pis 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
lSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

msmo LE ACORDO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS‘ESCOLARES INTEGRADAS NO PLANO BE QM— 
PLIAQAQ DA. PEDE ESCOLAR 9131333313 DD PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE O MINIãTÉRIO Uá EDUCÁÇÉO E 
CULTURA (me), POR naun-Emo DO INSTITUTO 
NACIOFAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP),E à 333333333 mªe,-119% ee 3.33 .:. 33.3 W- mmm), aeee 33: 3333333 esses—e. 

~~ 

. ' A Á Aos (5:21”ªº dias do mes de de mil novecentos e ,133”3.3_ ,no Gabinete do.Minist ' 

da Educacªo e n , A . .. 
_ , _“ a _. ,e; ., _ ª“, vultura, presentes o espec ivo titular, ur.ClOVis salgado do Gm: ,e o representante devidamente credenciado da Entidade acima citadaãt Q . N . , » a _ do en VlSta o lano federal de ampliaçao enmelhorla ga rede escoler 

~~~ ~ 

~~ 

.primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo Especialrws termos da Lei nº 59, de ll/8/b7 e doaDecreto nº 25 667, de 15/10/13, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Cláusnla Primeira 

& {W 
OiMEC, por intermédio 

“: WW às Me Weis e em animais;. m s ªe. , £ ªªª” ªª » 
' ª ªªlªªiªªâª.(“.fªãªàáçgâª, 
tie s se :3 mee as» 18336! ª. era 3g.

~ ~~~ 
~ ~ 

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

Clãusqle Terceira 
! . ' 

. . ' , 

AO euXilio 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 Clausula Quarta do presente A 
C‘

O 
3:.- 

3-39»:

: 

colocadas as esquadrias e congluídas as instalações senitarias, de 
sua e de luz; e, a ultima, apos & conclusao comprovada do predio.



“W 

wi 

-” 

.- 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' , 

ºàªªãgªâ 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; e) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesg d) prova de diSpor de reçursos para 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 
educaçãol 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 a placa que devera ser afixada comtmssg 
guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA- 
ÇÃO DO INEP - WEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga—se o BENEFICIÁRIO & 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 aval 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 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 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 
vistohda Comissao Local e da“ Autoridadef reSponsavel pela execu — 

çao deste Acordo. 

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. 

Cláusula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que -Ú& 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons truído nç prazo máximo 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. 

Cláusula Sétima 

! Na hipótese de serao custo das obras superiorIao va— lor do auXilio previsto neste—Acºrdo, o BaNAFlCIÁRIO suprira o eX— 
cesso verificado com recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
., 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' .. . C_§‘:; 1‘0 tava~ 
A verificaçao do cumprimento das obrigações decorren 

tes do presente Acordo cabera2 de uma pa rte, ao INEP que, por seu 
Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos 
ãe construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
uarta.

' Clausula Nona & 

Para o efeito do que dispoe a clausula anterior,9 BE— 

NEFICIÁRIO se compromete a facilit car, por todos os meios poseivei s 
inclusive 0 de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que venhem 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local 

I I . Clausula DeCima

1 

O predio, que devera ser construido com estabiiid arie 
gerant ida para longa duração, sera patrimonio do BL“LPICIÁÚiO a 
quem compete provicenciar sua instalaçao e fulicionamento, bem come 
sua conservaçao. ss ªpredio nu11a tera outra destinaga o que a d.e 
servir ao ensino prim rio, devendo a Escola ser provida com profes 
sores normalistas. 

.1

I 
.L'f'.Q 

' . . . 
vs ula QeCimemgrimeira~ ~ ~ 

Q BENEFIC IÁRIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a docuªentaçao, correspondencia e pres 

.C' taçoes de contas a ele re ierentes. 

' ' : . ‘ Clausula Deolma Segunda 

Ao firmar o presente Termo de Aeordo EsBecial, o BE— 

MIÁ IO declara que aceita, sem restriçoes, o aux ilio estabe]_e— 
cido e suas condiçoes, e que se responsabiliza pelo fiel cumprimen— 'to de todas as suas clausulas, de cuja inobservanoia resultara e 
rescisao deste Terio com a consequente devoluçao do numerario ja 
remetido. 

áár Bras1lia , ”&'/'É 

.!.— L , 1- , , , , , ,,, , _, , , .11..“ »,,“ ,, ,U>7,/V__._,, 1 ,,,
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
,INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

rªnma DE ACORDO ESPECIALz PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLrees rnreerares no PLANO se AM— 
PLIAÇÃO DA eine ESCOLAB PRIMÁRIA an - 

CELEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO ni ÉDÚCÁi 
~~~

7 'n 
Ell< , 4‘. 

CULTURA (MEC), POR Irreemãbio DO iwsrªrer 
NÁCIOEAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP),E A 
PREFQITURA MUNICIPAL DE E PERANTINA (BENE— 
FICIARIO), ESTADO DO PIAU . 

Aos g§Z¢L4AA3£;z. dias do mês de, Lzãªztkáz ie mil novecentos e s seenta no Gabinete do Ministro da EduCeçÍc e Cultura, presentes o respectivo titular, DraCldvis Salgado dd Gen ,e o representante devidamente credenciado da Entidade acima citadaytcn 
do en vista o lano federal de ampliação enmelhoria da rede escolar .primaria do Pals, foi firmado o presente Termo de Acordo ESpecialncs termos da Lei nº 59, de ll/8/u7 e do Decreto nº 25 667, de lã/lO/g , em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

I . . Clausula Primeira ~ ~ 
0 MEG por intermédio do INEP, à conta da verba 3.1.07.L/1 (miau) e 3.1.07.1/2_(v76o.u/2;, do oxerc1c19 financeiro 

de 1958 e 1960 respectivane te, can edera a Prefeitura municipal de 
ESPERANTINA, Estado do Piau , o aux lie do ªr$ 250 000,00 (duzentos 
e cinquenta n11 cruzeiros), para a construçaº de uma Escola Prinaria 
de uma sala de ªula (Projete IEEE/75 » 163 na) a ser localizada na 
cidade. A dgtaçae de Cr$ 250 000,00 (duzentos e cinqaenta nil cruze; ros) correra Cr$ 150 000 00 (cento e cinquenta lil cruzeiros)per egg 

E; 
da (V78u) e Cr$ 100 0 0,00 (cen mil cruzeiros) por conta da (V7 . 

Cláusula Segunda~ 
, 0 auxílio federal referido na cláusula anterior só 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. 

Qláqsula Terceira 

, .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 Clausula Quarta do presente ter 

_ 
mo e quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as obras ” : “Terem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o pi.o 
colocadas as esquadrias e concluidas as instalações.senitarias, de 
gua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

' ; lausula ujr a 

t I) Para se haçiiitar ao,recebimento da primeira pag 

cela do auXilio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
. . _ ! 

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

quis de locªliza ão do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 

identificacao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoes5 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 Icoalidade, interessadas pelos proble— 
mas deveducaçao, 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 0m 

bras iniciadas de modo a ver—se a 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 Comissão local e da Autoridade responsavel peu 

la execução deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais par» 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INQP ii“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na fogma das Instruçoes ana 
xas, documentando—as com fotografias, mediçoes das gbras e compaq 
vantes das despesas efetuadas,'sempre que fizerem jus a nova par» 

f . . 

cela do aux1llo, conforme a clausula terceira. 

cela, o BENEFICI IO, 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. 

Hii Para se habilitar ao recebimento da ultima par-
RI 

glãusula Quinta 

J,. ' ç“ I , 
O predio escolar sera construido em terrenp comauea 

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 &H'conâ 
traido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

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

Cláusula Sétima 

. ' . 

,» Na hipotese de ser.o custo das obras superior,ao 7ª 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios. 

___—_» ___—m,, 1,...A‘A. _;,.—_,_____r ~
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAI- DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitava *...—-.....» 

à verificação ao cumprimento das obrigações decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu Diretor ou representente devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer informações ou vistoriar 0 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 B; NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0331veis inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalização que venha; a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local.
I Clnusula Décima~ 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFICIQRIO aqua compete providenciar'sua instalação e funcionamento, bem como sua conservaçao. aeee grodio nunca tera outra destinaçao que a de ser— vir ao ensino primario, devenão a Escola ser provida com professo- ras normalistas.
! 'ltasgla Décima Primeira '..- cªp... -( 

.º BENEFIClÃRIO se obriga a conservar emhseu arquivo o presente Acordo com toda & documentaçao, correspondencia e pres— taççes de contas a ele referentes. 

Claus lar 'e' a Se da 

». . A 
F * “n - I no firmar o presente Termo de acordo espec1al, o BE- NEFICIARIO dealara que aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— cido e suas condiçoes, e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen A I . . - ’ to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , & rescisao deste Termo com a consequente devoluçao do numerario yarg metido. 

modemnov/íãri /AZ#WÍQ%Z£Í7$&A/%QZD
/ 

K, (g; ;* n/Ólª'jL" 
Clo'fis Salgado da Gama inistro da Educaçao e Cultura iá/lL Max: 

V rela Préefgíto Mamá Seaaáar lise do xenieaça Éâark 

INEP/ CCEE/ ZC S/ cnàiwlºfj 19163
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

J AM 
”Emo DE ACORDOE Phu-àL, PARA J‘sbmo DE 
OBRAS' ESCOLA 

"' ” INTEC- ‘iJm‘D DTC PL LL30 DE. fali— 
PLIAÇW o DA eae ESCOLAR 131%q Ia e Is, 
CELEBRADO ENTRE o Iii.uSTERIO >A 3mm E 
CULTURA (MEC) POR In“; IIIIIO “vo ms: _»u'zo 
NACIONAL DE: TUBOS PLDAGÓGICOS (I133, Tªp) 

emma—em mz! rum mm m nª «Mamie: a), testes so rn 

Aos //Z:::;{ Agi, 
dias do mes de/Áºªªzfº4l Zíícªe 

mil novecentos e é4§kAéLeo¢15:-no Gabinete do Igíinistro da Educação e Cultura, presente o respectivo titular, Dr. Clóvis Salgado da Gana e 
o representante devidamente credenciado da Entidade ecime eitaea,lrr 
do em vista o lano federal de ampliação e melhoria ea rede esco 
primaria do Pais, foi firmado o presente Têrmo de ACOldO EspeCIIIIuA 
termos dos Decretos- Leis numeros 6 785, de 11/8/hu; 8349â/de lL IZ/ 
AS; u86 de 18/7/L6; e Decretos numeros 2h 191, de ll/l uj'eãíoôg 
de Z B/SÉ, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

~ ~~ ªw 

k'“), 
., ,. . . 

;;LELAÉLLÃEQÉAIÉ 

0 “EC, por IAAIIIodIo do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade 09. ou. OZ, Verba 3. l. '07"%GB 
(”Mock/E) do «mich “um o do 1960, eu sei ;. atenua. lh- do 353%” M$ m PRAIS- fistm ªº P e é. e 750 0,00 (at meo; . 9 uma traseiro.): ªs“! & cena na Escºla rr ia & tree alan &. me (Projetªr Bªyªãlg) a m momma“ na «mãe se um..—exigia 

C 'us a Se. a 

O auxílio federal referido na cláusula anterior so po—- 
derá ser utilizado para o fim exclusivo as liquidação de despesasrmg" 
vistas neste Acordo, cujos têrmos deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprexsa escrita e falada. 

Clãuexª & Wm 
O auXIIio federal será remetiqo em paroelas,por inter- 

medio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira a 
pos o cumprimento do disposto na Cl ã.usula Quarta do presente termo e 
quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as obras estivere.m 
cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso, colo— 
cadas as esquadrias e Íconcluídas as instalações sanitárias, de água 
e de luz; e ultima após a conclusão comprovada do prédio. 

O..
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ºláasuls_ºuª£iª 

! I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera reme er ao INEP: &) prova 
de propriedade do_terreno onde sera constru da 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 de_educaçao, 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 a construçao; g) fotografias das ou 

bras iniciadas de modo a 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 dem 

verao ternvisto 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 IN§P in» 
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 para 

f . . 

cela do auXilio, conforme a clausula terceira. 

IIIà 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 

O predio 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 construção. 

ºlausula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

zemeparte 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 poderão seríei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

. ' . 

( Na hipotese de ser_o custo das obras superior,ac vª 
lor do aux1lio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o ex 
cesso verificado com recursos proprios.
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(% 
Cláusªlª Oitay__a 

A verificação go cumprimento das obriªações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IPEP que, por seu Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar quaisquer ígformações ou visêeriar ondesenvolvimento dos trabalhos de construçacª e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula Quarta.

I Clausula Nona 

. .. . n !
_ >_ , Para o efeito ao que dispoe & clausula anterior o Bª NEFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os megos poseiveis 1n01u31ve o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

' r , Clausuàa Deolma 

I _ 

. ' .!
_ O predio, que devera ser cogetruldo com estabilidaoe garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BENEFICIÁRIG a quem compete provgdencia; sua instalação e funcionamengo, bem como; sua conservaçao. Esseipredio nunca tera outra destinagao que a de serv1r ao ensino primario, devendo & EsCola ser provida com profeâ sores normalistes.

o 

I ' . . - . Clausula Beelma Prlmelra 

-º BENEFICZÁRIO se obriga ª conservar em*seu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pre; taçoes de contas a ele referentes. ' 

' . Cláusula Deolma Seeunda 

NEFICIÁRIO dec ,r "e aceita, sem restrições, o auX1lio estabele- cido e suas coed; que se responsabilize pelo fiel cumprimeg to de Eodag as sg” las, de cuja inobsergancia resugtara ,a_ rescisao deste Termo onseqúente devoluçao do numerario ja remetido. 

. ' A * 
-1 - '- 

. . Ao firmar o presente Termo de Acorao Espec1al, o BE 
.. Ll *. 

S a ª !* 

01511.51... 

com a 

Brasília, bic W /WWÁ á'z ,/%o
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE. ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

gªggggg ABITAHEHTU as %àaae nª àºôââº xaxª/nc—svlãe 

axsaxnc ADITAMEKTO AG wanna na ACÓRDÚ gara— 
SEAL lazy/ac—97/59. nª na mange na-àgsg, 
CELEBRàDG Ewwag & KIXI*“Ht & BA sasaaç e : 
cªsªvaà(ãgc), POE nwzwraxe Dº IE3TIT§T0 
HàCIOâàL nª ESÉUBQS PEDAGêGIGOS(IK$P), 3 c 
IIBTITÚTQ xesaa SEE Óàà âÚXILIABGRA. na cz- 
BABE na are DE JAÉÉXRG, PARA GQNSfauçzo a 
EQUIPAEÉHTG DENÉKA GFICIKÃ 

' 

&RÍES xnaus— 
%Blâlâ, JURTQ a ESCCLA 3a. IA

' 

~~ 
~~~ 

~~~ 

_ 

nas matabuloeidd o .mílio ãe Cr$ 416.060,00 (GBA -- 

§nocs§wos E 332 xxx GEBKEIRGE), parte do auxílio de Cr$ 1.390i060,0º 
(HGH KILKÃQ a3 caflzzxaas) eencodida a; Institato Russa Senhora haxi— 

nation, pelo Tªmo de Magma ‘IfifiP/Ecu-B'I/Sm às 11 do mama do 19599- 

o qua}, foi cancelado em virtude cão Plano do ªmazonia .e Fundo do R$ - 
sirva., pela Mit—nente do 30 de ºutubro do 1959. 

Rio em. Janeiro, /;4 M ML 
aãé 

Anísiº Sp“ 1:fg;Zx.1r. 
Diret 

IREP/EG/BEfi/JAX/te—lé.§.69.
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me amarrº Mºroni. ipê mmm mm 
execs (KEEP), E a mmm w mmm as 
14mm 52mm. 

m W dia: cm nª: de M de 1:11 mmmm : manta, m Gamma em um: to da gamma o ºu; tm,pr»mtu :: macau» titular, Br. 81 vs.: Ea gm» da em. 
a « raprenuntante fiavidannntg nruánneiada da so .fiflc EB %%%& 
DE amas aagmm unzip na vista o plano Audax-al de ampliação e :; 
lho a da ”a: ão, Escala: amªmi: cin Pa :, fai armada o praxa— 
to m, Mu vc ao & ágªr-ao Especial «nbr-ndo em 35/12/59, 
m. o na e: - xm da em: aº 33 mm m gamma asa ªmªs. & mm, a a 10 a. 1mm: de ar: 5 390 campo (Trªs mi e 
duzentºs lista;: rºi), & Sar apliaado nn cºnstruçãº do 9 dia autumn amam íªm-nal ºficial "hr. mama as Guam Peninª : sor 1 alízado na aiáa &: qsnha, Rua Primeirº da na. a. a 
new a » no, gm earn: : mta do: manna: am; 1: rio: «» «ateiam , um do 1 

' 

flex-ha 3.2.W8 (Miss-.6 &),c 
ainda do mac m a ha- nª %, as war,—;, sara «mamãº am 
aula» sauna mum a a! napalm; .: cantam» ao hoax-m 
ez. 1912/59, an aditadº. 

Martina. 9 do main ti. 1 960a 

~~ ~ ~ 1mm « & Educação e Guitar: 

Máx—s. mm 

mmª/ceayzcwwe—ã—iºm 
__ .MM.». _, , .“; _,. AV., . ,.M. . , A .V,



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

mesmo DE ACORDO ESPECIAL, PARA sxsceçio DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGjaDAS NO PLANO DE AM— 

PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR PRIMÁRIA DO PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE O MZNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEC) POR INTERMÉDIO OO INSTITUTO 
NACIONAL DE Estores PEDAGÓGICOS (IHEP),E A 
PREFEITURA DE RECIFE (BENEFICIÁRIO), ESTA-' 
D0 DE PERNAMBUCO. 

Aos b/ÁZZfãªª—— dias do mês de «44452449 ce mil novecentos e sessenta no Gabinete do sinistro da Educação e 
Cultura, presentes o reapectivo titular, Dr.Clovis Salgado da Gama,e 
o representante devidamente Credemciado da Entidade acima citada,teg 
do se vista o plano federal de ampliação e melhoria da rede escolar - . ! . A , A __, , _ primaria do Pais, fºi firmado o presente Termo de Acordo hepeCiasgxs 
termos dos Decretos—Leis numeros 6 185, de 11/8/uu; 8 5u9 de ll/iZ/ 
Os; 

Z/êâãg 
de 18/7/u6; e Decretos numeros zu 191, de ll/lã/uj'eEW(Í£, 

de 2 , em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Qlâgsgga Primeira 

O MEC, por intermédio do INEP, ã conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade O9.0M.OZ, 'Verba 3.1.07—142 
(V/60.u/2) do exercício financeiro de 1960, concedera a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RECIFE, ESTADO DE.PEHNAMBUCO, o auxílio de Cr$......... 
8 7u0 000,00 (Oito miihões setecentos e quarenta mil cruzeiros),-pa- 
ra a construção de tres Escolas Primarias de seis salas de aula (Grª 
pos Escolares - Projeto INEP/36 - 850 mz) localizadas na Cidade de 
RECIFE, nos Bairros de BARRO, CAMPO GRANDE e CASA AMARELA. 

ºiáaaaieiãagaaea 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior 66 po-m 
dera ser utilizado para o fim exclusivo de liqaidaçao de deepesasçmg“ 
vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita o falada. 

ºiáesele_âe£saiza 

,, . O euxíiio federal será remetido_em parcelas,por iater- 
medio da agencia do Banco do Brasilgnais proXima, sendo a primeira ª 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as peras estiveram 

* cobertas e revestidas; & terceira, depois dewassantadg o p150, coic— 
. cadas as esqqadrias e’concluldas as instalaçoes sanitarias, de agua 
x“Xe. de luz; a ultima apos a conclusão comprovada de predio.

X 
XX. NX “>. 

~~~ 

““'—“_,, 

,...—f"
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) , 

glauãula guarta 

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 
especificaçõesí d) prova de diSpor de reçursos “ara completar 0 or 
çamento, caso 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 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 com<m3sg guintes dizeres: "E TA 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 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 a clausula terceira. 

lll) Para se habilitar ao recebimento da última parcem la, o BEEEFICIÁRIO, apos a conclusão das obras,remeterá 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 deepe- 
sag 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 
visto—da Comissao Local e da= Autoridades 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. '

' 
rx lºusª—322% ._.—~ 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que ,nª 
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. Alteracões nas plantas so poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INE . 

\\ Cláusula Sétima \\ 
Kl ;*: 

___ 
* 

. 
:“ 

_ ' . “xml &” /”“7' Na hipotese de ser o custo das obras superior ao va- w, ' 
, _ . ,“ . , I leíªão auXilio prev1sto neste-Acõrdo, o BUNAFICIÁRIO suprira o eX— 

,”Éesse verificado com recursos proprios. 
i , .

3(_
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Á veTlÍ'“”5aO go

~ 
cumprimento das obr igaçoes decorren

~ 
tes do presente Acordo cabera2 de uma parte, ao IHEP que, por seu 
Diretor ou representante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer informaçoes ou vist oriar o desenvolvimento dos trªbalhos 
de constr lução, e, de outra, a Comissao Local referid.a na Clausula 
Quarta. . 

l 1

. 

ggausula bona & 

Para o efeito do que dispoe a clausula anterior,9 BE— 

NEFICIÁRIO se compromete a 
inclusive o de tr3nsporte, 
a ser executados pelo INEP 

facilitar, por todos os meios pOSSiveis 
os trabalhos de fiscalização que venha 
ou pelos membros da Comissao Local.

! 
Cl au usula Decima 

~~ 
O predio, que devera ser construido com estabilid ª«ie 

garantida para longa duração, sera patrimonio do Efíf “ICIARm a 
quem compete provicenciar sua instalaçã o e lulc10nemento, bem como 
sua conservaçao. sse predio nunca tera outra destineçso que a de 
servir ao ensino primário, devendo a Escola ser prOVi da com profeg 
sores normalistas. 

("33 «';-.: J.]...Clvo La Pª ._m sala Dec eira~ 
uBlLFICléglO se obrica a conservar em seu arquivo 

o presente Acordo com toda a docurentação, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes.

1 Clausula Decime Sega; mo 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Es ecial, o BF- 
MIÃ IO declara que aceita, sem restriçoes, o au"ilio estabele— 

cido e suas condiçoes, e que se responsabiliza gelo fiel cumprimen 
to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara a 
rescisao deste Ter»o com a consequente devoluçao do numererio 3a 

6,2 /4242: remetido. 
(',. Bra51lia, 

õvisl salgado da Gama "' 

Mini ro da Edagagéo e Gpltura 
fix í. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 
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gas-nm uma pmâeaaiwm inumaçãº 13333133333313; m e::— 
- . » la. &" 3393611: m tem» ºutra &mtimªlªo qm a 

É! servir 33 gustan aarn31.
~ 

ªBâÉãª'Icââmª £1333 aammmmaraiw epusmhAeêm ªo, ears-e ’- & ªpra 
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RWCIÁRXO 3:33. ar; que emita, 333 mar:. amíª £3331; 
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& “senão ata Tm m a Want. Mixwit ªº mafia. 
Hãº da Sinatra, '}y<j§¢1§ ffigé¢44114;.419$¢a§32: 

_ ") ,
17 

, \_ gy; v U 7 

Clausula Aditiva . 

' 

. & .,. aan an àgua A execução dêste a- . .. 
cordo ficará na dependên ªínístra ªª ªaªh a guitar: 
cia do recebimento, gelo 
Ministério da 5duca.gao e 

tk Cultura, ,dgs recurãos co; nzrq_*&_&4,_ a .*_4_,)\\\\ 
reaponden es quam o, en—« n' 

,. 
,Lv: ' 

tão será feita a comuni- É**º áªgâªªjªhªígº 
caçao para o início das ªªªrº ªº ragga; 
obras. 

mmmmúw
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A D I T A M E N T O 

ADIAA33330 A 33330 33 Ac& 30 39 81/59,DE 
31 33 ACQS33 33 1959031333A30 33333 0 
3131931330 3A 3 UCAQAo 3 CULTURA(MEC ), 303 
m33333310 30 1333:3730 3.073 &Tªz 33 333:— 
DOS 333A3031003’Tn33), 3 0 quv33A0 30 33—: 
3.A30 39 310 3333 3 30 3933“, PARA 0033333 

' gio 33 33A 33003A 33 &79999 :30 3A3 013A-

~

~ 
' 33 D." imª-AJ:; ', TÍFLYNOs .‘J Cu...;Có. 

. ! . . l. Flea altefaão e montante do auXAllo concedido ao ªº 
tada do Rio Granãe do Nºrte para cons trução d_e uma Escola de Arte 

. , . sanato nas eldadee de 33331, Moeeoro e Caíco, em Virtàlde de haver 
., sido tr ans- Ferida para e Piano de Reeerva parte && Verba prevista 

(!*—2 

TxT 

A A . I ' . no terms de acordo, de 31 de a este de 1959, entre o Mlnleterloda
e Educãçao e Cultura e o Estado de Rio Grande do 

' . ( . . 2. O referldo 3331110, qua era de Cr$ lO.QO0.000,00 - 
(Dez milhães de cruzeiros), com & reduçãd ocorrida, de cêrca de 

41%, passa a ser de Cr$ 5.929.942, 00 (Cinco 3113159 93, novecentos e 

vinte e nove mil, novecentos e quarenta e leis cruzeiros.) 

3. Se erao mantidas todas as normas e exigencias estabe— 

lecidas no te rmo de acordo o, a que o presente passa & lncorporar— 
(2U .
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%%%& as 2:052:20 ssracxaz CW sim 
<2 mmmfiam :2: 1211262138 a mzmsum), 
mà Araranguá”: 22:2 asa-ww 5201932: m 
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2:32-2:22 n: mc Gªia—33 m masgm mea— 
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:.» áiasdomisdç'M ao 
ail_noveeentºa & cinqflanta e nºve, no fiahinete ão ªznieçro da Sáu- 
eaçao e Cultura, proscntaa a respectivº titular, Br. Gloria 3alann 
ao. e o ragrssentante devidamente craáancgaáa do Egtado do Riº 
aranae da ªorta, fºi fíraado e prsaantg Termo de acºrdo ªspeeªal, 
tendº as vista a necessidade às extensaº && ascolariáado primaria 
e do aca enriquaeinentc atravas &. aàíviáadºa ão trabalhe. fican— 
âo egtabelaciâoª os aaguintss cºmproaiasºa: 

. .. :. .- Canooaam; o ªsc, atmvéa a 12:22.32 aovimn ão 
&! "‘0 'º 316 W a Kern, 03 am: 1108 à. cr$—*...... 
1.5m.ooo,oo (mm m (:, Rºrâima, 2:11;. eagzfizacs),crs.. 
4.25%.309 ºº (uªaíâí fixzfifififi, nasaafug & CI “&RQTA ªih 
02523221222: 2; (::-8 4.259.009,00 (gimme mums, magmas g: 
úlxªeaagê xi; caaaarfisa) daetinadua, raspcetivamanto. a 
cºnstruçaº QA aaa Egealg do 2r£¢agnato aaa eídadna do Ka- 
tal, &aasare & calca. A cºnta das varbaa 1.6.13/5 e..... 
3.1.07—2/2, em vºtam. 0934302, aº carreata exercício 11 
nanceiro, correrao aa iaportancías de Cr$ 6.990.000,60 - 
2:22: 3 gamªs, fi:2:':2ca:2*:03 m;. ca,;izgxrma) e (::-5340030090 

-_s 21m, esaf 2221. 22292312303), uspectlvmnts. que 
estao peatag & diaposiçaa do Govarno do Eatgdc por iate!— 
Íaâio do ágnncia dº Barco de Brasil, no Rio firunfia do fig: ..

~

, ; Ílªfnfª -G auxílio sarª ram—tiªs em parcelas, apºs a suª 
acena an IREP ªo ºrçamento diacriminado aas abraa. 

~ ~~ ~ 

' ª — fiensalganta, o ªºvârno do ªliado do Rio grand: 
do Kart. igsbraara a 1333 sºbre o andamanta ans trabaflhol 
fig csnstrucao, na farma dg fiomoranda amaze so prt ta &- 
camâc; &, apes a aplicaçaº de cada parcela, and — mª lataria goacritivg dan obras realizadas, ilustraáº com 
ausentaçaa fºtografica a ªcºmpanhaáo &. um balanesto das 
dtapaaas carreapºndautas as asamas. 

ggâglnxg_ãuazga_ - 0a pridioa escalates, que àaverâo agr coagtrqfl 
as gsm estabilidade garantida par longa duraçaa.acrao nª trimenio ão Bataan dc Rio Grando aº aºrta. a guga compote 

& respºnsabilidaâa ée sua instalaçao, funciºnamento e egg 
aorvnçao.
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' 
— 0 Gevurno do Estado do Rio Grande do ªorta se 

obriga a conservar em seu arquivo, o presente Acordo com 
toda a documentaçao, correspondencia o proataçoes do oqª 
tas raferentea a sua ax-ouçao. 

— O Bovegne ao Estado do Rio Grande do_ Norte qª 
viara ao 1332.3998 a concluaac das ebras,e e'fermo de 
Recebimento do Predio“, acompanhadº da um balanoote das 
dcspesaa realizadas can a construçaº.
' 

— Ao firmar o presente @9290 de Acãrdo Especial 
o Governo do Estadq.do Rio G de do Horto declara que 
aceita; sem restriçoes. o aux lio ostabelueiâo e suas 
condiçogs & se rnaponaabiliza pelo fiel cumyrimento &. 
suas clauªulae. 

Rio de Janeirº. i9/é42 ªi;éâ$4z;#;£ªbz%$ªfjâ 

L/ 
<:/ 223:1 Ç/Jhªíàíí 

(1/, ““ 
v1 ããígnªí 

Mínistr a: xgncacao ª ªulª 

%“ [zoo/(Ç

~ 

lazy/irc/BTn/to—is.6.1959.
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cm 333 wanna 339q causam m 
o mªrriage ucggxiggs 29333303 23 t cos P E A n o sacou new: 11:43:13”m nx mm mm Guará:- 
çia 3 BQBIPAKEETO 133 mu Enema rr & - 
rss lawman. 

McMIa/diaadomsdt W &. n11 
none-entºa o cineasta, : gove, ao Gabinete do Diretor do Inatimte 
Axioma Estudºu Pedagogicos, presentes o respective titular. Br. 

ele _81: la Teixeira e o mmmtaute doviâmnte cradmeiado da 
Fundaçãº Rºach Betsy, da naum, Estado de Islam. to). firºado :: 
magenta Tam de Acºrdo Especial tendo em vªsta & immer da: 
mama de mae industriais no Malo maloprimrie, ficandº estante; 
dos os seguintes mproaisaos: 

~~
~ 

, ,( - Madara «: um» & Maça Escºla 110,61. la- 
acid tada de Alagoas, a à santa da verba 1,643 5; .- 

releia financeiro de 1959. o auxíliº da Cr$ Lgºº maq, 
(am! angle, mamas BIL 638231303) destinado a 
e equipamento do na oficina de artes industriais.~ «— ªcelga os cursºs de artes industriais lanai . eu 
nesta Ama-do tem gor tínaliáaâo_ e shame-Slants do en- 
lo de escºla pri-ªria da Maça: Bacula Rotary a da outra: 
escolas cuja distancia permita eaw. articulate”. 

“ 9 auxílio a que se utero a 9111q ari—eira 11—- 

cara adapoaite no Banco do Brasil.” se pedal-a. mm 
tado para o gs.- exclusivo do liquidagao de despesa; provis— 
tars nest; Acorde. _Qualquar inchar-meia dana clausula do— «5q a macia'éo dº manta Amrdo . a devoluçao de ma— 
mmio 3a remetida.~ : «» 0 auxílio federal uni metida a mains 
merda cºm o Mato m abras, domtado m 2012:0210 
o prestaç'êea da cºnta: apnmtadan an mr 

so habilitar aç regulagem da primeira pub- 
eo & do auxíliº federal, devera a Maças xml: Rotary n— uts: ao mar a planta do terreno onde aura lºcalizada & of), 
cine. de artes industriªs orçamentº discriminado das obras 
com & matanças dg gram previsto para & cºnstmçaa. As do— 
rmia parecia: com mum do Marcie can 0 múmia m 
obras, a criterio da mr. 

, __ <...—31
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; . - Rsnsalnante, & fundação Sacola Rotary ªutorunrâ. & 
53‘ sobre o anáamento dos trabalhos do canatgusao, na to 

da namorando anexº ao pgeaante Ac rão; e, apos & aplicaçaa 
de cada parcela, enviara um relatºriº descritgvo das obras 
roalisadas, ilustrado com documentaçao fotografica Q acampa» 
abade de um balanasto dan despeaas correspºndentes an Issuaab ~ ~ :V.‘¢M m A Fundação Escºlª Rotary o, obriga & censqgvar .: 
seu arqçivn. o prnaontg Acorde con toda a daeunçntaçaa, car— 
rgapºndencia . proetaçooa de contas rotorentca & sua einen u 

.;Hu - A Fundação Base}: Rotary enviará ao IBEP: apêb a 
º t asªs da: ºbra;, o "worms de Recebimento do P &— 

eeaganhaªo do um balancete ªaa despesas realizadas em: & 
construçao.

' 
ºªªªiªlªbªãªã _ » Ac firmar o presente fªrma de Acãrdo Especial, & 

acaº Bacula Rotary. dº Bacelº, Estªdo de $185935; decla— 
ra quº aceita sem roatricoea as condiçoes entaboloci na noo— 
te,£eerdo « se respºnsabiliza pelo fiel cumprimento d. sua: 
clausulas.
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tªngo na acônne ESPECIAL CELZBRABG snags 
o xxsxswfiaze na EBUCAÇIG E cuzrsnx<nxc), 
POR xsfxaªgnzo no zsswzwvxo nacxcxsz an 
E fusos PEBAGGGICOSiIHEP) E A 53303:; - 

o Jdia rzxfiaxao FILEQ. »§Ictrxo BE 
vassovaas ESTABO se BIG na JLÉEIRG, PA. 
RA A coasêançle as na; ESCGLA BB ARTES 
anagrama. 

Ans Íczíºªªíkíº4É;/Áias as mês de ééé¢£;:::zg;" da 
mil_novecentos & eineeeata e nova, no Sabina e do Ministro da Emª; 
caças e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Cloviã'Sal- 

a do, e o represent te (Intimate credenciado da “maçã—o 
ganheiro Filho, Hunic pig de vaasogras, Estado do Rio de Janeiro. foi firmadº o presente germe de àcoráo Especia;, tende em vista 
& neeeaaidads áe'extensao da escºlaridade primaria & do seu anxi— 
quacimento atrasea às atividades de trabalho. ficando estabelneà— 
dos as stguintea cºmprºmissºs:

~ ".Mbpúãwjê — Conªsáorâ o 336 à Associaçãº Joãº Pinhniru !; "-'.= Municipiº de Vªssºuras, Estadº do Rio de Jannire, o aux' io de Cr$ 2.909.099,59 (9613 xxnaêâs as 626231363) 
para o fim estabelecido na clausula terceira. 

ª., ,. - 

.. “"& ([à ., . - O milla referida na cláusula primeira,envig 
«t . do expediente firmadº pelo Senhºr Governaâor do Ba— 
taªn dº Rio de Janaíro, apçavaàe pela Senhor Bíniatre 
Bduçaçgo & Cultura, corrsra por conta ãe auxílio atri 
do aquele Eatana, la varba.3.1.o7-7/2 (Uniáaâa ,...... 
09.04.02) do exªta cio financeiro do 1958.

~ 

~~ 

~~ ; m;w_Lga: - O ªuxílio às que*trata o presentg Acãrdo ao 
destina an ºbras de adaptaçaº,para instalaçaº de uma as— 
co;a de artes igdustriais, de uma das dapenéeneias - do 
predio ende sera aediaâa & Aldeia, Centro de Edueaç a A: tíatica & de ºutras atividadça culturgia, no município 
fluminsase de vassoura».

~ 
~~ ; ';àm.í - O auxílio federal será renntido em pare—lan, 

de ªcºrdo com a agdanento das vªras, áacunentado eon && lataria a prestaçoos de contas apraaentadna ao Ififif.
~ 

' ‘ ,, :7 . . .»... A me; , ,, '— MM‘ l...-“AU Arwd'á—l .a._- . <,—~

( 

_.__ 

Á.. 

,L

“ 

.A“ 

mung"; 

‘I'AL‘xx-fl: 

'j-AW 

«,»AUA

, 

,A“... 

.=, 

.*»
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O - Para se habilitar ae gentilmente ªa mªneira 
. parcela do auxílio federal, devera a Associagao Joao Pi— 

eire Filho rematar ao KEEP a planta do terrenº onde sg, 
ra,localizada a oficina de artes industriais, a plantada 
p;”eâíc, e orçamento discriminado aaa ªbras. can a mama 
çao do gram prevista parª a eonatmçao. As demais para 
las seçao renetidas at acºrdo em o amianto ªaa chm, 
& criterio de IREP. 

- ªmªmentª, a Asaocíaç'ãa Joªo Pinheira n— 
infopara o IBEP sobre o andamento dos trabalhos ªo 

construçao, na forma dº namorando anexo ao pregaçaº Aco; 
do;, e, apes a aplicacaa de cada parcela, enviara um 11—- 

latorie deg-aria” gas abra: realizadas, ilustrado can 
dºcumentaçao fotografica e acºmpanhadº do um, balancete 
das «itapema eomapaadcntea as numas. 

. 
_. 

— A Associação João Wire filho ao cªrtaz & 
cºnservarªm sen mui“, a presente, Acºrdº com tºda a 
dºcumentaçao, correspºndencia e pastagens dc contas ro— 
{creates a m execuçao.

~ 
~~~ , «— AAssociªç'áo João Pinheirº—Pilha enviará ao 

if 1“, apºs & cºnclusao das obras, o “tem de Bambina-— 
to da maze", aco—Mg do um banana-rte dag despots; 
realizadas com & cºnstruçaº. ~~~ _, 
_. —- Aº tâmarªs prostate fimo do Ae'êrde Sapo a,— 

cial,, & Assºciaçaº Joao Pinkeye rum declare qua m:— 
tº, sem restriçaes. as condiçoes eatabelociãaa neste An- 

:0n e ao naponsabíliza pelo fiel cunpriaento de ana: 
clausulas. 

_ A Mr} Rio de 3min, / 
( M/Ã/ 

' 

016 is S gâdÃá
' 

Min _tro df Eâªc çª '.
Ç ~ ~~~~ ~ 

' mímim/to—ulmss.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

rasas as 33639»— %Pâºlªh CELEWDB mm 
c .mxsfiza is m maçºm: :=; camumtm). 
ma uma 1 aº zsswrwe anew; as 
magma Fawn ".1393 (may), E o as m 
aw 2mm “as sw mm E a semªna na Pa; 
GA 15:33 2.17 “gamma sºaram“, as , 

am PIG DK casasmnyma, mmc DE sw ªm. raia ameaças as; na anew Esca—. 
" 

33.5 ' 

~~ m em an nic» de' &. nu mount»: o gig-nun“ o m', nº Gabinete - xingava dc macaw e Cultura, ªmantes o ”amava titulufiamclovin 3a; m da ªm, o o: rgpnnntanus mymnm cmdeneiadoa da aº vamo ao “ªguªs da 3w Fania e às cºlonia ãe ªguado”: 2-1723aª 3min Comunª“, tema:: em viga :: plano federal de implªn“: . mªnada da redo «may: ée iªn: ,foi timão « 39:”t Tem a. icon-do ªlgum. nº: tome: ele: Mmtoadais mm: 6 785, & luª/hà; 3349. à 1, 12/15; 9 aªª. eh ªnª/WMS & mmº: m — m 2h. 191, &. 1 , 7 o 37 082, a. als/55, m que ao «uni; eam o: mm“; amanda»: 

Giªnini; rumam 
O m, por tatu-ágiº de 1335333 & canta do: new: diem limita-ll dº Ensino Prata:—p, vorªz 561*07“1tv/&)dº cx.; 

e le Wim do 1958 «emais-m a. E: 191:1; dc Panama: 34—17, 
«: carina as ªt 2 em 006.00 (doi; umª» do emir“).

& 

v. , , & auxílio uma, referido nix «Blªnca: magia». 
que ao MP“ ser uªlinâmmt a fin Macho dt ligam“ a. magmas" plª—vigia mato acºrda. mam-u & am:- as (human 
::=; amt—aç» &: na Grape ªssºlar : ser localizadº na afarias 

em. Twig 
_ O auxilie federal 391-3. muitãº por Intermidio &; escºcia go Macêdo Emil mais Mum, ag parcelas, como & prª malz-g. upon :: em:—lazanha (& 5115:.)a na clausula We. (to pranª te tºm e quando cºmi do: eu nica-cas; & aguada, (mamãº &; obra estínm cabo:-m e “Windu; & terca , damn go aguª bade 9 pix—9, calmed” an eau-ária 9 am: dag.” instalaçao: degsgom, agua e lua; o, a ultima, apos a cºnclusao cºmprovadª de pudia.
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aliam). 

;) Para & hªbilitªr ao machina“ da wintry. pag ”Ialdo auxílio, a eo EIA devera remªtar ao ISEP, Quatro“ do pr. 
so mim de ”uma (60) din apps a as: tm neste tem: :T pm: de page da ton-ene anao sera comªm da a enough) croquis 
do localiza. no do terreno com u indieaqoes indixpemaveílzclerça 
monto duçrgminado da ohm; &) Ato Municip-al qª» autoriza. o and}: 
to nec “um para completar :: cªganamata—ªcao ente usada o valºr 
de aux 15.0; e) nom a malifíençao ão gm: pessºa: da localiám, 
intercaladas pelas problem de educaçao» sªuro &: quai: pela :a— 
aos um prof-.‘asaor, qua conatítuim a Co 99:19 Lºcal chamam de “mamªr o áozenvalvxmntº da ºbra:; :) cºpa do contrato da. 
construam; g) integrais. da, :»m mam“ de mão & ver—no :. 
plaza reforms na clªn—lulu doºm mªlaia. 

, II) Para se Mianmar ao recebimento das pªrcelas 1ª “melªninª obriga—ae & 60145333 & my: ”mall-ante an nw_zª 
remoçao: some 0 andamento da aºmtmçaº nª tem a. “30431u 
dam Ohm“, atmo a {use de. cena mçao sem roaming—& 
pro que fizer Jus 1 nova. parcels dc * lio. 

III) Parª so habilita; ao mob não da. última. ;) * u 
1a, a :29m enviam ao IBEP, apos a annulus-fin da. cªm; 0 %% 
do Recebmªto de Predio“ proomhide 'na forma de Mala m ao 
patients Morão. ammo do na danieluzi—ativo das (1.333.333,35: lima,: m'a eomtmqso e as fotografias quo Samuca o preu; pºr varios angulos externa e Latex-mats. 

IV), “roan: as «amazes o roman aturª #0:! .o 
11.3w “*Msm Local e da Autº:-iana. mspanamnl pela «manque 
douto Acordo. ' 

61M: Emu 
, º pódio «colu- sax-i wmtmida, u panini, an 

Serrano eça uma do as: mil—notre: qyadmdas, devendo o' nome nª tatuar u ”more: cºndiçoes pedagºgica e da Malena. 

aliam». seatt— 

A can-tragic obeáaoerª ao prºjeto & pinça“ que tª 
um parte integrªnte do preserva. Acordo, devendº a maiº ser sang 
*b*-u. do no Ema ao do: (ªº) mason talents;- {in gata && “81mm: 
deste ammo. Altaytgeea ms planta to Mom ser feitas and}. 
ante pmi: autor—iwan dº KEEP. 

clausula. 35m 
Ka hípâeuuhde nemo custo da! chm auporior aº vn— 

lendo auxílio previsto gesto Acorda, :. cºlonia, & Pref—iam gu 3 
Memo do Estudo sum-1r: o amaze verificado can recurso; pm .. 
prion. 

eliana! Oitava. 

A vcsifªeaçio de gr.-primata das obrigaçãos decºr— 
rentes do present. Acct-an cabo:-n, ãe una parte, ao m que, pºr 
um Dix—atar ou ropnscntªato 691:1t endaneisúo, podera. sol; 
citar quaisquer inter—ªmada ou vistºriar :: ªosenvolviuntó das 
tycbalhga ªo mtmqao o, da mm, ao Governo de Estadº, atras-.— 
um 6.9 orgao constante. 

_, _ , ,A, ,, , ,, < ,,,, , , , É, ,_ ____-._____,,,_,,_.W , f:...,;..._ l:.—j...»: ,;._;'wwwwtnu= M.;-;_;...—
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Clªnsula suns 

Para a efeito do que dispõn : alªnsula autor ºr, & GOLÓEIA se camprouoto a tsei;1tar, por todo: os nomo. poa; voir, od‘trahalho: de fiscalizaçno que venham a ser executados pelo» 
INEP ºu pela Govnrno de Estado. 

ºlínsula Dêeêªª 

o prédio, que dgvarª ger aonsçruido com elzabiliqª da garantida para lenga duraçan,ngrn patrimºnio ªo Estado a quay e eta prºvidoneêar lua inntslaçao _e funeianaçanto, cabendo ª co BIA a ºbrigação do sun conservnqao¢ fines pgodio annex teal ºutra dentinaçan que a de servir ao ensino primario. 

glªuauln Déeia: Printira 
Durante a eonctruçªo asteri nor nfizaáa. um loch} hem visível placa can os :. . tea disozcl: ”ESTA sacana ESTÁ 33mm acalmar: à. cºa & worm ‘0 Bo m - um”. 

Glªucula Dªcia; ao. & 

ªo firmar o presunto Tªrso do aeõrdoézspoeíal, E: undo o & Golªn£& daelzram gun acaitam, sem rostriçoos, 0 an: .55 ostnhalueido o 598: eondíqooa, , que ao rospannnbílisam pelo fiel eunprimonto as todas as sua: allnsulau. 

m a. mm, z/f/Ú 
warw- 

clã—via Salaam.“ Gm 
Ministro da Educaçao : Cultura ”%%& 

_._. «-..“—-_. m...... , . , .. » 7 , , “ , inf,“ . , , .. ,, .. , , , «.; «Jarras-'in
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Vô d. ªàM*l953 V ; , 
» . *cºm-ªl 8.

_ 

í, 
.‘ 

ªf ' 

« Bilde! 
I N E P.“ 

.. 

ª ; 
Verba 

p ágil 69.312.665,0º 

Saldo anterior.. ........ 65‘m420165-gg... 

Importância da despesa ...... ]! “5960906169 

, 

Saldo novo ___________ &,t 92165.90 

RIO, 31 ªº ªsª—Wº ªº 1959. N.-..5 

NOTA DE EMPENHO 

Despesa autorizada pelo processo mªmªs 
P910 Ao$rda a. 12.8.59. fiz—mudo seu : Prat-112m 

lunioipul a» Belo Kanto, ªinda an Augean, para a constatação do 
m (1) saem Primária do qmt U;) nina da nau)... : atx- loan- 
11:34h nn oiándo ;. noigáxuaíí, igznn axtnan. 

«fºi; Çª , 53"“ 
K“ 

“ª 2. 2 
~~~~ 

~~
~ 

f{‘\3‘kd gªªàâly: Encorrcscdo do Is/flvlco de Empenho
' 

,," TON “% ,..g” 

r B. O original deve ªgr mafiª-(iogª ento de caixa. 
,- 

X ,” 
. 1/”) 

ma :;m ;; 2222222222 1123122222325 xªrá; 13% {2:22:22 31'5“}, 2222 :;wm mm mm;—Mamma ma 2222;221:2222 2&22222215223: 

, 

; mm mm;; 22222222222222.2222 am ;;;—mm; a;; 222222 - m ;; ;uaaau ªmam; a; imam nºtam-tºga flier 'ª 5.3...«3ªI—líãªfêâía) 2&9 mama;; 222222222222 ;; 956 ..; _ . , “ª 
mmm—â»: rm % ifraãmàtm mámàaàês 

$325122”; ;;;—;; SE}, lat:—B 2322 ;;;,“ a " 
ªff“). 

2 mm mm 2. %sªxammât 22: flâmulª; (ti: flªmª“ 22H. :: 

, i3 família $222222}, miªm—im; n:; 2212352232212 mamãe!, 
;;mm 36 grammar; sem 222112.2229‘2222 ;; fia; against“: mªm ligamzmãma 
22232-22223 previam; mata semem cujas amam mºm; sªm; 2.23212. m aimym, me 222222223, me Wma «22112 e £21222, && 
agua—mm 2.2222221- ma amiammama m ;; casaram: fãs a; 32326122 a:“: 
maia (& 

& 
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fºg“ Saldo anterior.. 62'31‘2’165100 
NOTA DE 
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' Salda nova 62.93.12 '165296 w/ 

RIO, 31 ª mªntº dª 1959- Ar.-,.] _________________ 

Despesa autorizada pelo processo n.º ..... mew ....................... 
Ratªum Aáltívo na da Anicetº a» alt-«5.58, rím- 

“.o mount. a 12.8.59. ”a : um malt-4m municipal é. mm- 
no. Estado dn Aluga", pan & cºnclua» do & «. qmtre &) um, 
in “sumac. balm ªs“. umioipiu, qm nú “não a 

o “31110 do nu. ' ~~
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. ram 1:3 mªgno E&Pàºlàl. Gamma wma 
& , 0 maxsaâa (> m ameaçª & cwwaàmac), v 

\ P921 m*“ If) so IW mªuro mama“ 
&& 

ªv , às:-imo; ªpagamos (EEF f:: «; amem 
RIC: sua a “um; na 6096,231m‘ 
mmªo, w A cmãmuçâô m'; w: mn :) 
as: ams ÉWSTÉIÁIS'; Jua-ru m smc 
am ÉSAi—ªãªíªâ “uma. 

' & 

Aºs V‘u’élwdias demand. ao 
aii novacontos e cinsoanta e nova, no Gabincta do M astrº da sau— 
caças a Cultura, presentes o reapectivo titular, Dr. 0151185 delga— 
do, e o rápreaªnçante deviáaannte credenciado do àducandario Santa 
Filomsna, do Gado, Estadº do fiaranhfio, foi firmado o present. Ter— 
me de ;cogáo Éspecial,_ tendo em vista a cºnveniencia ée dar ao an— 
sins primario a axtensão dg seis anos e de, congeqfientemente. asa; 
guçar & progressiva permanencia, na escola primaria, dos monnrus 
ate a idaâe legal do empmgo, ficando as abelocidca os seguintes 
compromissos:

' 
glªnggzª_£;1gg;;g«— Concsdsrá o ESQ ao Sducandário Santa Filomena. 

em Codo, Estado do gamma 9 à conta. da. verba 3.1.07—2/2, 
( nidade 09.04.02) do axnrcieio financeiro do 1959 0 an— 

0 de Crs 1.900. 000.00 (ama mmc m camara—má «at; 
nado ; eonatrgçao do um pavilhão de artea índuatriaia,3qg 
to ao Educandário Santa Filomena. 
“ — Éçuos og cursos de artes industriais menciana» 
dºs asta acorúo tem por finalidade o agriquocimsnto do 
curr culo da escola primaria do Educandario Santa Filome— 
na º do ºutras escolas cuja distãncia peraita casa artiqg 
laçao.

' ª - O ªuxílio a que se refere a cláusula primeira 
ficara em deposito no Banco do Brasil a sõ ”podera ser mo- 
vimentado para o fin exclusivo de liquidaçãº de despesca 
prqvistas neste acordo. uualguer inobservância desta 
clausula determigara a,rescisao do presente azarão & a Q; 
volução do numerario Ja rsmetídº.~ .- ª: L- - O auxílio federal será remetido em parealas,qo 
acordo com o andamento dag obras, documentado cºm relato— 
rio e prestççoee de cºntas apresentadas ao IEEy. 

” — Parª se habilitar an recebimento && priâeira 
parcela ao auxxlio feâeral, devera o âdugandario Sagta t; 
lamena remeter ao IHEP a planta do terrenº onde sera loqª 
lizado o pavilhao de artes industrgais. a orçamento dis - 
criminado das _obraa, com a inâicaçao do prazo previsto na 
ra & construção. Aª áemais parcelas serªo remetiáas do 
acordo com o andamento das obras, a criteria do IREP.
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Sãhâygnla_ªgx$g,— nanaa;mente, o Educandário Santa Pílomsna—ª or— 
mªra 9 1332“ sobre o andamento dos trabalhos de penetra - 
gag, na forma go Msmorando anexn ao presqnte acordo:, o, 
apos a aplicaçao ae cada parcela, enviara. um relatorio 
dºseritivc'das obras realizadas, iluatrado com dºcumenta 
çao fotºgrafica & acçmpanhado do um balancete das despo- 
aas correspondentes as mesmas.

~ 

»O Educandáriº Santa rumªm ao cbx-ªsa a concor— 
vaz-_ea seu arquivº, o presente aseptic com tºda a demon 
ítaca), comâpondancia o prostaçoca de cºntas referents: 
a sua amalgam 

...o Edugandârio salta Engman enviará ao HIRE, an; 
pos a conclusao dae obras, o “Tom:; de Escoamentº dorm 
dia", acompanhado ªo um balancete das despesca manca «- 

das com & construçao. ~ ~~~~ 
~~ if m.;; —,Ao fim: o presente Tªmo ,da Acõrdo Especial, 0 

candario Santa W do‘podo, Estado‘do flax-m, 
declare: que cogita m “cªriºcªs aa condicoes estadual.—- 
cidas neste marge a se responsabiliza pelo £101 campu- 
manto de mas clausulas. 

Rio de Janeirº. áªfyáãc ati/De %% fã 

K/ 6‘94): (‘K/ZJ W. «fl 
r51361333 o \ ist c da Educaçao : Cultura 

IEEP/EfiC/BmH/tcu27.5.1959»
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Importância da despesalºãºº'ºººlºº/ 

, 
» 
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mo,..31:...gp...__gg§gm...gp....;9.5a. ____________________ 
tv.—...ª ................. 

Despesa autorizada pelo processo n.° ..... P Mªm ........ 
. 

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

2.1. mara. eh 12.8.39. timão ou . Informal m- 
wgm1 do emm m, Enmao “da hum, part a ”mimic a» 
Grupo Escºlar eim use; undo construido poh l“:—ton: em no 
Blume do lªia, m and: (lo !~ 

~~~ .,B. O original deve ser 

L” 
Modelo A - 5
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rãano na AcõRDo Earscxaz CELEBRADO gamas 
o xznxsrfifixo DA Evºcação & CULTURA(HEC), 
POR IN ganânxo no Ixssxsuro HACIOAAL DE 
ESTUDOS PEDAGfiGICOS (rags), o &ovàano 
331,99 DA PARAÍBA A A PARA AIAUAA nvmlci 
PAL na CAHAIAA assuma, PARA A cossrnnç o 
as na PAVILHAO as OPIEIAAS na ARTAS Ix- 
DUSTRIAIS. 

f‘uAfi guiª, , %% É Ass ª" “Í dias do mês &. do 
ail_novecsntos & cinqflenta & &&ÉUÇ no Gabinete do Kin cºrº da Edu- 
caçaº e Cultura, presentes o respeâtivu titular, Dr. Clovis Salga— 
do, o Governador do Estado da Para hs e o representante devidamn- 
ta credenciado da Prefeitura Municipal de Campina Grands, foi fir— 
made 0 presente Termo de Ac§rdo- Mspecial tendo em vista a canvas; 
encia de dar ao ensino primario a extensao de seis anos e de, con— 
soqúentemente, assegurar a progressiva permanéncia,na escola primª ria, dos menores ate a idade legal de emprego, ficando estabeleci— 
dos os seguintes compromissos:

O 

g1§g§3;§_£g;ggiggir Concedcra o MEC ao Governo do Egtado da Paraí— 
ba o aux 110 de Cr$ 1.000.000,00 (HUM fiILfiAfi DE CRUZEIROS 
à conta da verba 1.6.13/5 (Unidade O9. 04. 02) de 1958. pa- 
ra a construçao de uma oficina de artes industriais, na 
cidade de Campina Grande, anexa a um dos Grupos Escºlares 
da Prsfeitura Municipal. 

, ,,,» - Todos os cursos de artes industriais sanciona- 
dos 9 ste acordo tem por finalidade o enriquecimentº do 
curricula da escola rimaria, nos estabelecimentos de en— 
sino tanto estaduais quanto municipais. 

ºláygglâ_ªg£gªi£â_o O sa;do que porventura se verificar” sera util; 
zado na aquisiçao de qipamente para a pavilhão de orig; 
nas de ªrtes industriais. O Govêrno do Estado se rssponsg 
biliçara pelas despesas que eventualmente se fizeram na - 
ceasarigs a conclusao das obras. ª Prefeitura se responsª biliz ara pelas despesas de mobiliario e equipamento.~ ' , A « O ªuxilia a que se refere a clagsula grimeira 
ficara em deposito no Banco do Brasil, e so podera ser nº 
vimentado para o fim exclusivo de liquidaçao de áespesqs 
previstas neste Acordo. Qualquer inobservancia desta elaª 
aula deterAigara a rescisao do presente cardo e a devoLg 
çao do numerzrio ja rsmetido. 

» — 0 auxilio federal será remetido em parcelas,do 
açorda com o andamento das obras, documentado com rela « 
torie e prestaçces de contas apresentadas ao 1%332.

O
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glángnlg_ggxgª«- Pa as habilitar ao rgcebimegto da priiéíraspar— 
cªia do auxilio federal, devera o Governo do Bstadg da Rg r ba remeter ag INEP a planta do terreno onde sera loca— 
lizado o'pavilhao de oficinas de artes industriais,a plan ta do pgedio e o orçamento discriminado das_obras, con & 
indicaçao do_prazo previsto paga & construçao. As demais 

—, parcelas seraç remetidas do acordo com o andamento das 
obras, a criterio do INEP. 

' 't Hensaªmente, o Govârno do Estado da Paraíba laiº: nara o INEP sobre a andamento dos trabalho; de conatrgçaq 
na formª do Hemorando anexn ao prgsente Accção; e, apos & 
aplicaçao de cada parcela, enviara um relatorio dgscriti— 
vo'dae obras realizadas, ilustrado com documentaçao roto- 
grafica e acompanhado do um balancete das despesas corrqg 
pendentes as mesmas. 

ºláªgg;ª_ºiªªzªy O Govêrno do Estado da Pagaíba se oyriga a causª; 
&; var_em seu arquivº, o presente Agordo com toda a documen— 

yaçao, corragpondencía e preataçoea de contas referentes 
a sua execuçao. 

a N _- O Govêgno do Estado da Pªraíba enviará ao INEP, , apos a conclusao das obras, o ”flame de Recebimento do &; dia", acompanhªdo de um balancete das despesas realizadas 
com a construçao. 

' ' 
Ao firmar o presa te Têrmo de Acôrdo Bepeeíal, o 

Govagno do Estadofida Para ba declara que acgita sem reu — 

triçoes as condiçoes estabelecidas neste acoçdo e se rªs— 
ponsabiliza pelo fiel cuaprimento de suas clausulas. 

Rio de Janeiro, ”& WWII]
f 

‘7flé:yv7w ‘<:}22/45 

Salgado 
Ministgof'a g,,ç:.- w 

h/ 

~ ~~
~

~ ~ ~ ~ 

~~~ edr’o ªreno E...“
_ 

Grove “fr do Btado~ 
píáio Alméida 

» Prefeito Municipal 
~ ~ 

~~~ 

INEP/EPC/DTH/tc—lZ.6.1959.
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I N E P 
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' 

wrap/1111.2) 7.200.000.00 

Saldo antenor 7.200.000! ºº 
NOTA DE EM 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
PENHO 

Importância da despesa ..... I mm ............ 

Saldo novo ........... 6'200‘000100 
RKL 51'3-59' Nm Zª _____________

f 

em. enm. de M. “um às: hmm-e,, in" a amªm» 
a: u- (13 praia;. a. um Mutants. Mn u emm ' 

um “íman. 

_ 
,“ 

Despesa autorizada pelo prócesso n.º a” ill ” 
Bela gaªrª» é. 35.&.59. fâeeeáe aaa a €âueen65rzo 

.V.—v-— 

. % // " 

,)” : 
: /¢§‘g//( 4 {¢//L 

1”” ' / 
É 

É, 
, E‘érr’éado do Serviço de Empenho 

O original deve ser ale/made ao documento de caixa.

~~
M 610 A-S - 

madº º presente lama ua ficgruu Laapwv‘nm‘ novu—v _... 
-. 

_; 
encia de dar ao eneino primario & extensao de seis anos e de, con— 
seqúentemente, assegurar a progressiva permanencia,na escola primª 
ria, dos menores ate a idade legal de emprego, ficando estabeleci- 
dos as seguintes compromissos: 

_lágg$_ª_gg & — Conceâorâ o EEC ac Governo do Egtado da Paraí— 
ha 0 aux 110 de Cr$ 1.000. GOG, 00 (EBB FILEAO DE CRhZEIROS 
& conta da verba. l.í>.13/5 (Guía-ade 09. 04. 02) de 1958. pa- 
ra a construçao d6 uma oficina de artes industriais, na 
cidaâe de Cªmpina Granâe, anexa a um dos Grupos Sscelares 
da Prefeitura Municipal. 

gláªgª;ª_ªgggggg - Toâos os cursos de artes industriais menciona— 
dos g ste acordo tem por finº lidade o enriquecimento do 
curricula de escola rimaria, nos estabelecimentos de en, 
sino tanto estaduais quanto municipais. 

' º - Q saªâo que porventura se verificar_ sera util; 
zada na aquisiçao de eq ipamentç para o pavilhão de ofiq; 
nas de ªrtes industriais. 0 Governo do Estado se responeà 
biligara pelas despesas que eventualmente se fizeram na - 
cessaries & conclusã o das obras. % Prefeitura se responeâ 
bilie ara pelas despesas de mobiliário e equipamento. 

' - O gugllio a que se refere a clausula primeira 
ficara em deposito nc Banco do Brasil, e so poâera ser mº 
vimentado pa Ara o fim exclusivo de liquidaçae de despesªs 
previstas neste Acordo. Aualquer inobservancia desta clan 
aula deter:igara a rescisao do presente cardo e a devoLg 
çao eo numer rio ja remetido. 

ºlªªgªlª_ªª$ª£âi — O aux1110 federal seri remetido em parcelas,do 
açorda com o andamento das obras, dºcument:»do cem rela - 
taria e preetaçces de contas apresentadas ao IABP.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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2mm aw 43:33:37.: $333339n ºww âíªªâiªíili 
. 

% xmxsrââm a; ªmeaçªm a 333mg“ .) 
à 

mà www:,» % IKÉEWÉG mam-sax. 
.. Em Fam ama-:s (1:33:32) a {3 333m: m ' 

' no %% m max, ww. & mªcacãº sn 

“we-“‘1‘

' 

ª \ 
zwa- m mmmxzmfia m ams was. mag 
5.1: 33315213 2933 mm, m mam mun: 

ª; 

(fl'vá—f (ºm—CIB ,“ M ao: "ª ' " mªs ao agudª w a. 
magnet—unica :- emanates c new, a mma tie: Mm da 2263;— caça e calma, passista: o “emcima Mªtinal—, Dr._Glevia salga— 
âo. & a “pregavam“ aiwa audacxaâe “jºvem a; Mais 
aº “621:: am; às Rem, foi. uma» a manta Tag-mo de Ace a, v; 
amado o pmmguimto ão gama:-ana de regularização da mtv . 

mania Estrada. . 

« 1 1— mm:-í 1: 5m, atravíg de x3339, an aovém 
da Esta“ às Rio ª ,, éo Bºm, a mta da tem ....“ 3.1.57-2/1, ée cure ein amature &. 1959, a mm» d. cr$ 5.306.306,00 ($3313 mm;—gs, emetmgfim 331:1 aaowzaazs), 
para. area ma previataa na elaasul—a augma— 

~ ~ 

~

~ a.. .. {5 233115139 :3. que se refere aªciâumxla primeira 
an haunt; aº W150 d. na pruma—sara: cºntratual“ 
da 13 an 13n a 31. do «mire «3:: m to ago, a. WW ems Wªng estªtais.“ , wast: ' da: a bauh 
pax-agiam; do ragnlwimaa—âo lat guiam Rosana—sc, mate, ao cantata &. alem: ”%%%&, carne a. to— na: e anima atiudadea ligating ao mprmnto && 1.51.t "tamu 3 43235311133 no ªiº ªmar as: ªortª.. 

~ ~

~ _ _. - Ea generate ane. o prºgram dc saçâeân & as tem Fnçmmmta an ªnal,: alem, iniciais: 
no ”giants; Weipiaa: natal, lªrgaram, ºaim,àcari,6ag 
nauba da %%%&, 3mm aos. éo. ªurea-aia Eaves, angina. m, ªma,-Branca e aux-“MAM

, 

ª - & naming“ cujara: prevista. na elém a uma: “ grammªr. às açorda cog e: praia—tea : em tantºs que aeww em Mcrae & dole «matam put. magra“. 
;- Sâ pmfnasãras ªiwa: ºu qm mm malí— 

zaáa estagio na cºntre &. Ragusa; ªdamimis do Esfa— 
fie, Mam sor amtmtaâaa, mas tem:; aº mmª Amr— ªº.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

& 

ª ana:; 
dsxakés publicscaa, no ºrgan ofieíal, do cºntratº das 

ataçân do eaataq & sar reactida aq_IXEP,
~ 

dn 1959g'devara figurar & indicaçaa an 

fcaaaras das elasaes especiaia. 

319 do Juanita. Qfi’zil .iééiffiuaébigiffi 

IREP/EPe/Bfixltonl9.6.1959. 

C vis Sal ado 
Ministro da Educaçao e Cultur 
4% giª,” ~ ~~ 

PER



“ ‘v.1.6.13..9-1958. V.1“E§.§2.I-OBRAS/Fav.0f1c1nlsa1958. 
‘ 

a do p
' 

, l 
l N EP 

. 

Verbaalobuc- 53.800.009.00 

. 

Saldo anterior., Sãªõmhºw ººº .. 

NOTA DE EMPENHO Importância da despesa.;êgºfºgsºwgºº ....... 

Saldo novo Sh'óºº'ºm'ºº ....... 
mo, 31 a- Inga-no a- 1959. , N.. ______ & ; ______________ 

Despesa autorizada peio processo n. ºªÃRªm .........................
_ 

mb ”Em de 253.59, tzu—uam o ama». ãe ism-tau 
“ºrªr—ibn ' a mmm-. Main]. an alarm (mam. part a bm— 
Wo &. un (1) punho e. an: an uma mama-sun, uma

> 

a &" ao: amoo anelar» “an Pre 
‘ mm. " 

o alelo qm por ", um p finial!» neri “uma & 
manna» a. caminhante gpvàâhrm irmão. 

& enviªm: $$$-$ª aê:). «E pan dug-m 
qm «naum.—m r1 

' minas; amu/obama . Mªlhªr! “ª... “ .., &; Encerrªndo do Serv de .Empcnho

I 

{fly //W 

~~ 
~ 

~~
~ 
~~~~~ ~~~ 

N. B. O original deve ser anexa 

Modêlo A - 5
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

mm www:) aº me mam mama. am 
no EK 36/6158 mºmza a armarªm DA am m E cama mas), wa 1mg. m m mà mam mexem na gama mum was (I. 
3.3.9.), 3 A PREFEITURA BE axe mum . ,

' 

um ma mms Gamªl Em was no za “ºu, 
Em assumam mm;;ams ao 9 o na 
FHA—'Em 1m 2m mama mamã no 3 , , m F m mm: " 

fiends) em vista as pmderªçõea aparentada; pelo Sr. Mio m NT Prefeita mensal de am mamas Estªdo de a; 
nas sex-amen: o: cia n: 3.53/59 protocols , 

. waste Ins tuto sob xii. 
e 657/59 '6 m ªº: Bau atraíam Dr. ca. a salgada da gama, e & 
PWEITUÃA MICE! AL 3335 Sãº WHÉÇQ, fiz—mea e pra: te 1: 

' 

acu— 
um pela qual. fie-a estabelecida & concesnâa do a o s m at m ao cr$ 350 606,00 (czmmºras E: GIECQBNTA m. (amam ), para 
a canal ' da: obras Grupº 91a:- ªo em (5) salas & anis 
queue: senaum“ mama liodnm,mm3a1aflsta , 
naqmla cidade. ' 

. 0 refaride auxílio cºr:-ari pºr conta das» rgem p: mataria; anexo:—cíciº financeira do 1.959 (WW) new term: m 
Stanton—Leis among 6 785 de lit/Whit, 8 Bas dc lina/usa RSS do 
18/7/h6 » Decretos mas ah 131. da 11/12/117 a 37 682 às atx/335... 

. 
Ficam revalacmáo toda: as súmulas dc: Mªrão Es- 

poelal firmado em Zôlâ/SB, ºra aditaào. 

me às Janeiro, 26 de 35630 de 1959 

first, 7ª“ 

mg‘falgado da Ema 
Ministra Mação e Cultura. 

5510 Em 5576» Mªitº Mama}. 

V. fr ”ªki 
a " ,1 (bf, .-- 

' V 

i “_[ 'e/ v v‘ 

IREFJ%WZGSIWE&M9



«mm/2 
l N É P 

Saldo anterior ........................ 5.890.000,00 ..... 
N OTA D E E M P E N H o Importância da despesaj'm'mím 

Saldo novo ........... " 0 "' 

me, 31 ª. mªs» u 1%. Ninª ________________ 

Despesa autorizada pelo processo n.º R117: mam: W m;‘E-;§ 

an.» um ao 25.3.39, {imam um 9 Mm 
to “rm to ªia ªnaa— às m. para: a «Maringª» &: mw!— 
«m mm» ”My”. m & 

ª . an mink“ an sua»: m— 
au:—m). W, ªtrªíª, €£a &» mum. awn: at 
flan-rm. {Emit wíuWÉ M, amu—am cansei-um». w" ª" cª * 

,» M" )““ 
“.U/ R. 

, ' ª w 
& \ " 

, L , 

&.

~ ~ ~~ Kl W _ 

' 

» » 

ª.“ (l/ ( Encarregado do Serviço de Empenho 
”' «f(- ff 

,.B. O original‘devc ser ne’icddo ao doÉumento de] caixa.~ 
Modêlo A i s_



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS ~ 
zººm Mºnº ºº ºº Mºm 

7:17 ‘33 {3339} " 
Ífª 

. , 13333 aº ºººººº 
,. . 

g" ª 
'.2'5 “ººº is & M ª; ªº“ ª 

393399 33333 º; ººº, ºº 399m W
~ 

~~~ 
~~

~ 

ªº; & * “ªlinha & 
: Mnªmamªªwªâwã &; ªªi 

,»;gaw tºªâºMºwgq i * gm“. 
& ºu º m“ ªo;Wàw ;,W mººn %Wátmº % ªm $39

, 

ºººãº ººº ºf“ .



~ ~~ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

it º. fã . 

ânimo éo ªtuam 

m abra! m ~ 

m % mªu. ~ 
ºWaaewàmâmamyWih—n mm Em; 

ª“, “ª” ~ ' ' ' ~~~~

~ & ie.. . g 
- 

1.1: 
,, '3 E.;-4 , à ', -..

> 

& Mam WW às 1m % mªm“ ,. ª M ºf miria yam n “&“ m a &» ima,
~ ~~~
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' “vagam aº»; em; mªsa -—£.g'2—1959. 
.“ 

_' N E P Verba p/Kº 36.192.600.00 

rSaldo anterior“ 36'193_g§00!00 
NOTA D E EMP ENHO ' 

Importância da despesa ..... ª 500009999 ........... 
' 

Saldo novo ”víª-600,00 
RIO, 31 ªº “533139 ª 19593 ' 

[V.-...E _________________ 

Despesa autorizada pelo processo n º. um $$$ 
hilo Tom Aditivº no ão 163249 do Zé.-6.53, rs.»— 

mdo & mount. .: 26.8.59, com a mafia»: imagem“; e. axe mu- 
mrço, sauna m uma GERAR. pan a comu-ão &. m amino m- 
phuntnr dutimdo É oomlusao m ºbra: ao m a. cinco (5) ulla 

Encaéregado do Serviço de Emp-255.0 

_];x 
Modêlo A - 5
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

2222222 221N220 as na. nam. 
222 zzlfif‘S'! ama a m; 2212 m 222222.. 

“a 2 carrada (maga; Iaramª e pe 222.. me 222221222222 na 222m 122:2 Icasa. 
.) 2 a 222122222222 222221122222 :2... 
2222222 aa 222m m;; mamªdª 

2222’ 222202.22 22222222222 22 mem 22 mg;) 9; ;; 232222.22 pam 2 a, 
22 Fam mam: 

Trade eu vista aa pendura tadaa pela ªr Aa— 
tâme mm 3mm, Maite 1222221. da tim“ 222222 a: ªaªh, 
gu afíeie as 22152 

de 39959 Wmª aêata Institute soª nª ...;.
' 

55, o me, & gravºu de maiº, e a WEITURA w; “.m 
394925213» ªmt; termo aditivº pelº qual fíe—a estabeâgeid: & 
2222222222.. 22222232220mwmm m' 
222222 E c 2;. mms) , para a 2022312220 222 clara de ªru— 
peª mmamisfilsaiasumgqmastamca e em 
a ' devam, ne Bairrº da Jaquinzinhe, naquela cidade.- ' 

agiªm: milan derretª par acata dos {warms ar &— 
mentârma de nas ie {Wail-o da 1999 "fal nos terms an In at 59, de 11/8/21 e de decretº ai! as 665, do I às. 

riem adenda ima as ala-”Was de &âràn Em .. 
dia]. fiz—mãe eu; 93 É!, um aditado. 

Rie do 3222122,,26 do 3m ãe .1959 

mimwwafiiafifi



A 

“,...: 

,.. "y. ;.áaaLG- 1939. “135.914 .um—3.252.~~ ZL.'_“_E_P' Verba mm 69.999.000.99 
. 

Saldo anterior . 
ª'm'wiººm 

NOTA DE EMPENHO 
Importância da despesalºmzºººfmnm 

Saldo novo ............ ªmºmlm 
mo, ...... 3.3...__ªg____ggêggºg4359g ____________________ 

“N.-...ª. ................ 

Despesa autorizada pelo processo n.º ...... I! mãº;-“mam 
_______ 

_ 
an» mum “in!“ da 11.2.59. w capuz—m a m 

a “Em do 30.5.33. timao om . matam mama a. wt. 
Mwm, mum &: mm: was» 

* 

num—3. &. aw» a. Wi 

M&M
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
ZNSTHTUTO NACIONAI- DE ESTUDOS FEDAGÓGIGOS 

i fê / X .,‘\_ 
() KX» 

»=ªf \ Tfifific BE Áªôàbô E&PEGIÁL CELaEHADº aãTaª ª“ 
a a» 

o fizfixsrfisza_aa 5938Agâ0 & CULTURâíªHG) 
“w. x Pºª Iwrgaxfiyzo aº IfibTITUTfi RACIGfigL aê 

xx & 

33%3503 PEDÁGÓGICQâ (Iªàª). É A cafipa. 
a 

* HHIA HIÉHQ ELÉTRICÁ ye sãº FhâãCI$Cº(GHE 
"K \_ SF) ESTABO na BâHZâ, paga º*ª,«ª DE ª 

% Bââê ESCOLÁREã Igraaaâaàs xc P º-e na ' 

$ 
& 

J 
a, pLzàgãe na BEBE ZSCQLAR Fax A Dº Pá zª Ká FGRHA àaâxxaç , 

ªºs PfªwáâjíâjªºªªAâg dia: do mªs da Jgªªéãíº da nº“, nº all novaeentos e cincoanta Gabinete do E&niszça &; E» 
ducaçâº & Cultura, presents: o respectivº titular; Dr.clu$ta Sa; 
gado da Gama e o zaprenentante devídaaante credenciado da CGMEà 
fiHIA H1950 âiãrazaà me 339 FRÁHCXSCO (03359), &&TÁDQ na gaaxagmn 
an em vis a o planº fedaral de ampliação e melhºria && rede saga 
1g: do Pa &, foi firmaâe o ãªesente Termo ãe ªcordo Espeeial nos 
termos da Lei nª 59, de 11/ -uq & da Decraªo nª 25 661,ae 15}1a( 
BB, em que se estabeleceram os seguintes caapramiaaoiz' 

' 0 M36‘ por intarmêdie do INEP & cºnta dos recur. 
so: orçamentaríos propriºs, ferha 1.6.1316 ($79l}éo exercíciº &; nannexro de 1959 .eancadªra a canFáKHIà 31339 ELÉTHlCâuXXBÉÃOFHQÉ 
czsco (sassy); Eâmâyo na BAHiA o auxíliº da Cr$ 1 ººo 000,90 (UH 
MILHEG 53 Cânzaxãas).

~ 

, 

3:134‘54; 

& auxíªio federal, referidº na cláusula anterior, 
destina—se a atender as despesas com a conclusão ãe umª Escola 
Primária às 9 (nºva) Salas &» aula (Cªsa da Criança da Paulº à- 
fonso) alada cam rgeursos'locais & aituada ma cídaáe de Paulo 
àfonsº. ste auxílio so podera ser utilizaân gara a tia exelusiie' 
de liquidação de áespssas previstas neste Aaorde. 

Slânanlª_2sxnsiza 

, 0 auxíliº federal será remstidn por intermédiº da 
agancia go Banco éº Brazil mais proxima, aâªªareelas,senão & pri 
meirª apos e (3:39t do disposto na 31 ala Qua-ta &: pros :; terªo . as asmaís na mediâa do aªseavºlvimanzo das abras,a 
teria do ZHEP.



' MlNISTÉRlO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
ZNSTETUTO NACIONAI- DE ESTUDOS PEDAGÓGICO; 

ºlànnnln_ºaazàa 

I) ªara se habiâitar ao recohiuanto da primªira para 
cola do auxílio, & CHESF dawn; ranotar so INEP, dnaçro dn grass ná 
ximo de cessante (60) dia apºs a ssinatura dêste tonnetaiprova &: 
posse do terreno onde ser coast && a eaao;ag bleroqnis de lºcal; 
2 ão ão terreno com as indicações indispangavaiu; c)or§amnnto diu— 
er ado da obra; &) .âtoãque autoria «: credita :: casario pam 
pintar o ºrçamentº, casº este emenda 0 valor do a o; a) nanª. & 
qualificação de tres pessºas da lººaliéade, interessada: pela: pra. 
blema; da eduaaçãe, entre as quais pelo menºs um profesaor,qua aan; tituirâo a Coalizão Local enaarrugaâa dn acoupanhar o dosenvalviafin 
to às: obrª:; :) fºtografía das obras da moda a ver—:. a placa rat; 
rida na elausula decima primeira. 

I!) Para se habilitar an rcoehimento da: parcela: in» 
tezntdi a: obriga—so a cflfifir & raaetor annualuontc ao INE! Lafer— 
aaqõa: ru'o andamanto da cºnstrução na forma da mediçõon da:« &— 
bras, documentando o estado aaa obras cºm rouografías. ' 

. zzz) rara se habilªtar ao recebímanta da âltíma.pareo— 
la, & CHESF anvíagã aº INEP, apos a eenalusão da ºbra,,o "Tªrso de 
Rowenta to do $redieª prnanehiáe aa forma de acácia anexa ao pre— 
sente Aa ran, agem anhada da um ôemonstratitu aaa daspegãs realist: 
das cºm a eonstruç e da fotografias que focalizam o 

p‘ dio pºr t; rios angulo: externa a internamanta. 
17) Todo: os documentºs e fotografia:,ánvªrãa tar v1— 

aadoa,ps&a Comissão Local e pela autoridadn raspansaval pala tuneup 
ção êâste Aeôrao. 

. 

ª 
. : 

, o prédio escolar será eonstruído, se panzívcl,qn ta: 
runn‘eaa area da da: n11 metros_qutárndns, datando e mesmº latiniz— 
so: as melhores conáiçôes pedagogicas e ª» higiene. 

Elénanla.§sxin 

. 

' 

& eanntruçâe obedeacrí ao pr93¢$a ; lantas gun ta 
parte intssrante Go presents Acªrau âtvunda & pªo & ser coast . 
do ng prazo da das (10) actas & can a: da data da ansinatura at. 
Bm 331190 

Ha hipótese do 
' alcance an: obra: apatia: ao I:. 

lo: do auxílio previsto gaste gªgráo, & GREE! suprir; o exnstuo vn— 
rifieadn sem reºurios prepràºz. 

ºlânanza_ºzàsnn 

A rifieação do cumprimautº das obrigações dncurrqn 
ta: do presente ran caberá aº INEP ao, pºr seu Diretor on rwn 
sentanto devidamente eradenaiaâo,pºdera selieitnr guazsqusr intcrnª 
983: na vistoriar a éaaªnvalvimenta dos trabalhos e construçãº. _
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_ 
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& 
âzananaa—Hena 

w 
Para o efeito do qua dispõn & eliusula antfirzor, a 

casar se compromete a facilitar, r index as msiºcãâetnívoís, && alusivº a do transporte &: trab a da fiscalíuaç' qua wanna: 
& ser executados pelo IâÉP, 

' º pzêéío, que ãevarâ ger consçruídn aan estahílídl 
do garantida para lºnga duraçãº sora patrimºnio dª Casa da Gríqà 
gâàêo 

Paulº Afonso & quen coupe . providaªgíar ngm ínltalaçia & 
azanamantg, ban coma sua eonssrvação. st_predia nunca toada; 

tva dnstínaçao qu: & de servir ao ensinº príaario. 

fluranze a canstruçià dnvtri nar efixnãa un. lee
' 

ban vísívnl placa seu as to: disorocs “ESTA ESGQLA EST 
3mm aeww; 13.4 cm; A soarªm o no mar .. Mªc:". 

. A cgESF se obriga a conservar an gnu arquivora 
pi: lento Acorda eam tºda & documentaçªº, corrospondanain . prsstaç 

de cantas & 81. referentes. 

ão firmar o prasense lªrmo do âcôrdo Especial, a 
CHESF acelarn que aceita, sem restrições, o auxílio eutabelaeâaae 
sªna condição:, g que no razponsabiliza pºle fiel cumpr to &: 
todas_as suª: clausulas, de cuja inobservaneia resulg a rosei— 
sãa deste Termo com a conseqaaneo devolução dº numerario 35 rea.— 
tidn. _ . 

Rio de Janeiro,;;Ézéà%962ZL”áªíl 
' /77

~( ~
~ 

V ºw,—ª'“! 

õíãvaãªããígado édiãàmn
\ Ministro Educação e Cultur; .~ 

~~ <::::;////// 
' 

ântãnio Joizràlvas as ªcusa 
Presidente as CHESF 

INEP/CGWZGS/em.
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::. :“ 1.â.13.á ; »g.mm.mg. 
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» 

Saldo anterior ...... ag'mw‘mmflm 
NOTA DE EMPENHO Importância da despesalªªª'wxªm ...... 

Saldo novo 
agfiflufl‘m’m 

....... 

RIO, 31 'ª'! ‘58“ & lªgº,”; N.,-i __________________ 

my ".!A 
Despesa autorizada pelo processo n.º .................................................... 

iªn-1» am mam—a 'um &» mãº-aa â- 32.5.57. ama» i'm 
: $$$—59, nun : «mªnia an eaw-u an ªm ªrmºur m aos: £6) 
uh: an um, eu ”aí sem mmm sua. analiza aas-mx, :» 

. 
h1m.du &qasiuma, W:». &. mmé, gama» da W.... 

Encarrcgado do Serviço de Empenho 

;: mentggz .caixg/
~ ----‘"" an «"I Í J l. ......... ,— Bªr—V , . 

' 
"""" LL“: ,“ '. 
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ª“ PRDPRI

~ 

_,, 23330 DE ACÓRDO EsrscxaL CELEBRADO BHTRB o a; v 
E 

HIST IO pa EBUCAÇÃG E CBLTURA (MEC), rca Ix— 

a 
T“ DIO no INSTITUTO xao oxaª DE ESfunos PE— 

ª BAGÓGI.OS (1533), E & GIN 510 ocssano na 
ESTADO as SERGIPE, PARA cansmauqloxm 

UMA 9315133 ng ARTES Insusraxâzs. 

(% ‘éa . 
Aos 04 Izzuddias do use do de 

mªl novecentos & cincoenta e nove, no Gabinete do Hingstro da Edna; 
sao e Cultura, presentes o reapectivo titular,'Br. Clovis Salgado,e 
o representante dovidamante credsnciaâo do Ginaaig Diocesang de it; 
pria, Estado de Sergipe, foi firgado o presente Termo da àegrdo Es- 
pecial, tendo em vista a cºnveniencia de dar ao ensino primario & 
extensao go seis anos e de, cgnseqaentements, asgegurar a progresqg 
va pgraanencia na escola primaria dos menores atg a idade legal dl 
emprego, ficando estabelecidos os seguintes compromisaoaz' 

ºláªãªlªhãlílãàxâ'“ Concederâ 9 MEC ao Ginásio Diocesano de Prºpriá. 
' atado de Sor ips, e a conta das verbas 1.6.13/5 .......4 

e 3.1.07—2/2 Unidade 09.04.0 ). cºrrespondentes ao exata 
cio financeiro de 1959, o lio ge Cr$ 1.000.000,00 ( , 

HILHEC DE CRUZEIROS} para cºnstruçao-de uma oficina de ar— 

Egg ;gççgtriais. “A"“'" "' “' """“ “‘”““ 
& 333%!Qâ — Tºdos og cursos de artes industriais menciºna — 

dos este acordo tem por’finalidade,o enriquecimento do 
cur; culo de escala primaria do Gigasio Diocesano de Pro— 
pria g de outras escºlas cuja distancia permita eaaa arti— 
culaçao. .

O 
. — 9 auxílio a que se refere a çlâusula primeira:; 

cara em depositº no Banco do Brasil & soªpoáera ser movl-— 
mentado para o fim‘exclusiva do liquidaçao de deapesag p:; 
vistas neste ªcordo. ugalquer inobsorvagcia desta clausgp 
la determinara'a rescisao do presents Acordº e a devoluçao 
do numerário ja remstido* 

. 

. 
- 0 auxílio federal será rametido em parealaa,ádu 

acordo coa o ªndamento das obras, documªntado com relate — 

r10 6 preetaçoea de contas apresentadas ao IKEP. 
“ t « se habilitar a9 receb;nento da primeiragqg 
cela do aux lio federal. devºra o Ginasio Dioceaagº de Eng 
pria rnaater aº IEBP a planta do terreno onde sera locali— 
zada a oficina de artes indugêrtaia, o orçamenta discrimi— 
nadº daa_obras, can a indicaçan áo_prazo previsto paga & 
construçao, Aa denaia parcelas seçao reactidas de acordo — 

com o andamento das obras, a criterio do INEP.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

glággg;ª_&lggi— Hanaalmenta, o Ginaaio Diocesano do Propriá infor- 
nara o I& iP sobrº a andamento aos trabalhos de consgrucaqpa 
tºrna do Hemoranâo anexo ao preaçnte Acordº; e, apºs a a- 
plicaçao de cada parcela, enviara um relatºrio descgítxsudlo 
obras realizadas, ilustrado com dºcumentaçaº fbtografiea e 
acºmpanhado de um balancete das despesaa correspondentes as 
mesmas. 

ºláuggaa_ãâsàng«— 0 Ginásio Diocesano do Propriá ao ºbriga a cena.»— 
var em seu arquªvu, o presents Acordo com toda & documenta- 
cao, corrogpondencía e prentaçãen do contas referentes a 
sua execuçao. 

- O GinaSio Diocesano de Propriá enviara ao IHB£,p 
pos a conclusao das obras.o o”r3rao ae Rocobinento 60 Pro - 
dio", acºmpanhado d9 um balancete das dospoaas raalizaflnaaul 
& cºnstruçao. 

B - An firaar o presgnte Bãrmo de ácârdo Eapecial.o &; 
naaio nªecclano de Qopria Sergipe. declara qge aceita aun 
restriçoes as cºndiçoes oaªabelocidas Basta ªcºrdo e en rg; 
ponsabiliza pelo fiel cumprimsnto de suas clausulas. 

Riº de Janeiro, %ª/É'Mõjí 

7,M» 
e õvia ) fiiniatro da Báucaçao e Cultura 

m/xrc/mu/te—n.5.;959.
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Saldo anterior., ah‘oggf'oogloa 
NOTA DE EMPENHO 

Importância da despesa...ª.!mªªª;m ...... 

Saldo novo 23'0m 'ºººsºº 
RIO, n “ W “ Íliºªãªc Nhª, ............. 

Despesa autorizada pelo processo n 0m“ ............................... 
à)» mm it» cªnhªº). risº-h Qm a W acam— ~~ Em às 354% ªmnaâm !W- %%“). mums it %%%&. saw u '

. 

sam 'Wmuª .... cwclzªwà an %:iª & 53 um à: my: a. iªe-xm à 
' mas“ a: amam) . mªga—aim un- mm M mum m

M êle - 5
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*mK ragga Ba leaaaa Efiyfifllih sazaaalnaaéaaax a 

\ z 

, manages mama; & gama:—s ram warm 
(“ , 

»" - (zaar) a A.AB£GGIA¢I£ gagging aa ag garage 

Í 

“ m @2463. mz pampas, 33a: , mmm m 
g a 35313 Bana eaaaaaagla as 3% %;312510 ni 

m xx} apie 53 âÉ_AKTâª IEEªÉTEIâIS, 35315 1 xa— 

x 

' cºm as mama. 

ans V'Wâ & 30“ ªtas de nªs &: ajª/gl &. 
an mumnma » mªma e non. nº Gabinete ao Élia-apex» de In.-— 
timao %%%n ão & Mas àªeãagagims. ;;;—umha a "metin 125‘ 

Mar, ar. mas sp “faina—eira, t a it's-magneto autism“ 
enmiafia'da ªssºciaçªº 3W3: a We as ªmado Em 
um, Juquiª. Estaao aa Bahia, fºi tmp & mm“ Tºme a 
azªrãº 351359141. mas» as: vista a maaiaado fig exitem da em mm príaiaría t da seu miqwammte amºng de anima» 
trabalha,. mmao satahalsaiflea as “wma“ mpl—enim” WW“ más lass £5»c JCW do " '.; ao anos, &. humm, «apatia. setadº da 

ªux lia ao ar$ 2.006. ‘.99»(BGI3 azaxfias na nauzaxaes 
3 Giªnt—ºª (1:533 “m'1*6.13f5 º 3.1.fl‘3—t2f2 (W nascia 
gamma) dº ewmxeia {gnawing as 1959. e para at 
fina estabelceiáaa na falam segunda. 

$... & Wa marista na W primar: a! &t a cºnstruçaº «3.3m mum (is catia-inn a; sr .. 
tea industry“, mexa & Escºla &: amºras, mantida, 13.— 

la ammsao seguiam” dz We: ac Mar., “mac m & sata 9 ana mª aatabalacimtoa éo me peg 
riº da amada && Juquiª. 

~ ~ ~ 

~ ~~ rª ., fie mms oie arteira am:—ias, na mimi. 
am Maçada-«a ' m a cam , a amaze”: It .— 
ªmigãº prima, sigma a miciaaao ea miriam; do 
mbalho. 

=- 6 mills 1mm nat-É muda em mm . 
‘ mmmommntodaaam,domtadomm. latêrto & gnaw“: ac mtu apt-emma ao mar. 

gm » W .. €3- ille a quo as term a claw a 9 mm 
lam an W333i” m Emma éo Brasil, a nº Morª aorta, mm para a fp uma“ do 3.1q dc da _ 

previstas manjar-do. agalqm &»m «m an am;» & quim an mm“ Aarão ; a W 
lacaz; an mumia ia muitº. 

,A ,,-fw: Jªw-,a;
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/ .» 
' 

_ 

- Para habilitar ao reeçbànonte da _ primeira 
parocla do - 

* e fbápral, dovara & associaças ãoquio— 
case de Amparo aq flsncr ranster aº IEEE & pzanta do 
terrane onda sera loeaaizaáa a oficina de artoa inane « 
txxaia. & planta an predgo. e e ºrçamanto diaerimtnade 
das ºbrªs, con a &aáícaçªº aº pregº yroviato para a& 
aenatruçaa. às atmaia parcelas seraº rtmatiáaª à. anar—

# 
do cºm o anaamanta Gas obras, a eriàerâº do IBEP. ~~~ xm » Hanaalmagta, & Aaagcíaçâc Jequieaaae a. impure 
ao :':r íníoxaaga o IESB sobre a anâaaenta dos traha — 

lhas de goastruçao, na farsa de Hagnrando ansxo ao art— 
sent; ªcorda; %. àepoia && aplicaçaº aa eaâa paraola,qn 
vista an relatoria deacgitiva dag obras raaliaadas, &— 

Xuatradº can documentaçaº fotografica & acºmpanhado &. 
un balancote aaa áeayoaas aorraepandantas aa mesmas.~ caps « à Associaçãº Jequíecaao da Aapare aº Hagar &: 
ºªrÍgª & canacrvar eaªaeu arquiva, 9 preaonta Aeczga 
can toda a docuaançacao, carregpandanexa e gruataçoaado 
eantaa referantsa a sua execugac. 

~~~ a.gaas « k_Aasaeigçâa ãequieagac ãe àaparº an Egan: qn— 

víara as KEEP, apºs & eoneluaaa aaa ºbras, & ”ªctua &: 
Recebimento do Prediº", acompanhadª do na halaneoti as: 
despesas :ualiaaãas cºm & aonatruçaa. 

”; — Aº firmar o prseente Titan dn &aâráo Bayecisz, 
eiaçaº cniaonae ao àaparª ao Rezar. às Rhºdan—— 

ru, ªiquie, Eutadq*da Bahia, daclara que aeªªta,aaa rn; 
triçeaa, aa eandíçoaa &stahalacídaa anata àeordg & a. 
tamponaahiliza pelo rial chapriannto an luas-elanaulan. 

Rio de 3353126. óíãêícZÍ/4ÉZí;íãpzfªªiºã'ffã. 

Miª/sí» «ff f- 
àniªielãblaaíí 9032335:

' 

Diretor do 2383. 

~ ~~ rruaidnn da Associaçàª'ãáànànªnan 
do Amparo ao nunºt.
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é Saldo anterior.. 

c B P E Verba Global m6.680.ooo,oo 

2h3.3uo.ooo, oo 

N 0 T A D E E M P E N H O Importância da despesa.. 3.5. 
'ººº'ººº .99..-- 

Saldo nnyn 2’42 ºrªl;-0 «000 , 00 

RIO, 31 do agents: do 1959. Nº..9 

SERGIPE 
Despesa autorizada pelo processo n3 ..--._. 

Pole Acêrdo do 25.8.59, tir—do com «: Sinais Dimu- 
no do momma. Elude do Sergipe, par: a eonstmçío de un (1) ori- 
gin! ãe nrtes indultríaís. 

; . 

: 
',» 

E 

— 

' lily/F WV 
:1 

. 

f.;—J» 
.» 

“A 

jr i a 

É— 

lí) ! . 

' 

, 

' ‘fixcarFegado do Serviço de Empenho 

N. iginal deve ser anexado ao #menu) de caixa. _~ 
' / 

Modelo A-5



Voloéolõos "' 5.1.W.2/2 V1.99 

c a p E Verba ss(1.2) 5.600.000,00 

3.600.000,00 Saldo anterior 

N O T A D E E M P E N H O Importância da despesa... 1.009.000 “ªº-.....“ 
2.600.000,00 

Saldo nªun 

310,..11 (1. agent“) da 1959. N"...9 _____________ 

3353013: 
Despesa autorizada pelo processo nº........ 

Pale ME:—ao d. 35.8.59. firm-do am :: amigao Dimu— 
ao di moment. Essa-dc à. Sergipe», plum a eambmçi'o ão mn (1} orb ' 

. 

“& I, _, _ 

. e, / 
.__;ªfv"> );“/I “355%", 

ªº ),, Encarregado do Serviço de Empenho 

. / 0 original deveªªqer anexado ao flocwnto/f/cuxa 
. X JC.. :_ 

I T ., A,) _,]~ Modelo A-5
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Timo muzm A0 Lebanon mom enn- 
namo sam (: Hmzs'zfiam m ENCAÇIO n 
sumiu (me), r03 IKERHÉBIG no msm,; 
TUTD mc 1031:. DE ESTUDOE 239186561008 .— 

(may), B o INSTITUTO mamae, 133 ao! 
31A, saum na sorte, PARA conga: 
ms sagas no mnmé msmawo à ascº 
m PRIHLEIA s às ARTES mwmmxs. 
TERMO ADITIVO AO AcõRDo DE 14. 5.1958. 

« » 
'

5 
Aos ªº ªêâl'ª“*ª'dias do nas do ªªfª“;zgp— do lil nov'centoa . cincoanta e nova, no Gabinete do Hínistre && 

Báucaçao e Cultura, presentes o respectivo titular Dr. Clovis 
Salgadº e a Diretora do Instituto Assunçao, de Goiania, Bataan 
dc Goias. foi firmaáo o presente Termo Aditivo ao Acordo agp.- 
cial. tando em via a a cºnveniência de dar ao ensino primaria 
& extensao de seis anos o de, consequentemente, assegurar.an 
gxoaaiva pernaneçcia na escola primaria, dos nenorna ato a 1Qg 
de 19331 de suprugo, ficando estabelecidºs os acguintoa conga; 
missas: 

' 
— Concedora o Ministerio da Educaçao e Cult; 
ao Instituto Assuncao, de Goiânia, Estado &. 

Goias, a cºnta das vnrbaa 1.6 .13/5 e 3.}.67-7/2 (Unz— 
dado 09.04 02) cogrsapondentes ao exerc cio finanªaã- rº do 1959. o auxilio de Cr$ 1.500. 000,09 (HU! HI a 
QUIHHERTGB HIL CEBZEIROS) para a cogclusao das obras 
do pavilhao destinado a escola primaria o as artes gg 
dustriais.

~

! - Sem mantidos todºs os comprºmissos estah: 
lecides no Acordo && 

qucáãyxo 
e aditiva. 

Riº de Janeirº. ªí.—fla 

K«X/Zªí Q/yél'M/M 
5" 

3713 Salgada “””"—“W 
!inistre anducaçao & ºultm 

Íàuazóug 
' 

«baóvaz.bÁZka= 
ladroiâêªâá âãgzggira'ânía_ 

Báretora do Instituto Assuncaº 

IKEP/BEG/DEKItQ-12.5.1959.
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mo, ........... ã. &...M.._n_g$n_m...ún...13$à ........... Mº...-lªlª» 

Despesa autorizada pelo processo n. º ........ MIA ........................... 

mie “ªrea &; 26.3‘59. We m & Mªnci— 
ação Itu—animo «» W” aa m:. a Wm. mama 
É. mum: an m. pm)-«animax» » m saum « a:— 

tem Manning 
__ 

,,.A/f
* 

ª \ 

X 
_ . 

__ 
" 

'W', /f\ \ ;, ~~ Jf f; E já “(Á 4. 
.». / ; 'ª'- 

A 

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

; \ i i ;_ mam DB mam 381’q emana Em: 
a o “mm 0 DA EDUCAÇÃO & cem(mc), 

K U ros m:- me nº msmmm Maman. & 
_ 

ESTUDOS p::meõazcos (mgr). E A Essen \ ª yaonssmmx smegma, m 33003135, 33 
,( 

rm ns Pmmcº, Em sºfismas E :. 
Op , 

gananwo DG Mme marinas às mms 
" mmxns. 

Aos ªvº/É (mansdom‘ésdcfld.
n nil'novecentos & cine ta e nove, no Gabinete do Kini da Edu— 

caçao & Cultura, presentes o respective titular, Dr. Clovis Salga- 
do, e o rem-escutam deviâmnte credenciado da Escola Profissio— 
nal Bímsçna, de Peggueira, Estado do Pamaabuco, foi firmªdo o 
presente Termo de ªcordo Especiªl, tendo em vista a convenimmdn 
dar ao ensino primario a extensao de gaia anºs e do, consgqfinnto «- 

mato, assggurar &. progressiva pagaaneacia na escola primaria dos 
macros ate a idade legal de “praga, ficando estabelecidos ou ao— 

gumtes compromissos: 

~~ ~ ~ 
: a : 

;» - Concedorâ o um à Escola Profissional Biocen— 
na, & Pesqueira, Ba o do Pemambueo, e a conta da nr— 
ba 1,6.13/5, do exert: cio finaneairo dc 1959 , o auxíliº 
gm era 1,000.006.oo (mm 311111093 CRUZEIROS 

& 
para 

& conclusao & equipamento do proáio destinado as arias iª 
dustriais. 

~~ 

' 

'- 
ª — Tºdos og cursos de artes industriaia menciona— 
dos ste acordo tem marginalidade o enriquecimento de 
carr culo de escola primaria da Escola, Profinaimal Bien- 
engana º de outras escolas cuja áístancía permita um a; 
ticulaçao. 

«— 0 ªuxílio a que se refere a clãumla (ªtingira. 
ficara em deposite no Banco do Brasil & a_poàera ser no— 
vinentado para a fin exclusive do liquidaçao de dama.; 
previstas neste ,aeordo. alquor inobservageia anata elaª 
331a dctermigara ageecisao do presente acordo e a devoltª 
çao do name:-aria Ja mudº. 

- O auxílio “federal será rezªndo em param.,q' 
swords com o ªndamento das ºhms. documentario co- relata-— 
rio & prastaçoea de contas apresentadas ao IEBF.

O 

- Para se habilitar ao recebimento da primeira 
parcels. do auxíliº federal;, dmm a Escola Profissional 
Diºcesana renter ao BP e orçamentº digcmmada das 
obras a sem coast das. can a indicaçao do prªzo pro « 
visto parª. & oonatruçao. Aa amis parcelas sagas: rent; 
«:33 de acordº com e altamente das obras, a criterio do 

NBP.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

.. Honsagnanta, a Escola Profissional Diocesana ia 
gr.-nara :: INEP sobre o andamento dos trabalhos da sonata:- 

çaç, na forma do Home:-ando anexo ao prosgnte aeerdç; 
apos a aplicaçao de cada parcela, enviara um rolatorio_ &: 
críqvo das obras realizadas , ilustrado com ãeeumtaç'âo 
tografiea e a çompanhado do um balaneote das denpeaas cor- 
respondentes as mamas. 

, O - A Escola Prºfissiºnal Diogcaana so ºbriga a coª 
am:—_ em seu arquivº, o presume agonia com toda & doeu .. 
mentªção, cor:-capacitancia . prostaçooa &. contª retoma -- 
to: a sua execuçao,

' - A Sªcola Profissional Bicama enviara ao 
apos a conclusao das ºbras, o "Term de Recebimento do Pr; 
dia“, acompanhado do um balancete das despesas realized-,3 
com a constmçao. 

.0 Mªm - Ao firmar o presente Tãrmo dc âoãrdo Especial,; 
Mola Profissional Diocesana, de Penguin, Estadº &. Po; 

nambuco, declara que aceita son nan-19385 aa condiçoes og 
tabelacidae neste 3931-60 e ao responsabiliza pelo fiel em 
primata de mas clauaulas. 

Rio de Janeiro, % h W Miª 

mr/m/m/tc—554959.



! 

V. ,1.6.13.5+3.1.e'7.2-g 6V¢99 º E“. Exa.-19599 

] N E P» Verba Global M6.680.ooo,oo 

' 

Saldo anterior.................._.2..3943,403909,QO“ 

N OTA D E E M P E N H O Importância da despesa ..... 3.590.990,“ 
& 

, 
Saldo novo ........... 23.733“) ' ººº' O_º“. 

Rio, .......... 3;...§.0_____._I_.I_ge§§§._g_g__.;959. _____________ 
N.» ..... 1- 3 .........

' 

Despesa autorizada pelo processo n.º ...... ªº!“ ............................. 
foi» Torno Aditivº na do 1.33:4. a ILL—543.958 , soh— 

bz-ado com º instituto Autuação do 60:31:11, Estado do 00.151, para 
concluía du obra- do pav 

' "o anahi-do É “cola mania: o É: 
um: Mmtr-1:13. 

,f/ ‘ 
,, 

M W fé” ://‘/ 1% 
7/8. O original 

Encarregado do Serviço dz Empenho 

"»O" ' 

.- =, 

. 

k 
. 

"_ r 

ModêlérÁ - 57 /



V. liétl-ªiiªilªzª ”7.99 ª' Ext. 339%~ « I_N E P Verba Globll Iªô—680.000,00 

Saldo anterior ...................... 25 99.31LQ...QQ0,.00.... 

N OTA D E E M P E N H o Importância da despesa ..... 1.5%t 
Saldo novo ___________ 

337'ª4-ºªºººoºº 

RIO, ......... 5A.!!!..s.m§§n__¢.g_-m§9. _____________ 
N! ..... 1 5 ............. 

Despesa autorizada pelo processo n.º ...... 99m .............................. 
mo zºom Aditivº » ao Acªrá. a mos—1958 , on:..— 

hmào em o mus—m Autuação 6. 9.18m. amado a. 9915., van 
«mama an darn an punti: duna—ao i one»); pufim o & 
um: Multa-ina. 

Enc/arres:do do Serviço de Empenho~ 
B O original deve sewnexadfi doa‘l‘o ento de caixa~ 

Modêlo A - 5 
/"'



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUbOS PEDAGÓGICOS 

a. TERMO ms acõaw mm:“, CELEBRADO ENTRE 
o mms‘rfimo DA ameaças B camnumxc), 

v f POB mmfimc no INSTIEUTO mexo ML 3 
ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP), E 0 CENTRO PB 

gv,» , 
«— EDUCACIONAL m CRATO, 33mm DO 61%!“e 

Í, a;, consmução na ou amem smug 
pamánm cmwmm.

' 
Aos ““fªlª“ dias do was de 

mil novecentos e cinquenta e nove, no Gabinete do 
áucaçao & Cultura, preaentes o respective titular, Dr. Clovis sq; 
gado, e o representante devidamente credenciado do Centro Banes— 
cional do Crate, Estado do Ceara, foi firmado o presente Teruo 
do Acordo Rapecial, tendo em vista a conveniencia de dar an ena; 
na primario a extensao de seis anºs e de, ccnsgqflentemante,asao- 
gurar a prºgressiva permanencia na escola primaria dos nanaros,g 
te a idade legal de emprego, ficando estabelecidos os seguintes 
compromissos: 

, ,ãª-.% - Concedogâ o EEC ao Centrº Educacional do c:; tº, Estado de Gaara, e à Conta das vnrbas 1.6.13l5 a 
3 1.07—2/2 (Unidade 09.04.02), ºrrespondentea an exer— 
o cio financeiro de 1959, o a lio de Cr$ 8. 006.000,00 
{0L O HILHÓES DE C&UZKIROSl destinwdo a construçaº do 
um Centro de Educaçaº Pximaria Complementar. 

- Os curses de artes industriais a serem instª 
lados no referido Centro poderao agr frnqusntados por 
alunos de outras escolas cuja distancia p2 rmita essa a; ticulaçao.

O 

ggyãggygªnªgggggª;— O auxílio a que se refere a clãusgla priqni- 
ra ficara em deposito no Banco do Brasil e so podera.aur 
movimentado para o fim exclusivo de liquidaçao de desa; 
aas previstas neste àcgrdo. Qualguer inobsºrvanciª des— 
ta cláusula determinªra a ;escisao do presents Acordo a 
a devoluçao do numerario 3a remetido. 

— O auxílio federal sera remetido em parcelas, 
de acordo com o andamento das obras, documentado com 22 latorio e prastaçoes de contas apresentadas ao INEP. 

— Fara se habilitar ao recebimento da primei— 
ra parcela do auxílio federag, devera o Centre %ucacàg 
nal do Crato, Estadg às Ceara, remeter ao IªSP a planta 
dg terreno onde sera localizado o Centro de Educaçao P11 
maria Complementar, o orçamento discriminado das obras, 
cºm a indicaçao do prazo previsto para a construçao. As 
denais parcelas serao remetidas de acordº com o andaaqg 
to das obras, a criterio do INEP.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

;— lensalngnte, o Centro Educacional de Propriá iª 
tºrnara o IBEP sobre o andamento dos trabalhos do cans , 
trgçao. na forma do namorando anexo ao pgeaente Acçrdogo, 
apos & aplicaçao de cada parcela, enviara um relahuáogql 
critivg das obras realizadas, ilustrado com doeunnntaçao 
fotºgrafica e aegmpanhado de um balancete das despesa: 
corraapcndentes as msamas. 

' ' .- o Contra Educacional de Grªta' ao obpga & aaª 
semr— em seu arquivç, :: presents Agatão con tada a aoc; 
mantas—.ao, correspondencia e prest çoes do contas refºrm, 
tea a sua execuçao. 

m - O Centro Educacional (is. Grata enviará ao mar, 
alma da:: ºhne, :) “Tªmo de habilmente do 

” in”; acompanhado do um balancote cias despesas reali— 
was com a construçaº. 

~~~ ~ 
: 

' 

» .. Em firmar o presente Termo de Aeérga Especial,: 
Centro Educaciºnal do Crato, Estado do Ceara,éoclara que 
aceita. sea restriçoos as condiçºes estabelecidas mm 
Acºrdo e às responsabiliza pelo fiel cmprímnto do mas 
clausulas. 

fá— 
Rio de Janeirº:». diff W ágªr/[724,7 é; 

ClõvisSalgad 
Ministro da “umas e Cultura 

QM hãº/;,Wâaj 

inapzepcídtmãt c—ll. 5 . 3.959 .



V01 .5.15.i*3 .1 007021‘9 Til—995331; .‘5§iso.n}fi:§§§ L 

G B É E Verbam(1o2) 5.600.000,00 

Saldo anterior ......... 3 .600 ºººO l ºº 

N 0 T A D E E M P E N H O 
. 

I mportâncía da despesa..-“."Bizgfiwâºzªnººmm 
2 . 600.000, 00 

Saldo 'nova 

RIO, 51 sigmaimfifi..é_g...1359.a ........... N,2.__3:_9._..._ 

mmmmmm 
Despesa autorizada pelo processo nf’. .............................................. .. 

Pulo 53:03d &: 31.8.59. “.m sua a fauna“ Profana— 
m Mao-um, ãe ºttawa—n, "fistula sh Far Marmo, part a anmlmiai 
.. oaulpumnta cla guiam: «sumac 31 'Na mastruz—. 

~~
~ 

sãº" ª 
Juª-:* 

.'

. 

. ' 

42’ 
' 

v 

' 

: 

» 

***: ' Encarregado do Serviço de Empenho 

N. O original deve ser anexaf: aq dó'éumqo'âê caixa. 
' '

m M



" v.1. 43.15 .5*5 .1 Wong/2 “QQ-Ext .E so “-1959 . 

c B [, E Verba Global h16.68o.ooo ,oo 

Saldo (interior................_g.l3=g..e.3..l£ºnººº;_m_n 

N O T A D E E M P E N H O I mportâncía da despesa-nºtíºººzºmlººmw_ 

Saldo Inngn 2’41 Cªh—o . 000 . Oº 

mo, ....... 3.1...g.......ggçgm.ªmigaº. ___________ 
N10 

.. mammamou Despesa autorizada pelo processo nº.... 

Polº Aaaa-do as 31.8.59. timao com a Escola Profissio— 
ml Diocounl, de human, “ªmizade do Paºmnbuoo. part I concluía: 
:. oquipnmntº ão pr‘dio doutimdo É: um: industrial-. 

V - Enéarregadó do Serviço-de Empenho ~~ 
~~
~ 

N. O original deve ser an do ao documento de -mixa. 

Modêlo A-5
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' «.. ' 1‘ '. º. 

\L “'
l 

mt zm 
“flan ”' 

_ 
,, ªh , 

C . 
,.w' 

,

l M arm. 1 

INEP 

Saldo anterior ............ “ 'W'mlm ............. 
N OTA D E E M P E N H o Importância da despesa..”àªlªj.4 ........ 

We W ___________ Wm~
/ 

Despesa autorizada pe!o processo nºm“ ................................ bundinha-W. tzu—«mumu: 
uni. a W. am & m. mm m &qm & Dªmªia» MS.—nim a» mn, um mnie a. with“ 
mama:“ «mM—uw m ”imm:!“ m m m k aún fªx-mb“ W! ' '

I 
Encarregado do Serviço de Empenho ~ ~

a 
. ,,..uw ou . 

. B. O orkzinal dew-‘5'" 'Ífãêgdnãoaâãmento cie/caixa. 
A 

rm N .- qb Sªº“/ 
x 

! buar— 

Áº A-S h/



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

~ 
01‘ 

XM / 
TERMO DE ACORDO ESPECIAL, PARE E ECUÇKO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO PLANO DE AM- 
PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR PEIEÁRIA DO Pirs, 
CELEBEEDO ENTRE O MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E 
CULIURI (MEC), POR INTEHMÉDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUD s PEUEeóGIC s (I*EP) E-a 
mesma—Efa sas .; , 

; 
ee gammy gama:. 

ele), se sessaº se assis, 

' dos ªhaÉ- < Akºxr7 dias do mês decfÉwwºªíº de mil novecentos e cincoenta e nove, no Gabinete do Minis ro da Edu— cação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salguic da Gama,xe/m/representante devidamente credenciado da Entidade ac; me citada, tendo em vista o plano federal de ampliação e eelhoria lªgride escolar primaria do Pais, foi firmado o presente Terme de ordo Especial, nos termos da Lei nº S9, de ll/8/b7 e do Decreto 25 667, de lS/lO/DS, em que se estabeleceram os seguintes com- “PUDlSSOS: 

Cláusula Primeira 

, O MEC, por intermédio do’IHEP, a conta dos recursos orçamentarios correspondentes ao exercicio fi anceiro de 1959É Ve 

~~~ ~~ 
~~~~

~ 

ba 1.6.13/6, Unidade ZT-INEP (avez), cane , ae zeerxeere » : ad, ae ªàâªí"_ aasxª anaeEEe ;»-rr' .Eu ea: irmã; ,

, riu mu ' las ea área;, e QQQQQ-a :. as m M (m aºs all arusairns}r para & cansa 
_ as na — 

: eaaazarfânªâatl mm da amt mãe» me ni 75 Q- m n2}, a m Loewe & au Eu: fiarfiaca¢.aaqas1a aiéaée.
~ 

Cláusula Segunda~ 
. . ' . , O auxílio federal referido na clausula anterior só podera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidaçao de despe — sas previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente di vulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Cláusula Terceira 

, 9 auxílio federal será remetido,'em parcelas, por in termediolda agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri — meira apos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presen— te termo e quando concluídos os alicerces; & segunda, quando as 0- bras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assen- tado o piso, colocadas as esquadrias e concluídas as instalações senitarias, de agua e de luz; e, a última, apes & ccnclusão conprg_ vade do predio. 

*mAnMúA—ú .,,_..__.__,, É,. ,, ,,, 7A ,, I., “___,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

I , Clªªêªlª guarta~ 
I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— 

cela do auxílio, e BEÃEFICIÁRIO'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 & sua ideª tificação; e) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 

' especificaçõesi d) prova de dispor de regursos 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) cópia do Contrato das obras ou esclarecimento sôbre o sig 
tema que sera adotado para a construção; g) Éotografias das obras 
iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixada comcx:sg 
guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ 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 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 a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da ultima parce— la, o BEB’IEFICIARIO3 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 
xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das deepe- 
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 def Autoridades responsavel pela execu - 
ção deste Acordo. 

Cláusgla 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. 

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 
natura dêste convênio. Altera*oes nas plantas só poderão ser fei - 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. — - 

Clãusula'Sêtjma 

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NÁCIONAI- DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

5.35; 13.352..1.ª_,._.,.º i_._.,_t ave 

& 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'trngalhos de construçao, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. » 

Clâus a Nona 

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

- ' 
. . O prédio, que devera ser construído com estabilidade . N ' . h . «, —-,—'-'1—1 I garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BnmnrlCInRIO 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. 

ºlfuígla Décima Primeira 

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

Cláusula péeiga Segunda 

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

Rio de Janeiro, 31 &: fiaaafibra as 1 959. 

w/a’Zr—u; 
ªClôvis'Salgado iá Gama 

Ministro da Educação e Cultura 

& do W 33:13. dà Penha , emm ea Institute $39 Jano 

INEP/CCEE/ZCS/cm
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NOTA DE EMPENHO 

RIO, ” ª “m “ ‘m. NP ______ n ___________ 

Mªªs “ªrmª «9mm 
5%; 

“mm as: DE : aa.e=mm.m 

Saldo novo ““mªfmnw 

“nm 

(“X 

B. 'O criªnca! 

Despesa autorizada pzfo processo n.º mªm 

man it mama,. ªaa» m sam—gm, m «mafia: an amis—' 

no «»::—mao i «:v & m: £11 am “vieira: mm :::... 
um:-) at mum m “in a any {mama mr 1‘8} as up Mult—: - 

.:.“: 

m ªu;!“ au: um.-59, ama» seu a var—zm 

miau. 

____________ í ""-"'““ .- "carregado do Serviço de Empenho """"" 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' 

TÉRMO DE ACORDO ESPECIAL, 133333 :3 ":30n0 DE 
OBRAS ESCOLARES Hem—3333333333 NO 333130 DE 3M- 
PLIAÇÃO DA REDE Become P31331333 DO mis, 
CELEBRADO ENTRE o MINISTÉRZO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA (Msc), POR 13131333321310 DO INSTITUTE ºieswrgsàrwww 

"333333., 33333336 se 333333123. 

Aos MM dias do mês ele/%% de mil novecentos e cincoente e nove, no Gabinete do Ministro da Edu» cação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Glovis Salgado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Entidade ac; ma citada, tendo em vista o pleno federal de ampliação e 'nelhoria 
du$r3de escolar primaria do Pals, foi firmado o presente Termo de acordo Especial, nos termos da Lei nQ 59, de ll/8/D7 G do Decreto nº 25 667, do lS/lO/MS, em que se estabeleceram os seguintes com— promissos: 

~~~~ 

" , . . ºilªêula Prime ra 

' O MEC, por intermédio do’IHEP, a conta dos recursos orçamentarios correspondentes ici , vanc<ffªhl- 5 'a 
ba l,6.lB/_ ;Unidade ª7-INEg “““Í“,"'ª â'ªàâyªíêgàg âªâªzz P .33- ªrkansas ao», - ., essª:-sl 3“ (mmgqazmmmermmfl,psm amt: e; m Wa #Wtarm‘ seguiªm 3 

' tm estª ªo milªn-ajam W Wlammmsaeaamm .W,, ~ 

Cláusula Segunda 

. , 
' l . ' , O auxílio federal referido na clausula anterior se podera ser utilizado pªra o fim exclusivo de liquideçao de despe - 

sas previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente dl vulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Cláusula Terceira
( 

3 Q auxílio federal será remetido,'em parcelas, por in termedio'da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri - meirª apos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presen— te termo e quando concluídos os alicerces; a segunda, quando as 0- bras estiverem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assen— tado o piso, colocadas as eSquadrias e concluídas as instalações sanitariasz de agua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprº vada do predio. '



,, 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ‘ 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

ºlª su1111119rta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o BENEFICIARIO deverá remeter ao INEP: a)pr ova de 
prepriedade do terreno on de sera construida a escola; b)çroquis de 
localização do terreno com as indicações indispensaveis a sua iden 
tificaçao; e) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesi d) prova de dispor de recursos ara completar o or 
camente, caso este exceda o valor do auxílio; e) nome e qualifica— 
çao de três 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 o 
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 model a 

ver- se a placa que devera ser afixada COHIOS se 
guintes dizeres: ESTA ESCOLA ESTA SENDO CONSTRUIDA COM A CDOPENE— 
QÃO DO INEP- BíEC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce 
las obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP inform: 
ções sôbre o andamento das obras na forma das Instruções anexas,3_o 
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 BEN ErICIARIO, apos a conclusão das obras s,remeterá ao INEP ou 
entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o 
"Têrmo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane 
xo ao presente Acôrdo, acompanhado de um demonstrativo das deepe- 
sas realizadas 0051 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 Comissão Local e da3 Autoridade responsável pela execu — 

ção deste Acordo. 

ºlásasle_ºsinie 

O predio escolar sera construído em terreno com area 
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 const ruçao. 

Clágêgla Sexta u_u- 

A construçao obedecera ao projeto e plantas que fg 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o prédio ser cons 
truido no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convenio. Altera =ões nas plantas só poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP.

' Clã s a Set“ a 

Na hipotese de ser o custo das obras superior ao va— llor do auXilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIANIO suprira o eX— 
CGSSO VGPiI IC&dO com I'GCLlI’SOS proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' . ”le 'isjzla Oitavª K14 . . _...m—f,» 

. à verificªção do cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo csbera, 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. ' 

-
» 

Cláus a 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 . ., ) . ª . _.l“"".11‘l ' ' garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BLNupICIuRIOEqm compete provigencier'sua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçeo. esse Qrodio nunca tera outra destinaçeo que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalístas. , 

C“!"ºala Décima Primeira 

_ 
.º BENEFICÉÁRIO se obriga a conservar emhseu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres— taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusuls 'c' a Se 
' 

da 

A 5 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 Sªas clausulas, de cuja inobservancia resultara aI rescisão dêste Termo com a consequente devolução do numerario yare BlGlLO. 

“M .. ff Rio de Janeiro, /;2
/ ~~
~ 

Clóvis algado da Gama LLZ‘ {inistro d Educação e Cultura 

:DD (Q:—«F'- 'a,.,gâz© gli-141,8 [4432 
ªlúat- ,., ãiv :xqz 

‘\
\ 

~ ~~
; 
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"MINISTERIO DÁ-EDUCAÇÃO E CULTURA. 
- INSTI+U+O NACIONAL DE“ ESTUPQS PEPAGÓGICOS 

ramo DE ACORDO ESPECIAL, PARA “somo DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGlmDAS NO PLANO DL AM.. 
PLIAÇÃO DA“ REDE ESCOLAR pan-Liam DO PAISJ‘ CELE‘BMDO ENTRE o MIEISTÉí—ílo DA EDUCAgao L Emma (MEC) “POR INTEBMÉDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE EÉIUDOS PEDAGÓGICOS (INEP) E :. amigas miam as &a ªime se se _ : (magma). 

Aos . dias do mês dec mil novecentos e cin oenta e nove, no Gabinete do Mi-istro da L- ducação e Cultura, presentes 0 respectivo titular, Dr.Clóvis Sc; gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Enti— dade acima citada, tendo em Vista o plano federal de ampliação e melhoria da rede escolar primaria do País, foi firmado o presen- te Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos—Leis núme - ros 6 785,lde II/S/MI; 8 as, de 11/12/15; 9; LL86, de 18/7/1I6 ; e Decretos numeros an 191, de ll/lZ/MY e 37 082, de 2h/3/55,em que se estabeleceram os seguintes compromissos:

h~ gieusuia Primeira 

O MEC, por intermédio do INEP, ã conta dos recur - sos do Fundo Nacional do Ensino Primario, VCrba 3.1.07-1/1, Uni— dade 09.0u.oa (armªdo mias ao & .- , ~ 
~~ ªª, «%%%& emm “3mm ª. 

, . :, »,; 
, amusaízai &vªªnz. m l} mª. r- eu m (a) sala: se ama {Fauna mp g; , ., W na), mm «em 

Clã-115~ 
, O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ podera ser utilizado pªra o fim exciusivo de liqãideção de despe sas previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cláusgga Terceira 

, 
' 

Q auxilio_federal será remetido em paroelas,por in termedio'da agencia do Banco do'Brasil mais proxima, sendo a pri meira apos o cumprimento dofdisposto na Clausula Quarta do pre— sente termo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de '»assentado o piso, colocadas as esquadrias e conciuídas as insta- lações sanitarias, de agua e de luz; a última apos a conclusãocqg provada do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

! . Aneurismª— ªlerta 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o BENEFICIARlO'deveré remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde sera construída a escola; b)çroquis de 
localização do terreno com as indicações indiSpensaveis & sua idea -tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesi d) prova de dispor de reçursos çara completar 0 or 
çamento, gage 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 
& 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 a placa que devera ser afixada comcxysg 
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 BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP 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 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 ccmáa construção e de fotografias que focalizem o 
predio por varios angulos externa e internamente. 

_ 

IV) Todos os.documentos e fotografias deverão ter o 
vistohda Comissão Local e dag Autoridades 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. 

Cláusula Sexta 

A construção.obedecerá ao prejeto e plantas que -Úã 
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, . . 

Cláusula'Sêtjma 

, ! Na hipótese de see custo das obras superiorIao va— 
lor do aux1lio previsto neste—Acºrdo, o BANMFICIÁRIO suprira o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

' . Clausula Oitava 

& verificação go 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 traêalhos 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 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. ' 

Qláusula Décima 

l,. ' 
. . O prealo, que devera ser construído com estabilidade . N ' . A . j-vçnh ' garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BLNmPICIuRIO aguda compete providenciarlsua instalaçao e funcionamento, bem como sua conservaçao. Essa Qredio nunca tera outra destinaçao que a de ser- vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas. 

Cláusula Décima Primeira 

AO BENEFIClÁRIO se obriga a conservar emhseu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres- taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Segunda 

A h .. x 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 gelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara , a rescisão deste Termo cem a consequente devolução do numerario Éire metido.
_ 

0167 s Salgado de Gama“ fix Ministr da Educação e Cultura 

INEP/CCEE/ZCS/cm/
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MiNlStÉRlo DAEDÚCAÇÃO' E CULTURA 
, INSTEI'UTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

TEEN-io DE ACORDO ESPECIAL, PARA EXECUQÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO PLANO BE AN. 
PLIAgKO DE REDE ESCOLAR PEIMRIA DC- PAÍS—ª .CELEsl—uwo ENTRE 0 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEC),"POR INTERHÉDIO DO INSTITUTO 
NAC ONAL DE “ESTUDOS, PEDAGÓGICOS (IEP) ,E à 

» as 5553 estase “ asas emas ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~

~

& 

- Aos d 
. dias do mes de gââªªz7ªºªâe mil novecentos e cincoenta e nove, no Gabinete do Mi istro da E— 

ducação e Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr.Clóvis 33; gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Enti— dade acima citada, tendo em vista o plano federal de ampliação e melhoria da rede escolar primaria do País, foi firmado o presen- te Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos—Leis name - ros 6 785,'de 11/8/uu; 8 3u9, de ll/lZ/QS; 9 h86, de 18/7/U6; e Decretos numeros zu 191, de ll/lZ/QY e 37 082, de 2h/3/55,em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

5-0—~ Cl>usulâ_Primeira 

O MEC, por intermédio do INEP, ã conta dos recur -
~ 

~~~~ 

~~~ 
~~~ 

~ ~~~~ « 

ªº farmª-aª às 

. , . ' . ,! ' O auxílio federal referido ne clausula anterior so podera ser utilizado para o fim exclusivo de liqfiidagao de despe sas previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

ºláusula Terceira 

. , º auxílio federal será remetido em parcelas,por in termedio'da agencia do Banco do'Brasil mais proxima, sendo a pr; meira anos o cumprimento doldisposto na Clausula Quarta do pre— sente termo e quando concluidos os alicerces; & segunda, quando 
as obras estiverem cºbertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o Qiso, colocadas as esQuadrias e concluidas as insta- lações sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusaocqg provada do predio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO- NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

I) Para se habilitar ao'recebimento daugrimeira par— cela do antílio, o BEEEFICIÁRIO devera remeter ao INin : alprova de 
propriedade do terreno da escola; b) croquis de localizaçao do ter reno com as indicações indispensaveis-a sua identificaçao,com a in plantação das construções existentesi o) orçamento das obras<xm1dis criminação minuciosa das especificaçoe35hd) prova de dispor de re- 
cursos 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 educaçãoz 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 çonstrução; g) fotografias da situação atual das obras, por varios angulos,ven do-se & placa que devera ser afixada com os seguintes dizeres: "AS 
OBRAS DESTê ESCOLA ESTÃO SENDO REALIZADAS COM A COOPERAÇÃO DOINEP- MBC;" h) Copia do projeto do prédio. 

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 parcelack>ag Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para'se habilitar ao recebimento da última parce— la,o BENªFICIÁRIO, 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 xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe— 
sas realizadas con 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 u'nta
' 

O predio 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_5exta 

A construção obedecerá ao projeto e'plantas<puafazeg parte integrante do presente.àcordo, devendo o predio ser construi do no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assinatg ra deste convenio. Alterações nas plantas so poderão ser feitas me diante previa autorização do INEP. 

CLâusgia Sétima 

I , Na hipótese de ser_o custo das obras superior'ao va— lor do auXilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o ex- cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitavª 

& verificação go 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 traçalhos de construção, e, de outra, e Comissão Local referida na Clausula Quarta. -

\ 

Cláusgia 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. 

ms & Décima. 

. ' 
. ., O prédio, que devera ser construído com estabilioade . N ' . A , j-..“ ' garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BnNnFICIeBIO aguda compete providenciar'sua instalaçao 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. 

Cláusula Décima Primeira~ 
.º BENEFIClÁRIO se obriga a conservar emhseu arquivo o presente Acordo com toda & documentaçao, correspondencia e pros— taçoes de contas a ele referentes. 

Clãus a .'c a Se undo 

h 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 cumprimeg to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultera , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario ylrg metido.
. / — 

Rio de Janeiro, /4<5‘d;%§ zzíª7c29z7ããív 6$€É//É;ulfª 

.á, H & 

” & 
Clõvãf Salgado da Gama 

Ministro da Educação e Cultura 

”ª , 
, ,...—...-c._ ,,... ' ~~ . ,. ~ ~ 

INEP/CCEE/zcs/cm/m



' 
.* "MINISTERIO, DA,EDÚCAÇÃO E CULTURA 

, ms-Tnªru-ro NAcIONAL DE ESTUDO; PEDAGÓGICOS 

TERMO DE ACORDO ESPECIAL, PARA execução DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO PLANO LL AM— 

'PLIAÇÃ—O DA REDE 'ESCOLRR PRIMÁRIA Do PAIS 
- CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCse-IIO É 

CULTURA (MEC) “POR INTEEBHÉDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DEEêTUDOS PEDAGÓGICOS (IREP),E e m '“ ªjª esssa ss mes esa-seªs - 

' e. ,. ~ ~ ~~~ 
A03 dias do mes de “Mºde mil novecentos e qigÍZÉãta_e nove, no Gabinete do Mix stro da E— ducação e Cultura, preSentes o respectivo titular, Dr.Clovis Se; gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Enti— dade acima citada, tendo em vista o plano federal de ampliação e melhgria da rede escolar primaria do País, foi firmado o presen- te Termo_de Acordo Especial, nos termos dos Decretos-Leis name - ros 6 785,'de ll/S/QM; 8 3h9, de ll/lZ/u5; 9 h86, de 18/7/h6; e Decretos numeros an 191, de ll/lZ/UY e 37 082, de 2D/5/55,em que 

. se estabeleceram os seguintes compromissos: 

' . . glausgia_Pr1me1 a 

O MEC, por intermédio do INEP, ã conta dos recur - 
sos do Fundo Nacional do Ensino Primario, Verba 3.1.07-1/1, Uni— 

~

~ 

~~ 
~~~ ~~~~ 

~~ ~~ 

~~ ~~ ~ ~~ 

dade O .OLL.02 fªm, & s 1.14; , »=5L: & $ª » Em íª" “355$ Lí: Mªis :: .7: 
“ 

*Minhª“: 
3. as; W &. e e -- m & ª * 

», «::
~ 

Cláusqla Seggªda 

. , . r . , 
» O auxílio feaeral referido na clausula anterior sô podera ser utilizado pªra o fim exclusivo de liqúidaçeo de despe sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cláusula Tergeira 

, Q auxílio federal será remetido em parcelas,por in termediolda agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri meira egos o cumprimento doidisposto na Clausula Quarta do pre- sente termo e quando concluidos os alicerces; a segunda, quaIdo as obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado o giso, coloqadas as esquadriªs e concluidas as insta— lações senitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusaocqg provada do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

ºláaaimasamria 

I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par— 
cela do auxílio, o BENEFICIÁRIOIdeverá 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; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesi d) prova de dispor de reçursos ara completar o or 
çamento, çaeo este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica— 
çao de tres 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 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 com<x5sg 
guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CON TRUIDA COM A COOPERA— 
çÃO DO INEP _ MEC". 

Il) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao EEEF 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 a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parce" la, o BEQEF CIARIO, 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 
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“ Autoridade* reSponsavel pela execu — 

ção deste Acordo. _ 

Çlâusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrencom 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.

I Clausula Sexta 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que nª 
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 poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP, 
_ 

- - 

CJáuna'Sêtjma 

Na hipótese de ser o custo das obras superior ao va— tlor do auxílio previsto neste-Acêrdo, o BANEFICIÁRIO suprirã o ex— 
cesso verificado com recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

~ Cláusula Oitava 

A verificação ªo cumprimento das obrigações àecorreá 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 
ãe construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula uarta. - 

Cláusula Nona 

Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior o BE NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios p0551veisj inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalização que venham a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissão Local. 

Qlãusula Décima 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade ' ” ' - A » *.*—rn ' garantida para longe duraçao, sera patrimonio do BnNuFICInRIO aqumn 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.
'n J. ml usula Décima Primeira~ 

AO BENEFIClÁRIO se obriga a conservar en_seu arquivo o presente Acordo com toda a documentação, corrGSpondencia e pres— taçees de contas a ele referentes. 

Cláusula 'c' a Se 
' 

de 

r. . A 
,a 

ª — 71 . ' ao firmar o presente Termo de acordo aspeCial, o BE- NEFICIeRIO 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 cuga inobservancia resultara , a rescisao deste Termo com a consequente devoluçao do numerario yare metido. 

Rio de Janeiro;/,qj”4cz 

iii/Cri —~ 

cªrma/,o are /9d'2; 

&mwãaecmmua 
'ÉlÓVis Sa gago da Gama 

Ministro da 

INEP/CCEE/ZCS/cm/M
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MINISTÉRIO DÁ EDUCAÇÃO E CULTURA. 
'- INS'I'I'Í'UTO NACIONAI- DE' ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

TÉRMO DE ACORDO ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO PLANO DE AM- 
PLIAÇÃO DA REDE E COLAR PRINÁàIA DO país — 

.CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO É 
CULTURA (MEC),'POR INTERMEDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGOeIcosxªImrgà E & 

.ee ee eeraee ee ªfaàà'âee$:“ Taeeeexu ~~ 

Aos 336994497756 . dias do més de %% ce mil novecentos e c' oentáíe nove, no Gabinete do Ministro da 2— ducação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clóvis Sal gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Enti- dade acima citada, tendo em vista O plano federal de ampliação e melhoria da rede escolar primaria do País, foi firmado o presen- te Termo de Acordo Especial, nos termos dos Decretos—Leis núme - ros 6 785,’de 11/8/uu; 8 3M9, de II/IZ/OS; 9 u86, de 18/7/u6; e Decretos numeros 2h 191, de ll/lZ/UY e 37 082, de Zh/3/55,em que se estabeleceram os seguintes—compromissos: 

Ciãwam ~ §;§,Primeira 

O MEG3 por intermédio do INEP, à conta dos recur -I ~ ~~ ~~~ ~~ 

sos do Fundo N cgon 1 do Ensilo Prima io Verba 3 1.07- 
.0%{02 Íefâeâ ee ev '_'*9T íª ee,:« ee.iâ%ª “Tºuge “;* ,e—ee % 

~~~

~ ~ ~~~ 

Cláusªiªmgegunda 

' - O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ podera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de despe sas previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cláusula Terceira 

, º auxílio federal será remetido em parcelas,por in termedio'da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri “meira agos o cumprimento do diSposto na Clausula Quarta do pre- 'Sente termo e quando concluídos os alicerces; & segunda, quando as obras estiverem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o giso, cologadas as esQuadries e concluidas as insta- lações sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusãocqg provada do predio.



-MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE. ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Cláusula Quarta~ 
' I) Para se haçilitar ao'recebimento da primeira par—- cela do augilio, o BENEFICIARIO devera remeter ao INEP: a)prova de 'propriedade do terreno da escola; b) croquis de localização do ter reno com as indicações indispensaveis-a sua identificação,com & im plantação das construções existentes; c) orçamento das obras<umadis criminação minuciosa das especificaçoes;ªd) prova de dispor de re— 

cursos para completar o orçamento, çaso este exceda o valor do au— Xllio; e) nome e qualificação de tres pessoas da localidade, inte— ressadas pelos problemas de educaçãoz 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 çonstrução; g) fotografias da situação atual das obras, por varios angulos,ven dO-se & placa que devera ser afixada com os seguintes dizeres: "AS 
OBRAS DESTA ESCOLA ESTÃO SENDO REALIZADAS COM A COOPERAÇÃO DOINEP: MBC;" h) Cópia do projeto do prédio. 

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

III) Para'se habilitar ao recebimento da última parce— la,o BENãFICIÁRIO, 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 xo ao presente Acordo, acompanhado de um demonstrativo das despe— 
sas realizadas com-a con tração e de fotografias que focalizam o predio por varios angulos externa e internamente. 

IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o Visto da Comissão Local e da Autoridade responsavel pela execuçãoA deste Acordo. 

Cláusziaenrim~ 
O p'édio 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. 

Clausggaçgexta 

A construção obedecerá ao projeto e'plantas<nnefaz 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 convenio. Alterações nas plantas so poderão ser feitas me diante prévia autorização_do INEP. 

Qlâusgga Sétima 

' Na hipótese de serao custo das obras superiorlao va— lor do auxilio previsto neste Acordo, o BENEFICIÁRIO suprira o ex— cesso verificado com recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

, 

mm 

glággula Oitavª 

A verificação ªo 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 inforaações ou vistoriar o desenvolvimento dos traçalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta.— '

I“ 

Para o efeito do que diSpõe & 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 de Comissão Local. 

Cláusula Décima 

O prédio, que deverá ser construído com estªbilidade garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFICIARIO aqui; compete provigenciarlsua instalação e funcionanentg, bem como sua conservaçao. asse Eredio nunca tera outra destinaçeo que a de ser— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- ras normalistas. ' 

Clíusula Décima Primeira 

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

Qlâusula .'c' a Se anda 

A n 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 resultera , a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario yarg metido.
. 

Rio de Janeiro, /4§'c7’ 5:3fl6477déz9 6%; ’@25;9 ,//
% 

“(] 
Clóris %álgado da Gama ‘—“\ 

Ministro da Educaçao e Cultura

h
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MINISTÉRIO DÁ—EDUCÁÇÃO E CULTURA 
'.lNSTh'UfO NACIONAL DE" asfupos PEDAGÓGICOS 

2 TERMO DE ACORDO ESPECIALº-PARÁ EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO PLANO DE AM- 
PLIÁÇÃO DA'REDE ESCOLAR PRIMÁRIA DO PAIsA CELEBRADO ENTRE o MINISTÉRIO DA EDUCAgão n' 
CULTURA (MEC) 'POR INTE 23310 no INSTITUTO 
NACIONAL—DE E TUDOS PEDAGÓGICO, INEP) E & swat : 

' “ªrena te umª, 35m se ,. (Bassvzexãaxaz. 

Aos Jãªªºêª—- ." dias do mês de óáêº de mil novecentos e c‘ oenta e nove, no Gabinete do Mi stgo da E- ducação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Sel gado da Gama, e o representante devidamente credenciado da Enti- dade acima citada, tendo em vista o plano federal de ampliação e melhoria da rede escolar primaria do País, foi firmado o presen- te Termo de Acordo Especial, nos termos dOS’Decretos-Leis núme - ros 6 785,,de 11/8/uu; 8 3u9, de 11/12/u5; 9 nas, de 18/7/u6; & Decretos numeros zu 191, de ll/lZ/MT e 37 082, de 2h/3/55,em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

QlágsgLa_Primeira 

O MEC, por intermédio do INEP, ã conta dos recur — sos do Fundo Nacional do Ensino Primario, Verba 3.1.07—1/1, Uhie gade 09.0u.oa “fªªªaªâeªâªâãã r 2 ~~ ~~~ & PÉE$É1133& £33151P‘ IA, Eatado && ª fit ªr$ 1 2.06 909,36 s“ m g sªy-...; ~~ aªnztrnção &: rn,; 1 ( , 

"'_
. íª) salas &. sais. frag-eo Ififif a! 7§;.§§§Sfin23. nagasla aidna.— 

ºláusula Segunda 

, 
- 

O auxílio federal referido na cláusula anterior sô podera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de despe sas previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados por edital e pela imprensa escrita e falada. 

Cláusula Terceira 

, Q auxílio federal será remetido em parcelas,por in termediolda agencia do Banco do'Brasil mais proxima, sendo a pr; meira apos 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 terceiça, depois de assentado o piso, cologadas as esquadrias e concluidas as insta— lações sanitagias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusaocqg provada do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

Clá"âªlª puerta~ 
I) Para se habilitar ao recebimento da primeira par- 

cela do auxílio, o BENEFICIARIO’deveré remeter ao INEP: a)prova de 
propriedade do terreno onde sera construída a escola; b)çroquis de localização do terreno com as indicações indiSpensaveis & sua ideª tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificaçõesg d) prova de dispor de recursos para completar 0 or 
çamento, gage 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 g bras; f) cópia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre 0 Sig 
tema que sera adotado para a construção; g) fotografias das obras iniciadas de modo a ver-se a placa que devera ser afixada com<x3sg guintes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ 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 dasiobras 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 parce— la, o BENEFICIÁRIO, 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 
x0 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= Autoridader responsavel pela execu - 
ção deste Acordo. 

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. ' 

Clâugpla Sexta~ 
A construção obedecerá ao projeto e plantas que fª 

zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser COÉâ 
truído no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da assi 
natura dêste convenio. Altera*ões nas plantas so poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP, — 

'
- 

Cláusula'sêtjma 

, Na hipótese de serªo custo das obras Superior'ao va- 
lor do auXilio previsto neste-Acºrdo, o BANEFICIARIO suprira o ex- 
cesso verificado com recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

, . Clausula Oitava 

A verificação go cumprimento das obrigações ãecorren 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 tragalhos de construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta. ' 

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 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFICIÁRlO aquas compete providenciarlsua instalação e funcionamento, bem como sua conservação. Essa gredio 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 BENEFICEÁBIO se obriga a conservar en_seu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres- .taçoes de contas a ele referentes. 

Cláusula Dáciªa Segunda 
» 

A . A Ao firmar o presente Termo de noorao Especial, 0 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 Janeiroyf WM az /9JÍ7 

“' 
[a

' 

I , 

Clóvis o lgado da Gama 
Ministro da zducagfio e Cultura 

& . 
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~
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

TTT-IO DE ACORDO ESPECIAL, PAR; EXECUÇÃO DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGIL'IDAS NO PL.-“INO, DE 22M- 
PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR Pair-riam DO PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO D22 EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEG), POR IÉ'ITErâvíÉDIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP),E â 212 12:1 11322.1, eres 12222222221113. 

= ei; Ia 12123:.~ 

Aos Q/ãWºZ—d- 
dias do mês de édo mil novecentos e cinceenta e nove, no Gabinete do Min“, ro da Edu» cacao e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgaí, da Gama, e o representante devidamente credenciado da Entidade aci me citada, tendo em vista o plano federal de ampliação e Qelhcria 

'» 

, 
... . _ ! . . 

.1. .. . . 
ca “sde escolar primaria do Pais, f01 firmado o DÍGSaG Terno ae

~ 
léõrão ESpecial, nos têrmos da Lei-nº 59, de ll/É/h7 e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/nõ, em que se estabeleceram os seguintes com— promissos: 

Cláusula Primeira 

, O MEC, por intermédio do INEP, & conta dos recursos orçamentarios correspondentes ao exercício fi ancciro dGVl 9ªwyer ba 1.6.13/6, Unidade Z7—INEP (ªiªi); eaage&3* & 3433333 & ªaª: 
rat» 22.22 22:21,: “,, así,, & amália ae ar$ & am 33%-w ea «2:2 q mm & eas :21}. 22121112122223, ae & semear—razãº as ma es— 
caàar eg magna (É) salas 33 a' a (ªrºéeân iâeªfTâúââ & ser 1a¢azxu

~ 

~~ 
~ ~ 

Qléusula Segunda~ 
, O auxílio federal referido na cláusula anterior só podera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de despe - sas previstas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente d; vulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Cláusula Terceira 

, º auxílio federal será remetido,'em parcelas, por in termediOIda agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo & pri - meira apos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presen- te termo e quando concluídos os alicerces; & segunda, quando as o- bras estiverem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assen— tado g piso, colocadas as eSquadrias e concluídas as instalações sanitarias, de agua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprº vada do predio. '



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

1) 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 iden tificação; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das especificações; d) prova de dispor de recursos para completar 0 or camente, caso este exceda o valor do auXilio; es 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 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<xsse guintes dizeres: "dSTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPERA- çÃO DO INEP — MBC". 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais parce las obriga—se o BENEFICIÁRIO & remeter mensalmente ao IHEP 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 dae; Xilio, conforme a clausula terceira. 
III) Para se habilitar ao recebimento da última parce" la, o BEEEFICIARIO, apos a conclusão das obras,remetera ao ITEP ou entregara & seu representante, especialmente enviado para isso, o "Termo de Recebimento do Predio" preenchido na forma do modelo ane xo ao presente Acôrdo, acompanhado de um demonstrativo das deepe- sas realizadas comha constru ão e de fotºgrafias que focalizam o predio por varios angulos ex erna e internamente. 
IV) Todos os documentos e fotografias deverão ter o vistohda Comissao Local e dar 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 condições pedagogicas e de higiene e ficar protegido por muro ou cerca ao final da construçao. ' 

C áusula Sexta mm 
A construção obedecerá ao projeto e plantas que :qà zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio ser cons traído no prazo maximo'de doze (12) meses a contar da data da assi natura deste convenio. Alteragões nas plantas so poderão ser fei - tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

CláusuLa'Setjma 

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE :s-ruoos PEDAGÓGICOS 

Cláusula Oitava 

A verificação go 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 construção, e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta.

I 
I3 Cleusula Nona 

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

Cláusula Dêciªa 

O prédio, que deverá ser construído com estabilidade. garantida para longa duração, sera patrimonio do BENEFICIHBIOZaqxa compete provigenciar'sua instalação e funcionamento, bem como sua conservaçao. asse Qrcdio nunca tera outra destinaçao que a de sei— vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— ras normalistas.

~ 

: _ 
v 

. . Qàâªãºla Désima Pr1;e1ra 
~ ~ ~ 

. _O BENEFICiÁBIO se obriga a conservar em_seu arquivo o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres— taçces de contas a ele referentes. - 

Cláusula 'cima Se 
' 

da 

A 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 gelo fiel cumprimen to de todas as suas clausulas, de cuja inobservancia resultara ' a rescisão deste Termo com a consequente devolução do numerario gare metido. 
.

'

~

; 

' 

& , , ’7 Rio de Janeiro,/%% âmá ºª , 97f; 
// 

vªi/Ó“ i GLz‘b/VL/uflm 
ClóVisÁêalgado da Gama 

E&mmãaeCMMHa ãinistro d 

INEP/CCEE/zcs/cm/ WW



;.,._,_L_Mªnumwª.w . » — 3. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E‘CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOSJPEDAGÓGICOS 

2222222222 22 222222 222 2222222 222222212 n 
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e 33333334“t 222 I2- 22-2 ,222 na 122212222 
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2 222212222 são, .222 22 Wa 222222 a 212.22 2mm: mai 2- 22222222222 22 xa 
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~~~ 
~~~ 

1. Fia alta;—aaa a “uma ãe anilina mma» a: Inn- 
22222 “& 22.3. a M, 2.2222 2. mm. am., um '2 

Wammflufiséooflmaénmmm ' 

2. own..qmmum2.m.222.m.an2m em, pam s at: &. Cr$ 599.069,09 (22522222223 0 mts m 
amina.) 

3. 83:30 mafia: 2222 aa new: e CW CW 
222222 ao ªíªâm 622 Betânia, &. gm a manta pasan & W. 

massa:».áºaâ Mauá/7 
afff-«fªz 

22!“. saíam; ªomm 
222222:

~ ' 
1.33 WâÉÍiQ-âuuâ ª:
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99329 999999 m axªm nv mame 99999191. .... 
139919943159. nª 359.3 59 cºnsumam Em; 
9 9199399919 m 99:99930' E (hmmm), 
1999 1999999919 as 199999929 9991:9991. as na 
99999 99999699999999), 3 0 92999992930 ; 
&&àRTEãà 99 9999999 um”, a 9993.939 
mam 9999 awmç & 9 999m: 
maes 99 99 mmfi o na amena; 99 mªs 
199999391919 99999 mesm .99 n 

3.. Fim aun—aaa o mama ãe auxíliº Wa w an 

gar—cadim Agra-Mom “am 99195“, à. 9993999, Em a 
395.523, deflmaéo && cºntraçãº a- equipamento ele m 93% &' ai; 
uma 99 arte: 99999921913. 

2. em, 999.2999 cat-91.909.999.99. max-atla- 
ç'âo mma. m & nr &: ªrt 999.999.09 (quinhentos 3 mt: 
:93. amina.) 
5. Wmummumw¢¢Wcmm_ 
eiàasantâm ªs Aaªa—dn.aquaopnmto maamw. 

. 

“Riº do JMNgíi && Zana-«Á Aªªª/"7 

Anísiº ªrªbia 999nm 
Bia—tªto: 

mMWam]w—a€.m59.
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~ 

.. 

np mecentes ;; 9199999229 e um nn Gabinete 99 23.91.92.129 na 
2599 e Cultura, 2322999221299 e Win; um 219.2:3199199919999 

e o 99992221299299 23921199929999 22129999291990 de 3299:91291'9 zm ªgain; êetmâm,âm,teaknnúntanp 9922299122222.q 
mªlha-ia 99 encetar 991235919 ae Mii“ 91919-99999 

sente 991-22» ée 9 22399991991221 nª 59.. do : 
de mªnca—ete 1222 2:23 $$$, de 15/1992. €299 a 99999919952999 eu em “sºmªm: 

9 32:6,. 991- latex-19949.9 ZW”; & 22:992. dos 999912.90: 
anamaria emwmea 99 mm cio financeirº 219 19523 ”Wªta 

ªsdª/6 mafia Eg.—I;”; W91),9m999919 a Prefeitura 2 cipal 
Fare—na, 2: a; 9 a; 9:29 me 2:99. 90299222229222.2229 ;;;; 

23.2.2.2 1962.99.99 9 mst and: 2 @199) “999193 Marinhªs 1m 
sala &; ªdagª can 9:9 (rªm ;;;; :2 922.97.599.22). 

titã 99:93.19 am:. ªíªãáº 9:2 311%"ªââªãíw sô panºrama Wmam_mcu2wa ama e nas 
grevistas neste 9999299, cujas tem ªm;-go wwlgxante diªgno- 
aos, 9919 meme 19991 escrita e raiana; 

ªº amine renan). mê 9922199199 ,e; yam-9199,90: m- 
temª;“; 69 9959299. são 229999 99 masi). 9.29 22mm a 991991: 
ra me 9 tn 99 92999999 na Glam 2222191299. ée presente 
na 9 22219999 ::c 999 as guarana“ 9 gema., 99922.99 99 eta-as e vem cobertas ; 22999991999; enãlâmw ªgia s ge 99992211999 e 91$, 99999 maias 99 eam 93 e e 91992399 993499919: 991 me 99 lume %%%&,“ aºs a emma 99929999923399 99999913.a
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.v 

“,.; 

”fºªm 

: ç— TREES as AcbaDG BSPfiCIAL CELEBRADO ENTRE o 
{ EIHIST§EIG DA EBHCACIO a CULTURA.(HBC),PQR 

IRTERHEDIO no IHSQITUTO ngcxoaaa DE ESTG - 
nos PEDAGÓGICGSf(IHEP), E o G£VÉRBO no as. 
TAEG DE 3339123, FàRA & cwxawaução DB an 
cwae “ EBUCAÇÃQ Paxªáaxà E COHPLEMZNTâR 
E nª T s PâVILÉõES na ARTES INBUSTRIAI , 
RAS 0195933 nª ARACAJU, ITABAIAKA : a - 
RIO no CATETE. 

Aos Ã/wáºlª días do mês de % ão 
mil_novecentes e cinqflanta e nove, no Gabinete do Minisyro da Bda— 

eaçao & Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Salsa» 
do, a o representante devidaçente credgnciado do Estado de Sergi - 
pe, foi firmªdo 0 presents Termo de Aeagdo Especial,_tendo em via— 
ta a conveniencia de dar aº ensino primario a extensao de ". seis 
anos e de, çonsequentemte, as gurar a progressiva pgmaneneíana 
escola primária, dos menores ate a idade 15331 de empregc, ficando 
estabelecidos os seguintes compromissos:

% 

i
i

% 

__ 

“A 

/ 

".l 

~ ~ 
« "4.5: A; - Concederé e EEC, através do 1532. ao Govãrnodn 

Estado de Sergipe a conta das varbaafl.b.13/5 e 54L£n=a£z 
(Bagdade 09.04.023, do currents exerclcio financeiro, os 
aux1lios de Cr$ 5.840.090,06 (CINCO &ILHÚEQ, OITOCEHTOS_R 
E QUARENTA MIL 030221303) 3 er: 2.760.009,09 (DOIS anuúxg 
SÉTECENTOÉ E SESSEETA ÉIL CRUZEIROS), respectivamente, as 
qgais serao distribuídos, segundo a seguinte discrimina — 

çao: Grs 2.600.000,00 (9013 sizafias, sszscaaaos ªIL can _ 
251303) para & construçao de um Centro de Educaçao Compl;

4 

mentar, & Cr$.6.000.000,90 (SEIS HILHEBS DE CRUZEIROS) nª
' 

“Maw-1.4.5“... 

ra a coastruçao de 3 (tres) payilhães de artes , indus— 
triais, nas cidades da âraêaju, Itabaiana e Rosario dº QQ teta. . 

;:gízaa — Ac auxílio de Cr$ 2.600.000.09 (DOIS 5113538,
3 

SE *fzfiros HIL envzazaos) referidº na clausula anteriºr . 
sera adicionada a quantia de cr$ 39925.755,00 (2328 II— 
Laõss, BOVECEKTOS E lws E CXEGO ªih. SEEBGBBTGS E 81!— 
QHEHÍA E GIHCQ 630331303), decorrente das varbgs ........ 
5.1.07—7/2 & 1.6.13/5, de 1958. 

~~ ; ::K.: “*v. Assume, o Govérgo do Estado. o coagromiaso de 
completar, com recursºs proprios, as eonatruçoea previa — 

tas na clausula anterior, caso se mostre insuficiente a 
auxílio do INEP.

~ 
u...»... 

<. 

_t;— 

....._<

. 

da-..“ 

g;ég§§;g_§§%§§g 
- A importância de cr: 2.250.000 oo (D013 xx- 

f 5,(BUZRETOS 3 CIRQEERTA‘EIL CRBZRIROSS corraspgndente 
ac aul}o concedido a9 Governo do Estado, pelo Acordº do

à 

10 ge agosto de_1957, a gonna da var§3.1.6‘13/6,de 1957 v
ª 

saga destinada a aquisicao da mayíliario & equipamenta Gas 
tres oficinas previstas neste Acºrdo;
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o Osprédios escolarua, que deverão ger coqgtruidoa 
ega estabilidade garantida por longa duraçaa, seraapatrí— 
mania do Estado do Sgrgipe, a quem compete a reaygnsabil; 
ãade de sua instalaçao, funcionamento e conservaçao. 

gla§§§;§_§g;§§ - O Govêrnc do Estado de Scrgªpe se obrgga a can - 
sorvar_em seu arquivº, o presente Agatão com toda a docu— 
mentççaº, cºrrespondencia e prcstaçoes de cºntas referen— 
tes a sua ernauçao. 
' 

— O Govêrno do Estado de âergipe enviªrá ao IBEP , 
apgs a conclusao das obras, e 'Terno de Recebimento da 
Predio", aconpanhago do a: balancete das despaaas rualígª 
das can a construçao. 

t . — Ao firmar o presente Têrao de Acõrdo Especial, e 
Govegno do ªªtÍÍº do Sergipe declara qu. 390333, sem rau— 
tríçeea, o o estabelecido a snag condiçoes & ao rnª 
ponsabilíza pelo fiel cumprimento do unas clausulas. 

Rio do Janeiro, .ãã/;a£2 vãâáíddrltwbi45/j7

~ 
Cí Salgªdo &

_ 

niniatro da Educaçao e Cultura 
.’\ «A ; , 

Íbis ãàreia J// 
Govcrnador do Estado da Sergipe 

IKEP/EEC/Bfifi/tc-ZB.5.1959.
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3313333330 3c Tªkaº 33 353330 ESPEGIAL 
INEFÍEG—BS/Sg, na 31 DE àaâswº n3 1959. 
613mm um 3 3413313332313 333: am:— 
g3: a mama. me:), PGR IK—LZERÉÉBIG aº 
133313330 330 :33; BE 3333333 rsnaefiq; 
war.—aew), E 3533333.: m ii.-BTW m 
swarm. 

l. Fica alteradº o aaatanàe às auxilio concediâo aº Ga— 

vêrno a: Bataáo ãe Sergipe, qua passa a ser de Cr$ 5.103.960,99 
(0133330 33m3, can: E mªis 3212., mmwms 3 swam: CRUZEX» — 

aºs), em mm a: ar$ 8.660.660,00 (ex-'30 33133533, SEISÚEÉiªõsm 

CKUZÉEROS), sean antes previste. 

2. A impºrtância mencionada na clãusála aegnnaa ãº ªªªh 
m de 3::a mgª/WWW. ãe '31 de 3332:: a: 1959. mm»: 
mm: do "fim ãe 3:832:15 3333;333:41/58, a: 4 a: mus-hr: a: 
1953. o qua}. é’, atualaaante, Em (::-3 22.633.370.93 (mts mmm _, 

3313935333 3 333333.333 mi,, (iªna 32 33:33:33 3333313305); cri.... 
317.173,99 e e»; 2.5%.m,oo, â mmm das mbas 3.1.97—7/2 a 

1.6.13/5, 35h09 aº axªrcícia financeiro a: 1958. 

3. Egeu-à mantidas caza“ 2.: mm: e exig‘inema “when 
eidaa nº 232:: de aearfla a que a preaanâa pasaa a incorporar—uia 

/ Riº do Jansiro,»(%fi :15: 3534“ “ 

/à/ _ 

«*ºªªªêã7jf 

“%%; Ly“: :
; 

aníaie Spínola &éíxeira 
Birater 

IREPÍEEÍBÍHÍJAHfio—27.ll.59.
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misc swans as as autism missus; m 
5/9/59 mmm seam s mammals as x 5gfia susauss{ssc)ao ass :s‘asassma 
ªg I sazmo mamas; 53 33mm Pam... 
eôaxeos (was 

gªgª 
s s tºmam mex. 

ass as amass sis asasso as mass as. 
sass pass WU as osass assinªm 
ma2%asnss so a s as sass 
msscsssap am marisa wma; 
BAIXD; 

Tenda em-vis as: pºnderações apresenta: pale 
Prefeita Municipal dn âLVÍ L13 §Estado ªz HIBÃ$ 933513, uma 
farao expeãianto prot lass as Iê EP sab numerº 595/59 s MEG, 
so: am titular shes. : salame da xªmã * a Pass-afisas as). 
mamas DE sssxfida spams rimam :) dªntes têm aditiva mga; fica estabelecíãa & cºncezsà lio snplsmentaz da Gas... 
3. em 000, aº um mm:: 222s smasazaos), pars a cºnclusão arm a— 
bras do g;zpsm Escolar de quatrº (&) salas de aula,qus est 
do avast ªâszrita de Fonseca, cam auxíliº &; Cr$***** 
300 ass as (gâmms ass cassszass)’ messes: antariommta 
pals K35, per intermédiº da Divisão dº Orçamentº. 

auxílio supl entas cºrrerá pºr cant; aºs ro— 
cursºso fiamant o: && exarºu cio financeira da “959 vague.» 

5.1.0Zh1::;z;1, nos harass das Decretos—m numero. 6 7 
de ll/lãfhã Was 18(7/ {fig 9 Decreto: 

syn/12m“: e 3,9 use, dean/3155. 

Ficam prevalecendo tºdas &: elâuaulas do Aoôrde 
Eagaaial era aditadna 

Rio as Janeireglz/fi 53/ Áâª/Jâááí” AÉZQ$./jí 

wtºíp “ªtriªl/21x 
55311: Salgadº é: ãana \ Ministro da Educação e Guitars 

6k77 542/(Íyégzuzzqzaaáârfâªt.;45Llfáí ÃL444442= 

Waite mami 

map/cºmízs/emfauêº—sº
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:::: :: 111111 1111111111 ::::cçx: na 
ªê:—“im $134313 idgsf rª 313m P1131513 33 m 
11:11 -. ::::w: :: 1.11 :::: 1111 
111111111 11111 111:1 11 :: ::::a: 13 :::::::: (:::) ::: :: "::.- 11 :: :::: 
:::cze*::. :: :::: : ::: . :::: (1111).: 
1- 1111111111 :::-:::: 11.. 1111, 111111 '11 
:::: 1111111 :: 11m. 

:“ MM 11131111“ 
nu manta: e 1111111111. 1 11111.11 Gama e: 
1111111 a ($111111, mm:“: 1 2111111111 tim,:râlavía 3:1— 
11111 é: 31m 1 a Waite 1111111111 &. :::: 111 ::a: :: :::: 1311} 33.11111 11,: 12.9121 : pl: 13111213. 5&11111119 a realm 
ria :: rªd: 1111111 11111111119111 uma:: o nº;: :“ 
máeàaowúoââw 11111161111. 1195911 ”fedora 
enwnªaã66736ªí was, a::auªatnâolmacmm 
tea 111111111113:

~ 
~~~ 
~~~ 

11116.11: 1111mm :: ::= , "a cºm: :s: mm— 
:ríammêrm 111-1011111111” :: mm :: marimh lm 

ªe:“ 16.16 &:a EET—Zâãâíº {W91} 1Wmaefaitm& 
111111111631a da ªia 121m &: :::-arte,: : wi: ée ªr$. 

600 em, 11 {1111911 111 :::. 1111111111} 1111 : sem: 
(3)111111311111111111211111111115 11111111341 ªjam 
vma) & 11m mmm aa 11111, 11-11:11 :::: . ::: 

W 111mm”; 111:3; max-111 
É: 

11111111§11g1g » 
a m :: 1 ªm na 11 mama: 1 1c- smtam,euà:a :atãWamlmu 

1113111: no mm, pau 3.1111111 mata e £11113.

~ ., 
:: anahi: 111.1111 nr: mtª :: miau,” 5.3 tema: agencia 11 ::m a: 1311311 aai; 1mm .: pri irª,: e am:-LW :: 13.111311 m 31111113 gsm 1o prum 

às tm: 1211-111 11131l :: ::a : 11111111. 111111 asa 
bras estiveram: cobertas : re::stiâas; & 1:1 ir:, Semis; 
ted—ç : 1111 :,:i as 11111111193 : ml. 
nit-13:11:, qã aguas nas 11H; 9, a ultima, apos : asmª—ª 
vai!: da 1:11:10.
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' 

‘V Ifá , 
. ,. .: 

vx .:.“ 
V; ' ,, > 

_
. 

& ;;, 31.2 i
- 

I} Para,” habilitar aa mama aa wªnt”; gar—- 
cala do auxíliº Wa :“,t ao Emi“,- am aº W mi.-— magnum was.“ aaimtmfiamtsrmtalpméu 

na do terrenº» um em a mola; b} crºquis fu lea- 
ªo dc: m em as maze nas mum uniam—amt :» m 

eg.—ªlmada aas abs-as; &) na garªntº.—em o a 
' 

: wie par; 
completar o mamute, em asta em; a m an a 'in; a) um 
e qualifies aº tm msma da lmaliéamgtatemm pelo: pm h1ms¢e.w. ,,antreasamnpahmmsmpmfemgmm 
amigão a. Gamma; mªl mmm as o &v 
to «as m; :) mia às Wata at em &) fugaz-aria; &— 
ebsaaíâgínw &: moda & wªr—ae &, plan «famª na clausula dn:.— 
m pr ' in. 

II) ªm se habilitar ao mama aas parcela: & 

~~~
~ 

tamªra: “uma ser Wide,: Wah: a.» Iªgº inf 
mha oamtoaaamtrggfiomrmm Wa mun“ 
mamae a fase às gªme em famrm, W m fim zm 
a nova garanta do a 10. . 

, 1532) Para se habilita; w m não da filtmm 
lag, dama ser anginâo eu um upºn a mi. a fin m.e”i’em do 
Reaching!» do Predio” prune na ima ãº mio am aº _ 
nente mm, magmas as m mam m MW real 
da aº» a mamae a da fºtografias qm rm a weak: paª & 
rios angulºs Wma & mªmae. 

xv) Tm os Wata e imm: W vt 
to gªl—ºmissão Lees}. a & 33.1t mm“). pela em ' â:— 
e «do.

# Éi' l“l'l 
* 0 prªia mm: set; mutt-311“,“ panini.“ me» 2mm m às ãe: nªl mtrm'qwadna, Wado & m «tutu—_ m " Wa amamos: peâagogíaas a ªs mum. .:, 4,,..'~ 

& amar-ação sham-3:3 em 930t a plants: qua fa- wª integrante do ta , m o We a: mg— 
“ 

' warranting“ mamas. %%%&—assinªm“ 
to amaze. Mªraã“: m plantas so mm m nica: mm 
prévia antaruagaa a Hªia.. . 

ª" ] ªs“ 
, 

Efa hipéton tie a; a emo &: amª sup—rior,” n— 
m- do Éziº previne mm agora,; amu-raça:» responsa“; as 
13,1932; Guts mm sum-ira :: me.» matizadº em mm 
mm . 

A rifles; &: aº cmwmfito das abrigar 3c: warm 
tea do presente ªzªrãº ca. made ma park’s» 1331932»; m Dir.. 
&& an temsgntante mmm emdemiafiomadera & ita:- quasi; 
ªlargaram/was og. vista: ª o amlmnte age trabalhosa—Bm 
ªr:—açao 0,169 out:-m: cents :: Lacta]. referia: m Clam MJM

&.
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Para efeito do que âíspõe & clausula mªria:; a 
Aáamistração ream vii la: ºbra:; se captam“ & £56113” , 

1- team as mias ve Miami“ e & transpºrte º: trata .. 
s de fímlisaç «º sua veni'mm a ao» matado: pela IgE-P ou 9. » 

100 umbro: da Comum Lena).- 
O ' 

radicª que,. áewrâ ser em; truffle m «tabuada 
do garantiria para caga ªnimaçaº, ma truncate da Prºfana“ a 
qm «:t grav dºrmia; sua mum a mum o, boa m m cºnsºmem. nas gnaw nw tªra aut qua a. an 
servir ao ensinº prímula. Sempre na wa val & Praiamar; ao 
tema;. em a mum de Flamengo de Bataan, Wª a animus 
do professam mm“. 

Durante a construçãº devera m emm an bu 
visiºn). Wmª-ªª cºm os seguintes diaz-oz: “Earns. assaz—& as an. 
ac saw cm: A cwmgfie as zw .- me“. 

& mfaªtm sa cbx-lªgºª conservar &; neu aqui» 
:: wants Marão am m a acenam; “gammy-emu 3 mm ; ade m: a 31. referentes. 

Ac firmar º presente Tamo fie âncora Especial a 
Prefeitura mm;-a que aceita, m restam mam o auxilio estabelece:. 
do & a_uan “commo“, & qua se responsabíl magnum 
gaging mas clausulas, as aaja Wet-Iam ía rem; g me- 

a date Tam em a amante Mima; aº mario 1: ram 
tide. 

moan Janeirº,/ff m Mó 
92/7" 

] 
«2, » w 11/4 

“% 
a.» a» 2297

a 

“dª“ W. 6a Em
x mm“ da Educaçao e Guitars

m Minna mxm 

IÉEP/ cozy 2135/ an.
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1111111 1111 1136111211 111113111. 11111 1111111130 na 
11111111 111111.111 111111.111 ;;;; 11.1111 ;;;; 8111-. ;;;-;;;; ;;; 111111 mmm; Í;_;;arlziª .11 ;;;; 111 

%% 

mem—;;;; .111... ;; 111111111 ;;;; 111 1111111.. ªê 
111111111111 (;;;), 11111 1111: .1 x;; 111 11111:; 31313131111111 Lei;; 3111s ªÍÃMâQ ªçªí—Eª 
111111111 I11111111.11111 ;;;;mmaª 

% 
111.11 

11111.11 11111.11, ;;; 1111111 

ªºs “"—ªj,“ diâséonãsâa/“f ªo mmvmmsemmtaeme,mâamwdaªmmàkªda 
«;;—açãº ; Cantam, mªs! a resgªtªm mammal-1. 111 vía 11113.33 
da da Em, a :; mpg—em anta 3111111131 emªnam 1111 W 

~

~ 

ªfªmado 131111111111 à). 111m1a§¢r¢15fiwflam at: n 
ªinº 3119111 c;; 1113;111:3111 

;;;: ria &; de Mªr p in ée 
11 rei “macia e prumª; mºda 11111111111111.1111 mà. m nª 59,111 11/1117 13 do mw» nª as 631,6): 151159! ,a que “ 
”mal—edrw as mantas anagramas; 

_ 

1 _ 

ºrçamentários cºr;—w mªmª;; aº me £113 em 11¢ 19591731: 
ba 1,6.15/6, Wâada 27 é;“; 11/113,11111111 semwmm 

é;; cidade ;; ªmi 11¢ am ªewww 1111:1110 de ; tãããº» 11¢ (;;;; 111111111 1.11 11.11... 1.15 ), ; a cºnstruçãº 1,1. aai: 
quatrommalaa de aula» ;;atzmm; 1111;: tação &; mªma; Mim 

13 1113,3111:- mmmédio 13¢ 3:11.35 ; amt; 1115. mm 

G amália 11111111 refºrma 11¢ cláusula anterior 
sô poáerâ m 1.111.111.1111 ;;;—a o eu; “%;;i 1111 11111111111 de m mas 31111115111: 11111111115 moa mºvax-ãe sar WW 
divulgada, pela 2.1.1.e3 3.0511 emita a falada. 

ªº auxílio ªmaral ser; 11111111 a;; parei-alas,“: 1.3 

ªmigª. da ;gm; 1111 mma 13¢ 13:11:11 mig prém, 131113911911 - 
1191116513 11 mam“ do âlspestza 11.1 amami; 11111133 ciº pram 
is mo 3 quando miúdºs e; aliam—m; a %W,QW &: o— 
bras estimrm 111111111513 & reuniªo; ;; “Mage—poís 13¢ ann— 
tadospiso, me; “adagas 11111113111 axªm instalações 
31111111111111, «ªq & 13¢ 1a; e, a tim, & emm cw— 
pmda 11¢ 11111319.

~~
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:) Para se hªbilitar 39 mamas: flap 
cala do auxíliº, 3 33333318133710 Wa mtg: m rªç-»Piauí: acªtªpãã pm nââm às anata (60) atlas 3 pg: aas atura dªs m : 
&) xxx-avaria “<30:m Mamã m 333333013 &) mag 
quis eia loca ão ão tas.-mm m &: mic vain: 
Mgmt»: &mmainadn em ºbra; &) pm & ”1% * 

ra mapletar »: e ªº,“ cam Sata m 0113; o) me a gmina 3:; astrªis pacman fla legaliéaâcfmtamnam pe— 
lo: ªmam às aâgâââº entre as quasi: pelo um ea 9333:3332, 
qua matituxrâo a não 33. mmaéa {in »»»»mm : »» 

senvolvimento das ºbras; tª) la dao Gantz—wu (33 m mão:; óiª “grana da obra: mamã» às m & var—u am“. ' 

“ww; me 

~
~ 

to! (312w: 3313730 fim ~~ 
, 11) Para se haha: an Winnie cia: parcel" “mataria: rigs—as e 3333.37c .16 a matar mamute 

infomações r. o who cia emanação na fem aas lustra— ma, mamãs—sa & fase aa m ão aum fotografias, m— 
nnqízarxsmampamlagea 0. 

Draw ao abilitar ao mum“ aa 313m 
33, 9 E3373 ama: & ami ao 1533313,,3993 3. conclusão an obra ”gªg 
m ele ama :3 tie Prºdu" grammar; na tem 33 mmm 
premio % ªo, %maãº às: m amtraum das Meta:; 11583193 new. a canetª“: ãe fºtografia: em: fºcaliza o 9 
por varias ângulos & mamas, 

173% as mm e taken as ásiª-rão ter e; 

ªxo MMM Local e 6a 333331333: Nipoa m pela magic . &

~ 

º prédio ”zelar será emu-uia» passive}. u tu mmãrcadoássmnwtmª mmamàum—
& 
as Whom gem-3:389: Mackinaw a do my“ n near pram 

par m on com ao final da emanaçãº
. 

85” 

WW 
3 mem; ªo Magá aº pronto c 3mm q». r&- ªm integra; ta dº pramta WM03W o m m7 

prazo am :3: 303: (123mm & anata: aa data da asd. 
natura mas amôniº. filter ões was plata: «5 poderão ser m— 
tas «diante previa autºria»; .o an mªiª. 

ªahípômoáea acmwmarassmri raca :» do amine prevista ante 3n réu a 33,333.3c Mª aupr a ex— am ªnimado am wma próprios— 

& verificação do «39213t :33: 1333133359: anºs» mm do pruma mm eaherâ,áe wa pam,“ IRQ auger m
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lin—ator ou representante &aviámte cmêemíaâo, Mara abusam 
gªma:: inform a ou 5:55:15: 0 mmmlvimento dos trªbalhei 

matraçâoa ºutra, a Comissãº Local rªs—farma na CI 
quarta.

~ 
55:5 0 afeito 55 gm 513980 5 51555515 anterior, o 

5555;955:355 se mmao a “faexutarnr pox-W na mina pau!— 
ven, Wm º 50 Mr“ do fiscal:. ªio m a na: 5595555503” 12550352 pelo: mama saem: ª“; $o 

' ' 
(: prêâio, agua gemé rãer ems grama em estah 

de garantia para longa 55mg ão, sua Wo 55 .3 5:515]; ªº & 
qm Wªke acacia: sua instalaçg a e rmmaa, 5m em 
sua mm:; rádiº ma tax— autra 55553.85- ãe que a do sm mm;)“ a, domaumlawprm lampreia; 
sem nomaustas. 

& 5255.5 miªm se ºbriga 5 cºnservaram &:q 
nopmmzàoôrsqmtôdaaàocmmâe won—ema um 
tações do contas a eu referent“. 

' 

Ao rimar 0 premium fªma ãe mªma 55:95:51.9 '35- 
5 ªruma declara 555 555155.555: restart ões ,o andino estabaaeiu 
cm a ms 55115153833: qu: sa res «5011 55 pela 515155155555 
de %s.! ams 513m manhãs incham“ reagia: a row; 
:0 . 

W m 5 mma. dºmingãº cie nm;-aria já rams;
. 

Rio dt Janeirº, %fM / 5/7 
J 9.1» —/Wf Vº 

%: fame da ãm “" 
mastrº da 55555950 0 5mm

~ 
Superinfiéndente Geral 

55551535515635'55/145555
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~~

~ »» HO amªrgªs im rªmas EHíªÉã/ms Kªrma %* 
' 

9/39 v 1159, 
' 

53 m a nºmi rifª—31 , õfªy'iªs - 

_, 
grªma magggwamfiutmx Pm . 

mo :: amam Rama,-eah swims 
* fam mªap; _ 

n a song; as as. m m mas are-ma s {3%}m xa) & mm - m em Esca, ' ªs 
grams :: %%!) 33 w; , o m r & Íªm' nae ,,zarmmz—

% 

~~ ~ ~~ 

~~ 

. !bndg na vista as poadsraçãss agrasantadaa pela 8.— 
«ataxia & amº“ aº istmº &» Hina: W:- 

. w Mente &
. Billiôâ : aaraf59a prntaualaéas an IfiEF gaggeazi nàew sob“ all
% 

S aharsa a 6-. if ' 

a HEB. par seu titular! Dr. Glªwis $a1gaân 
6a Gama, ªr$ n*âô ªs Esfâôe QE gxãàs Gãâàla, pºr aun Searotarit a 

à» Rama; o, ! n m . 
a teat-m aminha pale qual, fica asta—— 

bclacíâa & caneessao dº 
_ 

ía supleaantar ás Cr$ Suàãô oae§ae (cmº ªms qmmwaa'ras E emm; amfimzamas) pm .
. mlnsao ãe 3ª (trinta e oito) ªmina Prima“ (666% a 52 I 

' “scams, da total. marªsmº pelos tannins m Mita ”,em ! tem relaçaº anna que faz parts anagramas da gritante m. ';

I * a Auxíliº Imam mari W en.-nta dos mm- «—
: sos mamanta lies às altere” : ie fimeim- ác— 1959aem V 

, l" ª 

(71%) _ nas “maos tic-s Baratas—his nªs 6 735. as 13/ ªf ' 

. , ª a x.y-'Mas, 9 has a 1&1t o mmtos nan à 1911, && mªri ' 

o 37 082; da 33/3/55. 

Ficam prmzmm $366.9 as 1315113313: 553 mam Samia“ m agitation. ' 

ºgrº da Aguiar ªacíel . Maman &; Káueaçaa at . 

mfmmwfifwaa
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~ ~~ 
~

~ aªª“ & %% amem. ª magma mmm w 33mm 1W ªiwª Mami: mexam m 3,1;;-~ 
~ ~ LLW nas ww na mm; mama< WmLa, mam LL mag; mm. 

m Ma mean-àalwfªwáºa Wlãmuimgªmª amam—nam Mt . 

" A sin sms ªmiga,. 
f 

-= 

1 1 11 dn matutino, nio M 
o W uu: :“ a plum mas: a Mia!... an um :: ima.- 

~~~ ~~
~ 

~ ~ rm nº" 
.» -. ram Q Ma km a . Mim 9: «gamma mw: 

, o mv gema; a: Van-bu 1‘36- & muintº aí:: ao ; $$$, , 
mªs.—w»— — W mw ** º 

e '<51<s am a: pºsiçªº & agrarian ªw. ea 1: you
' 

-:=,«,.,;. «__ 

~~~ ~~ ~~~ 
omni: mm amass!» na «18mm m, um: ªnimªcao—u MMM”: «moacammzwa-t 

ari metª:: 2. im) “bicama“: them;~ ~
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';“ tamu: a mm &“ W.
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&2330 nª AGÉRBÚ Bàfãclâà CBLâBRABG R&TBB 
& axxxaaixxo an ayucaçie n suzana; : a 
nin: xxaslaa na vxaçãeª no sswaao na a 
nas GERAIB, wisàana & Laxcxsalo as as - 
axa rang nasrfisds esx A sascaçãª rn_ , 
axa, Hà ragga aâàxxe: 

A»; áa2z4ff 4g #ªaáí' dias de mês do éíwWªu*ªáL &: 
nil mxemtca ' ainqaoata & new, na same“ do fiiaiatro , da 
Maça: . Cultura, prom“: o ametista titular, Dr. Glam 

o, e o 3r. Br. 33.m Jose Pmenta, Amintrador sot-1 
da âeàe fªªâineim ée ªgriãº, da $$$—aaa ãe Minas (iam-aªs, was: a 
vigia o 31m 336c $a MW & míªºria da. mãe swam: to 
paw, foi 1mg :: gp;-asunto $ano && mas Esperem on qua & “WMM oa “gatinha mpl-amigas:: ~~ ; ,wzze» - Gencafisxé a use à 23d. axnaira a. Viação e 

. ia ao ªr$ 566.09%.90 {tmmtos a mªmª:»; mil em 
mix—cairçsnáe Cr$ 130.90%,80 (mise & 01am. mil em - 
seirºa; & cenxa da verba 3.1,57—312 {finidaflt a9.04.az), 
ãe 1953, a as gums Cr$ 139.0%,00' mta fo amass; 
emitem), m um 1.6»13f5 & 3.1.ifi-212 (Wu 
®¢Q‘¢82}j ªª 3-959. ~~ ». 

—- () maximª mãe:—m;; na W “tem; u «- 

pram a. quarta &: coºperam foâawl fiestiamia as as; 
pew. animate men was :10 3.958 c 3959, am a manutençaº 
às turne aê "tarem elaa Excel“ Hªwaiian ”Wemimuh «- 

m WWE“, ,mtíâaa gela Raia Mimª-a do Hagan as 
um. de mmm, Eat—ado &; Minas Wc

~ 
~~ 

~ ~ ~ ~~ m g: 7 O auxílio Mata na clâagula ”gum na 
ra. eu ãopesito nº Baco de Brasil o as pgànrfª ser novi— 
“ataxia para»: o f’im‘exelusiva cm liquiáaçaç &. clasp-rm 
prgvíetaa mate Accçãº. ªªgut-aª.].qgier webmmcm‘ that; W «immap‘ a queima «ia muito mae e & 
aewluçan sãº nmrio is. mmtiéa. 

.. º auxílio será «33n apê: a meu “_!“ 
ª lagional ãe Estudos Mustang. do infamous 

soh“ º numerº it aims ”gimme ca em abri: “— 
com, os na dºa pmfemma ,a 3am contratará»); bu 
em sua a nl &. prepare pedagºgica.
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v «vrai; u-fixnsalanntc, a ªaa: ªanªiza &. ªgaçao rulgtcm 
na no íastivuma ªgaíunal dn Estudºu ªnaagogieaa, intº: 
ªªazatnria, uma cºpia da fªlha do fããgannte ªºs pacing 
::ãgãºcantratadna por canta aº aux fodcraà,ara can 

ggéggn;g_§.xgg, - ªº tin-ar 9 nr.—unte Anaxie & aia—ªm Mªiº a.» 
“taçaa dualara qu. aaeàta, aaa rezªm 
&ahslaeiâe a qua e. rusganaábillaa pela fill salari— 

mínào &: tªdas &: lana eiauaalaa. 

Riº &: ãaaaia&, 5222.45 €;2vuªªdáíº ªªªªªâºíf

~ 
~~ 

ªct/Www ' ' 

{IL-L ' 

De val Jose Pimenta 
Admi strador Gera da 
Rede Mineira de lação 

Ixsrisa/nwm/zggxteu17.9.59.
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.1959. emm o Ministériº da mean a Culture: e & ae:—alana &. Bou 

Jem ãe Wanna, na Mada de Piaui, a outta. park tor sido & "'f_ 

nítida. no mane ao Eganema. 

2. D returns: auxílio, quo em. &. ªr$ 2.006.999,69, 
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1.m.m,ee (1m: W, mtº a aiteata au cruzeiros.) 
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Me m:: mam mise—77159 
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warm E mm gama:, cammsm o 
«1:: m m mwle E carªngª), m 

Inª—mw no marmºre Harman DE Em - 
aºs rmaêszcemmr) E 0 Gumm m 33%.. 
m ag mmm, 3311mm: mama m 1- 

am E «33c RINGS 1333153 333215; 
nas ameaças ccsmnmwm, 

m: / ;: &iasdnaãadcª EEE ée 
nta-«mtos e cinqfiaanta e nºva na Mina“ de sinistrº da 3am 

ças e Cultura, pres-Mes 
_ 

o rat-spec; 
amt. m_mâ.ado de Estada &: Bambam, foi. gm» a mu 
Tam de mªio 38965131, W em vista & extensao . :: maqueta 
tº da ala pm, ficandº satahlocidos os «santas cºngra— 
nisaºs: . , 

ivº titular e o mpl-amiantº da;

~ _, ;, «_ A anal-tam}; ãe cm 3.100.0m,oo (@933 14113833,, 
"ª “- f“ mama ) as“ (test—mªm fim estaban-etão 

màeªrde &. 3.2 a. Junhº de 3.958. a ennstruçãa a. 6.013 ’9‘; 
Ithaca de artea incluam—laia, ea Igaraçu & Memo-a ea Inga «- 

50123. ~ ~ 

_; «» Bo mam da sem data, WMO & auxílioh 
* ' .m.ooe,m (S' E lamªs, mamas m1. cgazsmos) a 
sor, aiaieado ele conto:-nidªde m a diser '- ao cºntida qa 
ana mm segunda, sera camião º mnie pie ás mu. Wmmíae a quantitative &: cxs 1.590.609,90 (1m: 31- 

6, QEMTOS HIE. amªmos), na mmm“, a 
parcela; imãs, atlas tres pine, “nºimage na rgfl 
na» Morão, ou seja:, os ªnnie pia—s &; remix-a. Kazan 
da Mata . W3. 

, 1- » Aa.wrbas‘(l.5.13/5 «: 3,1.67—2/2 - am 09.04. 
º “as mamas Pm ' mha; mtº eia do 1959, 
mmo—assim gums. , : :, construçaº &. um contra &o 3- 

- 
— Primaz—ia «: Múmia:: grs 12.960.996.00 (m a; 

33 BE 833231308); 2) cºnstruçao de pia—.WS do aftas 
Mnatflaia nas emadgs fie Cafetaria, Gravata, Flªx-estª & nas 

mmªo ae “agiam (ªº pia de Igaraçu), a razaº &. 
cr$ 2.159.060,09 (13013 m- ss, cmº E Gimnasia m m .. 
“mas; cr: a.sm.eoo.ºo (om ªims ,smsemos am. can. 
2312195 3 3) o um“ 'zaabmaríº e fama): cr$ .... 
51.600.600.09 cuca HI; 88 BE magmas}.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS~ & :i -a - Aa construçãea moncionodaa na clausula terceira 

e waocorao nos prºjetos qyo acompanham a constituem parte 
integrante do presents Acordo.
~ 

t — O auxílio a que se refore a claugula segunda 
ficara em deyosito no Banco do Brasil e so goderá ser 
movimentado para o fim exclusivo do liquidaçao do despe - 

previstas neste Acordo. Qualquer inºbservância desta 
clausula dotermigaxa a rescisao do presente Acordo o a q; 
voluçao do numerario ja remetidº.

l 
§;§ggg;§,§g;%§ - O auxilia federal sara remetido em paruolao. q. 

aº or o com o andamento das obras, docunontado cºm relate» 
rios e prostaçºes do contas apresentados ao IBEP, 

so habilitar ao ;ooobimanto da primeira par 
io faderal, devera e Bataan de Pergambuco :; 

mªter ao IBEP & planta ªos terrenºs destinadas as conatgª 
gees previstas neste _Acordo, o orçamento diacriminada das 
auras. eum a indicaçao do prazo previeta para & constru — 

cao. As demais pareolaa seraº remetidas de acordo com o 
andamento áas obras,_ & criterio do INEP. 

glággªªª_%âªggg — Mensalmente, o Govârnº do Estado do Pernambuco 
ornara o IHEP sºbre o andamento dos trabalhos dg cons— 

trgcao. na forma do Memorandº anexo ao pgaeente Acgrdozc, 
apos a aplicação de cada paroola, enviara um relatório dog 
critivo das obras raalizadas, visado pelo Inapetor, ilus— 
trado com documentaçao fotoêirafica a acompanhado do an hª 
laneoto das despesas correspondentes as mesmas.

! 
ggªªgªgnggg — 0 Governo do Estado do Pernambuco se obrgga o 

conservar em seu arquiyo,'a presente Acordº com tºda a d2 
eunentaçao, correspºndencia e preataçoea do cºntas refs — 

rentes a sua conclusaº. 

"& - º Governo dg Estado do Pornamhuco enviara ao ... 
f * ,apos a conclusaº das obras, o “Termo do Eoeobimento 

do Prédio", acempanhado do um balancete das éospeaas roan 
lizadas com a construçao. 

& “:J;w; “ upa -: — Ao firmar o presente Termo do Acordo mg pecir , vornn go Estado do Pgrnambuce declara quo a» 
ce}ta, sem reatriçoes, as condiçoes estabelecidas nooto 
Acgrdo e ao responsabiliza pela fiel cumprimento do suns 
clausulas. 

Rio do Janeiro, tgia 

IREP/EPG/DTM/tc—BJ .1959.
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rama Ziª mam; gammy. esmªs; W 
&) grªxª—wªza m meme 3 summcm) m 1mmn§ma m IEÉTIMÉ mamam & jasmim Eâaaeéemea (maiª), E º 66mg m team aº amºr, ama .a cama:; an {is cms as EWALSXG ªmam; É emm-. mas, na Ímaan. 

Les 
. Mdeâsàú &. lil—nommtoa cmgam-ta : aan, na Gªbinete de mm 63» Edu-- mªs & mem, preooaten a “mºtiva ª: Mar 9 o remauntaatg “Write“ We :10 Estado às m , fºi fix-5360 º grampo fame dc éseardo 33mm, an vim & mmm 'à: m da angºlª—iªna: WB f a I'Efiflw &“ dad» de trabalho-' ' ' 

“ m egg-é a m. ataxia do IBEP, » ªnima same P 
à 

a conta . um: 1.6.13/5 a Lam-alª. 

~ ~ ~ ~ 

* 3W 69.9490 «. dª e19 Maire d. 19599 º ue » era 6.009.900.90 (sms ãxzaàgs Big_ewzâzªas) amt nada a cansam“ &: aa mca) do Mamas: Primaz—ia e Cog Matar. oa “feras-ina. 

.. 0 Gentrg ties Eâmçâe Frinégia a em tax a que ao "gare & clausula agitam“ 331-3.,m'bm dc par ctg Pªº, às mmo casa as dama—ea chamam“ a este m destmadam. ~ ~ 

~~~ , «r:- - 0 auxíliº aux-ã muda em sax-alas. apéa a :; asa aº KEEP we; orçmnto {swarms m abram. - 

«— ªctualmente, o ªmªm do amadº do Fíauí ía— gm o 133W sobre a Mate dos trama“ ª: mºtta gag, na forma ªo Mamãe anexa ao presente ªcordo:, &, apoa & aplicaçaº de caía mia, enviara m materiª -“t1mfi&a abras “um. unatrwo can flamin- cao fºtografica e Wm da um balancete cias desp- - an: cormamdantes as mama. 
-— º ªuxíliº & qm a rural-c a cláusula ,primeira iara ea depºsito no Banca:: de Email a m‘podara m na- vmwàado para :; fªn excluaiva às iiquiàªçªº às 633mm grªvitam mate âeugáe. £31313“;- taxonºmiª deem algum sistema:—& aime-emm: aº grama Amma & a 63 volume dc name:-aria jar; remtiâa. 
-06913modofiatadaai§uimabt}gaam- 

anagram seu equity, o mantº ligarão com Ma & dºou-— 
went—wan, wma—youdencxa & pumms do cantas retum- tea & eua ameaça:.

~ .— ;.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAI- DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

,- o aovfirno ªº Estadº do fiaui enviará ao 1:32 , apga & concluaao das obras, o “Termº as Bacabinantc do Fruaio', aeenpaahafiafiéc na balaneata aaa deapeaaa rua;; 
andas sem & cºnstruçaº. ~~ ~

~ 
# »àin - Aa finnar a presan @Brma && àeàrúo Espacial, 
e Gªgernc da Eztado do F1 ' dªelara qua aee;3&,aan rg; triçnas. º : » eatsbelwciâo & nuas condiçºeg . ao 
reapanaabiliza golº fisl aaaprinanta &: unam elaanulas. 

ªio &e—Janairatª;ílv 453A6%»45:Zâ;£ azubzââ /”§ 

WWW 
@lévis Salgado 

Ministro da Educaçao e Cultura 

âãígââZÇernador do Piauí

~ 

.xaxª/aªc/naaite—22.6.1959.
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333333333 33 a: 33 333339 mmm * 

~~ 

"' 53,33% 3 3: 3
_ 

3333333333) 
:2: 33:33 3; 33% .as 

33 33 333333 33: 3331, 
3: 3;: 333333 :3 3333323 * ' 

3333333, 33 33333133. 
~~ 

ª'“... 
' am a mu ãe mm W ” 

Wwemammumwmm 
«mm 3333330-7353,Mam33msm«333wom maaménmmmMemmwumwmm 
3333333333333333. 

3. ntmmhwmhenãçmm. MamWªmâcªâhªlàmâºim fla- Mmmsomm, mwacwuzaíàm— m} 
33‘ WmWWaWc-umm mMahwêm,amamhp—nmm. 

mM/Mhmjw—fimm.
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nªs-99,9 9 99999 29191 29 25.3.59, .29 
999 9999 {2999/ ,m 14.5.1958. 

$9.22.... 92.2 £22 99220 9919999 99 25.9.59, 29 
99 99 293 9:99 I 29/999,919, I9 14 m um & pisa, mam 9 939 9999999919 99. 

99999 2222999229 .99), 199 1.92222 2112 m I 9— 
9192290522 91922 :1. 99 292222229 22192 992392122291. 
.2 9 1:29 2199.222 299222 122, 122 2223:1292, 92922299 
922129, I 999999 9 999 99 9.2.III310 

ªªi-Img . 99:22:22.2: 1529-92212. 9 .9 99999 1:99:35 
9. 

l. Flea 311232999 o mutants 99 ªuxílio cºça—am a. 
Instituto 99999999, 9. 9999919, 999999 9: 92223.9, para a 22222219232 .22: 
abras 9.9 pavilhãº 222222.292 à 222212. 92:29:22.2. a às artes 222992292392, 
an wit-Ma às hawr 9199 9999993999 para a» Flam) às Ram parte a 
ma 5222122.. 222 939...... 22.2.2122, dc as a: 223222 9. 19599 99 93m a; 
223292 miar/994958, 9. 3.2 22. mo 22 3.959,. We at“ o W” 
22.2 da W 2 mma & o Institutº Away, &. 22211212. mm 
&. 99159, s outra para tor side 212291111922 no Plage «it 9912mm. 

2.. 9 992.2222 mín., 29m era &. Cr$ 1.990.9m,w, 
can a Muçãº cama,» às 93:99 ªe 4193, 9229922 9 as: ãe cr: “,...... * 

885.000,66 ““mãos & aimta e em mil mam.) 
5. 89399 marª—zm £39229 as 229m a em ”:22; Was: fimhmfim,agmammumaimm2 

Bin dc «imita, fl & 
ânion: 3 

m/w3919/itc—ãn..m . 59.
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;;;; ;; ;; 2:2 ;;;f; ;; 2222.22 12221222732159 
, ,2 2 2222 22 1359, 222222222 22222 ê 

21222222 ; ;; ;;ue;ç;o 2 e;;;;;ª(;;c) re; ;: 2222 ;; 12222; ;;; ;;c1;;;; ;; 2222203 ;;;; .;zc;;(1:;;), ; ; e;.;;; ;;;c;;;;;;; 22 
23222, 222222 ;; c;;;;, 22222 2223222222 2: ;; ;;;; ::; ;; ;;;;;ç;; ;;I;£;: e;;;;;r;;;;a;

~ 
~~~ 

;, ;;;; 22222222 ; 22222222 do auxílio ;;;eeaiáa ao 
Guam 23213222102221 cªio Gratº, i;;taâo &; ôamâ, para 2 29212121232229 flat & 
cantra &; ;;;;açãa ;;;;âria 222222222222. ;; virt;á; ãe hazªr: 2229 
transfºrm; para a ªlan; 22 ªlega-v; 9222-22 a; varª; prevista nº £73m 
&; acªraa 1;;;/;a—73i59; &; 25 ;; ;gaste ;. 1959. zirm;;o 222:: 0 H2- 
1112225210 da %%%&; e mmim) e e 892212.22 2221122212221 :39 exato, 
;;;;ao ;; 222:2, e out-r2 pms ter ;;;; 222212222 ;; 23.222 ;; Múmia. 

a. º refer-1&0 auxilie, (gm axª; ªc 222 8.090.966,33, 
can a Wat) 223212232. &; cam ãe 421$, pam ; aer- &; cr$ “.."... 
22: 4.222.m.w (Quatrº minºrias, 2222222222 ; ;;;“ mil emanam.) 

3. Serge Mathias $3223 as 220m: :; exiââzieias est-abª 
lecidae na têm ão azªrãº-, ;: gue & presenta passa ; ines:—gama:. 

ªi; ele 32223122, fl & Á, 

323319 ªgiª—L;. 24139313, 
2mm:
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,», x, , - :. . —, , ,. . ,, W,". . ., , 
* tam v wast" « ::» ** .— -—:z._ 

' »., 4» .. ' , +9- M , & »! «z,-,— , 

«fw-43. .1;- «’- w _ 
-- ªív'fº m” - :. «j ala,—W gif ,; ,”); 

2m :22; meant: gamma, ammo xmas 
& axxxstgaxc na EBQGLÇZG E CUL§URA(HBG), 
P03 IRTERHSBIG an xusrlwuwo NACIOBAL as 
BfiTUDOS rxnaaóazcos (IBEP), a A sscaLA 
PROFISSIOHAL nan Hosea (333), as roças 
na CALàiS, ESTADÚ na nxnaa GERAIS, :;3. 
ceasravgxo BE um ravxnzxc ns evzclxns na 
LRTBS xxnnswnzaxs. 

I1;_novaanntea e ciâqaªnta & nova, no Gabinstn do Hiniagro ªa Bau— 

egçao & Cultura, praa-nte: o respectivo titular. Br. Clovis Salgnp 
do, e o roprosantanto dovidanante credanciafio aa ângela ªrafisaio— 
nal Bom Basco, do_Pcçes do galdaa, Estado da Mines Gerais, foi fagr 
gado e presente Termo de àegrdo Ezspecial.ª tendo em vista & convua; 
cheia de dar as ensine primario & axtcnaao de‘seis anos e dª, con- 
agqficnteiante, aaaegugar & progrusªiva parmagsncía, na escola prª— 
maria. dos nennraa ate a idade legal de empresa, ficando entaboío— 
êidoa as seguintes compromissos: 

ºlánnnàs.£xiªgàns-— Concadorã o BBC à Escola Prºfissional Dum 3007‘ 
en A! , as Poços de Calâaa, Ratado do Kina» Gawain. e a 
conta da ,vurbaa 1.6.13/5 o 3.1.07—2/2 (ªhidado 09.04.02; 
ao oxare cia financeiro às 1959. o auxíliº de ar: ......, 
2.000.009,00 (3013 3118533 BE cauzxxgaa), destinada & 
construçao do um pavilhão de ºficinas do arts: ináun - 
triad» &. 

, 
- 

, 

- Tºdos aº cursos do art‘s industriais nenciena— 
âoa neste acºrdo tem por,finsliêadc o enriquecimento do 
curricalo do oseola primaria aa Escola Prçfíaaional De! 
Bosco (PAK) g &. ouxras sacolas cuja distancia permita qn 
na articulaçao. 

1 

“ .; — 0 ªuxílio & qnt se rºtcro a cláçsula Rrineira ! cara ou deposite na Banca do Brasil, e aº pºdera aor'qg 
vinentado para 0 fªn exclusivº do liquidaçªo do âespoaas 
prgvistas agate aeoçúo. Qualguer inobaorvancig acata 
elanagla doternigara a,rnscíaao do presente acordo e a q;_ 
vuluçao do nunerario ja remetidº. 

- 0 auxílio federal será remetido e: percclaa.§t 
acºrdo cºm a ºndanonta da; obras, documentado can relate— 
rio & prostaçoes de contas apresentaâas ao IRRF. 

l' - rª ae habilitar ao rgeobimente da Wir: 
la do aux lio fbâeral, devera a Escola Profiaaionul gares 

Boa,Baaco (PAK) rtneter ªo IBEP a plantª do terreno and. 
aura lºcalizada o pav1;hao de oficinas de artoa indu: « 
trials, a planta dq.predio, » orçamento discriminado dªs 
obras cºm a indicaçao ªo prazo previstº para & conatruçaq;

% As demais parcelas aorag runetiâas de acordo com e anda - 
canto das ºbras, a criterio do 1332.
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. - anonimato. & Escºla Pronaeional Boa Bºa-- 
eo m) informa:-a o IRE! achu o andamento dos trans «- 

“ - a mm mammal non Bam (rm)~~ 

lhos do çonatruçâa. ga tem do ªmando anexo ao pro «— 

mtg acordo, e, apos a aplicaçao de cªda parecia, mm un relatªm dgacrítiw aaa abras realizada., 
tmdo con &;m fotografica 9 am mixado &: 
balanca“ fias dançam cemamdmtou aa mesmo. 

't - A Emis Profissional no: Bom (PA!) 
ºbriga a. emana; am mm 8.2q, a manta ªm:-aa can 
toda a &mtççao. camogondancia o ;“a &. ma 
tas ªtom“: & m ªmeaçam.

: 
85%

É muons}. agôstmncluaaoúasom. n'almª. 
bi,-Lenta de Mia“. amparado dc vm balao.“ ªas d'o— 
puma «um» em a mtx-win. 

«- A9 rimar a 9%t Toma ãe ªcordo Kapo-

ã 
cial & Kuala Profissional Dan Bom (rm), &. Poço: do 
cauh.‘ kinda «in Riga: Gºran, «elm qm aqua m 
net:-leon m mucosa anunciem: acute secçao . a 
assumiam 9:19 no). mayra-nto do ma mm. 
no a. Jmirah’fiy fl [Jyflf’lfi/j 

aum 
fr Z” flª lw“)& 

amaaadwao2mmfi\ 

(QQ/12%) ' ’7) ':; W Cªçª-; 
Bamba:- aºs ari
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' f 

2212222222 && fªm :22 222222 WWW", ;;5 

22222222: 2 92 22:22 :2 222222 1222/22 
22222222: W 2 Emma 22 22:2 
e 2222:2212), 222 22::s my my 2222 y 
mmfim: 22 2122132222: 22122:: law“ 5:2} 2 à 
2:222: 222222222222 22!: 5222:2(2211); nª w « 
%s 22 www. 2:» 2222212 2232 2::- - 
92:: 2:2 as 222221 .2 22 2222222 22 && zu.- 

~~~
~ 

1. nm-mmmammmmflzummam 
299nm hen ímã my: )9 & PW 4&9 am, 2:222:32 && 21:99 ªt— 

rais, para & Wânia 29 an pavilhãº 2w «ruim :29 29299 m 4- 

Way, an mm as have: uma maxim: para a: 23.299 à: 23m 
wie 9.9 We prum my têm 22 mªrés, 92229 a 1213:1395!» a 3.. 

aug—açâº : %%%&), 9 . ,um“ 299 :2999w22), a ~ ~ mama.mmaammsmmmmmªig :. 

2. a 992929» mil». m m 99 m ammmgm a: 2gmmw,m9mammmmm- 
1999:2229. mtas clªmam mums.) 
&. Wmtmáwamrmmw maaàm,awommwmamw—n. 

' 

21.9 &: Jmm, % & AWM/7 
2&9» 22299» am 

luª—eta; 

WW3WW.M.§$9
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~~~ ~~ ~ ~~~ Mªlªi- —‘ ': 
» =* m o ra mum as p sua . 

na fm). rea zmmáme mmm: 
aewww, na; muses m mºmmy). 
2 o Gamma mpwxve am 353 a Ayºm-', 
33mm no me mam 130 mm, rm 
uapsmuqm z mxm as mg map 
as; m was mum; 

X 

.1

~
\ 

m ªinda:-Rua &gt;—ªx Mm- 
da 311 abªna—nta: a amica“; novo., no a, - % "tiº may, aa mam; o a mum. pm“: & mªp-«tim uma Br. ch— ªn: magno, a p mproaentwta «sumac amzm dº m— «1m Monti“: da Açu a Em ªi,. na Estªciº da Rio Granma ao Bug to, m1 I‘M} mumps Tam do Acari—“35909131, pagan an vista & ”anatomia. ªº dar aº ensinº prataria a «was» ao sai.; um: a da, : 

_ gamª“, ”agua: & pmgraaai'u nª mªs“ an. anal; pr * 

— ma amen-n “a a. um. loga & 
em:—sse; nemº «magnum os aminha mum:~ . ,ª .- GW « nmaârzo aa mºnçãº & cata n at: f mas“; ao âçu a Ami, aº sim a Rio a» 

' do sem, a a em» da vm 1.6.1333. do m_ cio umano «1959, & uªi , {a _ón M mum can, 

~
~ 

imam milhãº da amam], animê» a cºmme» a muipnmnta às aç; ºrigin; a. Wa mums, zwa— to a “can prix-un.
~~ - &“, m; na W dª Wa tus man-1g. ma mmo tam par SinghMu a mmm—' 

tu és em aula às await. Wit, do Wim: * 

tivo ao à. a AM: a a «ªt:—n "q aus; diam - 
ein pum a“: ”timing“, 

aªª" pita. “inª-ein ;» a mum a qua » “turu a cima)-.; pri—03; rg, em » elegant» no Wo d9 ªmil—, a _» Mgª- u an mim-ramª paras fin ºmaha dc simulam“ 
aº dawn» pat-973.3%“ mate Maw.» We» imª «min dº“; amu eleger-nara uma,“ de na .. up“ words e a, flaming” &» mural—iº Ja iªm-tido.

~ 
» ª" & mailto tam-rd ari map as: Wu, ' We «aewww ohm; Mwm m relatºriº a pmtaçoas aa mam xyz-curªm aa mv. 

. 
, « i'm mama» w rony—Mto &: gama:.“ 

' 

, do , 

., io rainha., asma a camino Wt; voapAgnaApau, ”mami-amam— 

kgpwmp

.,
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mWwaàmqwmammw «mammm, MQWM lamina pam. a mhz-Wang, u W W&mmmawwmm, mmmmzm. '.wWa muíwâam» aim 
(* *rma 1% ”12¢q w: mm“ MWM.-ag fm zm 355mm“ mm sse mm“ W; :., mawfimwmmwgam m ”uma. “vagam“ dq am mm. , «MWMewiusWMmm 

~~ ~ ~ 
emm “tªrªm & am W. ~ 
~... . % miam Watt“ aº W 3 W W & a causaram m m.» WM ao m mm ª: m* . »» «« . a: m WW w W mum am: :. amam.. 

~ ~ 
.. im m o W fim eu m mm.» . malva &» am: & apagªm... flaw às m am— “Mmgàgmmwªq gm «amam mt: new a a gamma ª a na BW asim «1mm. 

awazmm.jo & W Míª 

asª—sas W 
may» &. W & mm 

M MflW/%@& 

~~ 

xmmxªwwm.m W“.
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& º I : & x g g É 2 

3311333330 33 33333 33 333333 33333133 lª 
61, 33 33 33 33333 33 1959 333333333 333 
333 3 3131333313 33 33333333 3 3333333 
(333), 333 1333333313 33 1:33x3333 33333- 
333 33 3333333 33333331033<3333), 3 3 e 
33333 333333333 33 333 3 33331 333333 
313 333333 33 33333, 3333 em “3333 3 3 33 '— 

3313333333 33 333 3313133 Iª3aª3333 
çª13333-- : 

331313. 333333 333333 33 ; 

1.. Men almada «. mta—te &» auxíliº 3333.3130 ao 

Conselhº 323333333 do 3-93 9 âpoãi, na 383333 33 Rio ama an 101- 

tª, para Gansa-açâº a aquipamto do: w ºficina &. artes 1m: - 
331333. 53330 a escala 3:133313, em virtaáe 33 33333 3133 transit-3 
nas rara. a Plane de Reserva 33333 :13 391-33 prevista no fin» a ' 

,. 

aaSrda, 33 33 3s março as 1359, entre 0 3331335313 33 Sáuaaéât ai" 
Guitars. a 3 33333133 333333130 313 Açu & 333ái, 33 Estado do Rio 

Grande dº Hum, e 
' 

333333Í paraa ter aid—o mumia no Elm &. Em _. 

ais, 

2. e retsrido auxíliº, qua era da Cr$ 1.3333033.33333- 

milhao do emeima),ee een & mãuçao ocorrida, ae 33m do m; Pªi 
a a ar de 038 596.900,00 (qm-tea & nomta'nil emu—es..) 

5. 33:33 mantidas tªdas as noz-as . exigências "3333—- 

laeidas no têm de 335139, a qui a proa-mto passa a 13 

313 ao Juanita, fjãglgª%.ââ Aªªªªªnjª 

3.3 %%m 

mjwwawmawm. 

«:, 
k.ª
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. 

zm at 3:63:20 Esmxn carmim mg 0 mm- 
mm n:. maciçª :: mm (“»e lamina - 

no naum ”mom; :3 isms cosulm. 
z o whine no mªnso 3: turns amas. rm L 

10 zzz mrs mvxmg zm mg "mama:. 
names m mam xra— magic emma. n 
emm :>: Em mmm. 

m M “nan-83W a. 
nil mm oolnqienhomo. «can». defiaismaWoMig 
to. Woo o mm;» titular. Dr. GIM: Sula-do. : o mta—tato lav; mu Watt—eo do Etude do mm Bord... foi lil—ªo o ,!t 231.0 la 
mam W. WondouomnModtmimm-- 
mu. 3 do un miguelmla limo: &. “zum do tralha. tim uti. 
moon» os seguintes cangu-ineo! 

-WMom.steolm.qwáohwh
] lim som:. o axing do cr$ awesome (sas armas. mim
5 

ms x xm; m mmm) . mt.. &» «:». 1.6.13/5 . 3.1.99—2/3 ; 

(vaza-.a. 09.04.92). ao exercício fin-moire a. 1969. 

- 

' 
: - no auxílio mímica an «Hank. autoria ‘3 3.150.999.09 ªaª 3133633. SKEW E Guam; m 6363151305) saio aliado . 

an ::t a. u- patilha de ut» imitam» jato no ªn,. ho 
com "Z)—- Shurato“. o Cr$ a.7ca.om.ao (mts uma. sam : 
MMA rm amamºs) on obra some. Judo no Gmc Enem "aª drip“ Moc", Hobos so. all“: do Mo Karim“. . 

º 03:19.c o Mm do Eat-ado & realist: têm u dm 
qu so fiu:— am!“ a com!“ do: om gracinha ao m 
to mm. . quo .2604.e o “duo do xm. 

' ' . .!. fui!!. do writ-moo lea aªn-lançou. am:-am do 
manta boards mm, do un. put-n. no xm qua. gor tu “sem na mata“ amt. credenciado. Mm concha.: Mun h- 
tml-çªs: ou Vittoria: o dacavalcante dns Whoa lo “n*-rugª. 
o. do «in Não. no serviço lo Mafia-1a., do. Surround. do Mo

] 

gu, do um. .
‘ 

om“ oc «no. do um industrial: monotonic: mh &- 
new i;— poo naun“. e wigs-emu do curricula do «not. pri-

: da... no. «melons-onto. do onion tonto «tm-1: «1t min! .
] ª“.. ‘ 
.* 

OMS . º “25119 & m .. refer. a. clonal; pri-3.110. fim 0- do positeuofiumodonrullnooyodmmvoya-nofhoa- 
alusivo &. liquid-ça» e. augm- lar-vinte: noite Mal-do. MM 9.— 

anatomic. duh. em «tant—ri o. routs“ do prank Anªri: ,
] 

o . devolução do miria ji run-kilo; ".

~
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W . ha. » Minh: no recebi.-nata a. pri—in pmcb; do cª 
119 lulu“, dam :: Gm do um do Eta-a ªmt. m 

an zm uplantasdmsnrm and; um. íon—um » punta“ &: 
art.. industrial-. :. pl.—nm con predio. . o em“ “corinthi— 
do da ctm. seu a Salim do pm» 330%“. pm . count:—quo 
A. ao.“ paro—hm sem unam» &. mun ao. o mta «: 
ohm. .. estªtutº eo mar-. 

film. ª gªta“ . O Mito 1mm: um run-Hie a Match; 4h
" 

da Int—.ªo do luau Geni-. Minh me. andante do Bonni—1h : 
do mmm" um &. m. em M. m :. primªva apê. a 
anti—façª: &. quê u «Máfia an alumni. «a... o u aqui: .- M 
da neuem in m mam. m pulp “in“. NM" II.-ul. 

' a Rama-ah. a Gar-mc as hª.—;. *e A. ”in: ªmu infos—m 
:. “Riº 33%“ . cai—mto do: imam h “tmn,—s afu— (so We mano » pro-de bªrão; .. np» .. caxingui &: m 
puma. avian um ranma aquarium: &» ctm Mim—nuh.- h.“ m Gamma» “Win. . new: h u Mo 
hs cuspo“. wen-wanna“. u m. W a :: Game de Mais &. “na Emis :. 032m a. eon-«m 
an In “an!” n Jar-sat. maio can im I. W. com 
áêmh. . mui—g;» do mh. "tanato- 3 um um. 

' ' neamªmlohiudodolumm'winí ,li- rm. up: . ªmi—“3a »: ohm, & "!::— d- Benoit—uh “ Mim “Wo &ct msm suntan-m »~ ;; ., & ;;;; . Ao rum a gram“ 23m 40 mm ligam. . 
ªgf—uno do “.E—Mo da itau Gem: caiu; no na“. ". tati! . 
93a. « ”diem aim-loath: mh uam . « 1-1..li 
polo na milho-h êle an: em- 
m.um1a./o cfc-W M17 

Jªw; .m Itú-in ' Hmm . MM

~ ~~~ 
“WºW-“'N.— 

un/m/m/n-zaoaa.



ªª 
5'“:

w CD CD 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

, 

Mme m fama na 36m mama/59. 

wmwgmº m We m mªm game 3:. 
mmª/Mas _ m 13. 1:35 5:306 m 2.959. amam: m: 

. 
o m: m & Ema.- 

as a camamim), m: amnâma no 
Insanas mmmx. ms; %%%& 23939623; 
assinam, E o mamas. massa sams- 
m 33:22.1: « nº msm-awe wªnnª); 
na www; . :3 E wmmzw .é; mm a &— 

ama me: mas mmmmxs, avi-ªro à Era— 

sea: ERMA. ' 

J.. mea alma & Wªtanªbe em Mim isolam 
ao instituto mga sonham matadora, ãe mata-itº Féésral, para. 

sºnªtª—açªo e equipments de m ºficina ae Wª industriais, gag, 

tº 5. awe-la gritªria. em virtude nãº haver nido Wsââa para e 

Elmo ao Roam Farta da mm mviata na tamo às adam, && 

3.1 a; W de 3.959. wire a mifléfle 39, mªs & cªlm a 

o mtu-ato Sªm W :W do Distritº mm, o m- 
m parte ter nan mama na Elm da ªmam!» 

2. & mfanâo auxílio, que era às Cr$ 1.909.090.99. 

m & Muçãº mariag, ele erªm de 43$... game a in: a: Cr$ ".... 
599.009,06 (quinhentos e nºventa mil man-ma.) 

&. mão matina” têm as nem: a cumin .3 
tamemm tim (in mama, aquas mmuwa Wage- m. 

maamªjgâé, Mó 
á-í , . swim“; 

mm 

~~ 
~~ 

~~ 
v ,.I

, 

mist:
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mªnage ao aw na m'a-m xt “159.33 
261$; mmlssacgmmnsm 'a 

m swam; o B mmvu(m) m 
Inf-:: ie no mmmum mamas; m Em. 
nas :*Bwóaxeeaçmm), :2 A assecuçlo JB— 

Qv 
' 

33 m warms #3 22mm, m &m 
warm. saw na Em, rm A causas .. 
c310 & tm 23mg Es armum BE mm . 

n&auxns, uam mau. & Emma, 

~~~ 

l.. ' Mu ªlteradº e mat-ante de auxílio Mido &. Am 
ciaçãº 30W é. “para ao Mar, ãe Macal-u,. Jequiá, Bata-n' 

&» da Bahia. 'para mmaº do um pavilhão de ºficinas de artes 

industriais,. mm & Escºla de Marea, em Vix—Me do have: até. 

transfºrma 9m 0 Plane 4. Rama parts da verba ::=-avista M 
t‘émdoaeium, éazéacag'éstoaawas, asas.—somªm &“ 
Maçã:; & mata e a “Wºmªn .1q às “para an m: , 
uwmmwzáãomdamrmagwnu. 
2. & reter-ião auxíliº,. qua axa «» cr: z*m.m,ae£<

" 

111339»; a. mun-es). can a natação mma, daêm'âo A}; , 
pam & ser do ªr$ Idªhºººjpeº (m 31113359; mtº & eim m 
www:). 

'

'

~ 

m Serãº matias tªdaa as mama e exigências emm 
aim me têm && wãrâa, a {33145 & premia W & WWW”. 

Riº &. 3mm, 

Asian Spínola femm- 
Mute: ' '
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“awªy (: aº rm sa aeww 333mm 
may/3949159, & 33. na mafia m 1359. Lam Wiº“ às 9 namºram na 2mm» 

aim) rea mm zaçãº HS‘fIm 
sàamm na gamma Pªllª Ic gªma-ra). 
s a swam ªgem 31mg. ªgasalhº m 
wwsma, 33mm 33 ymmw m a ; mwàzwa mais limiar ma.- ªm 3 mas mms, 

Hz.. simamoommuamàammmia 
can Prensas“). Mm, dc magma-a, “M an Pam. 
para. cºnclusão & mamªe ªº pm ast-imãs as Wa m true,,uvmâehamaánmmmemânªo— 
maminéawrhapnvimmtªtªo as ao‘érela,¢a51¢cag§a- 

'walyfiganmamafiriofinmfioemmca Emu mum Mm, “ Furquim, W de W, I & mmarnaomluíumrzmázxm 
a. a rem-m caxixa. gun m « ars 1.tm.maa ,, 
cwam'âoamrma, fiefimfinwsmamaafl “.. 
596.899.99 (ganharam & “(mta 1:11 mum») 

~~ 3.. mwmmumeem am mmmmflnmflo,awcmmmam 
an. _ _ 

Rio an Imam/g MW: 
Asian sanha 

Baatºr 

m Wtu—ã uiª—59.
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range as acbªas EâPÉGIàL cszaaaaac ESTER 

& azazafÉRTG DÁ ÉBÉCâÇÃO 3 cszmaaa(aac), 
rag IHªãKHÉEIQ se xxsrzraro flAOIOEAL as 
3333333 êáâàâwãl 03 (1339), s o gavkalc 
ya 33%Aaa as say KITG 3a3€9 zaga caxa - 
mavens, 3Q32Pifl3fi¥fi a nasugâaçãg an PA 
25333 && aawsa zana fazaxs an cscaaaxa 
an ISAFfifiifilfi & asª.axrs ãaãTõ, n cuss - 
mxnçlç BG cmsaaa na saucaçlo 93155315 3 
CQKPLÉEERÉAR ªg Vífóaxà. 

_ 
hos 1()€;::;gi *É“ &iss da mãe âniíÍªªVÍFffl dn. 

nªl nsvseontoa e c5 qflenta a nºvu no Gabzngte do 3 ºtro a; Benq. 
aaa e Cultura, grosantoa & raapecãívo tifiular e o repreaantlnsi 
aevidannntg erudenei§do aº Eataéc an Espirito ªnata, fºi :;rnaâe & 

present. razao as gas o Espec133, tendo em vista a extingue . o 
enriquaeinnnto dc carr enão primaria, ficando estahelªeidae as ao— 

guintea eoaprcaiãsas: ”“

~ ~ 
~~~

~ 

~~~

~ 

~~ ,, m: vá » Canaa ri e ESQ, sxraviz dc IEEP, ao Govirno 
º Jatadn ªº EBF ritº Sent , º º d.; 6:3 coco-cc.... 

15.357.536,oo (auxsza a: -:23,QI>OC$§T88 E czxaªxgaa E a: 
TE ÉIL, Qfiififififififlfi & €318%x % 3313 033231353), acade .... 
cre Zãâãº 990,03 (3313 aízaªâa QÚàTEQCÉHT33 E faxx%a 311 
33323 aos 3 coats && vnrha l.â.13/5 (Uniàade 69.04.92)ªº 
exata eia finaneciro do 1957; 82% 2.700.900 Gº (3613 31— 

Lãêªã, saagcgsâcs EEE 233331535) a are 1.325.536,00 (nas 
xlzããe, waxzsgfas % 

Yíâfâ ; ÉETÉ n, afixganca 3 231325 
E 3313 0383313633 & cºnta das vnrbaa 1.6.13/5 e 3,;.0$:yh 
(Gniãaào 09.04.82}, respeatlvaaenta do exercício £1333 « 
atira de 1958; Cr$ 6.650.099 30 (3a & &;Lãhªa sazscªaícs 
& THIETà REL fififififilfififi) a crê 2.$1o.gao.oo (96:3 fiZLfififis, 
SETBGEfiifis a 32%Efifg ªih 335331363) & anata das vnrbaa... 
1.6.1315 i 3 .07—2/2 (Úniáada 69.04.62). reªycetívunoa - 
ta, ão exercíciº financeiro &; 1959. 

»z_w&5 » & agliçação dos rwcuraaa previgtoa na clªn-ala 
gginaira abadaaega & asguznte aiserimínaçae: 1) canstxn - 
çao às um pavilhao an arfios -nntriai an Canhooiru do 
Itapeairía: firs 1.900.090.00 38m &; _º, !OÚECÉÉÉOS xx; 
canzazaoa); 2 coaatruçae de un yavilhaa de ar$en ind“: - 
trials ou Esp rita aanto: Gr: 2.100.000,00 (9913 ªzzaôss, 
GEE ãíL CRÚZÉíâºã): 3) cqmipaaente & &anutençae, na 1960, 
aos curses de artas industria &. acima mancicnaáºs: . ... 
Cr$ 4.906.0g6.80 (QUATRG ãz- 53 gg caazgzaas): 4) inicio 
&. eonatruçªo ãº âeatra &. E&uwaçaa Trimaría o Conplamua— 

tar, em vitaría: Cr$ 7.357.535 0e (SBTE axnâàss, ÓITºnââ— 

fºªªâ CããgªããTà % %%%& ªii, Q3 'ESETGS E fRISTA E 3328681 
ZE ‘93. .
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' 
a —3331m pangs integrante do presente 

pro atos de construçao a ele anexou. 
- Obriga—so o Gçvãrno do Estado a concluir as 

obras previstas neste Acordo, devendo, evuntualgente,;gg 
lixar todas as despesas que oxcadoram as provisoea dele 
constantes. 

, - Tºdos og cursos de artes industriais mencionª 
dos este Acordo tem por finalidade o enriquscimento da 
mªcula de escola primaria, nos estabeleci-entoa de qa 

sino tanto ostaáuais quanta municipªis. 
z 

— — O auxílio a que se refere a cláusula grinaira 
ficara em dope-ita no Banco do Brasil e ao _podora ao: nª 
vimentada para 0 fªn exclusiva do liquidaçao de despesªs 
previstas.: neste Acordo. Qualquer inobaemncia ágil olgª 
aula doterminagaa rgaciaâo do prosanto Acorda a & devº- 
luçao do annerario ja ronotido. 

: : ,: ª' 
..... a; - º auxílio federal sera remetido em parcelas, 

&. ªcordo cºm o anda—auto das obras, documentado com 20— 
latorio e prastacoaa de contas apresentados ao IEEE. 

— Pa se habilitar ao rgcabinento da prinoira 
par la ao aux io federal, dovura o Govârno do Bstaâeds 
Kap r159 Santa reactor ao INEP— as plantas dos term ea 
de serao localizaqos os pavilhoea de artes industriais, 
as plantas dos predics o o orçamento discriminadº den o— 

bras, cºm a indicaçao do prazo previato para a con-tra - 
çao. As demais parcela: serao renotiâaa &. acordo coa o 
anáamente das ºbras, & criterio do IBEP.' 

gigagg;ª_ggm% — Hengalneate, o Govêrno do Estado do Espírito 
sen o infnraara o INEP sôbre o andamento dos trabalhºs, 
dg construçao na forma Q9 namorando anexo aº preangto,à 
cardo; &, apos a aplizaçao de cada parcola, enviara un 
rnlatorio deseriti das ºbras realisaáas, ilustrado can 
documentaçao foto fica. o ªcompanhado do an balance tc 
das despesas eorrcapenâentoa as magmas. 

: ;;';; - 0 Governo de Estado do Espírito Sªnto se obg; 
ga & eonscrvar ºs seu arquivo o prsaanta Acordo na! to- 
da & dºcumentaçªo, correspºndencia o preataçóaa de cºn - 
tas referentes a aªa axoaaçao. 

; +: » -; xá » 0 Govarno de Estado do Espírito Santo 
enviara ao "EP, após a conclusao das obras, o "T.:-9 do 
Recebimento ão Prédio”, asonpanhaâo de un balanoctc da: 
despesas realizadas can a cºnstruçaº. 

; ; h:;ç15: — Ao firmar e pronta Termo do Acordo 
ªspeeial, o Gevarnn dº Estado do Bap rito Santo dcalara 
qua sanita, sem roatríçoea, as oondiçâoa outaboloeidas 
neste Açârda o se raspansabiliza pelo fiel eunyransntodn 
sua: clausulas. 

Rio de amem._,7/Ác @M/ 
%õâãvís Sªlslâº 

Kini ro da Eãucaçao o Guitars

~ ~~
l

~ ~ ~~
~

~
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wma zzz W aª 32mm mam. 
arrazamzzzaa aaa zªga-zzz 33k arm _Wm 

~ ~ 

~ ~~~ 
~~~ 

gaga ía cªmuazgízzzaa), ma ma ' ' '. 
«asura; nazazzzzzzz, aaa asaazzzs g 

ªiwa») za za kkwkkke zaga aazmz zzz 
zaga zzzzaaa %%. azaãazme, zzzazxrz- 

zzzafaaazmªzazzazaaaamâaazaaa— 
aaa magiª 

Mk"; aaa Wigwam; aaa raza- 
mxza k raz-g az 

mazaaazzzz zaganzamaz aêmaama— 
_ z , 

aiwa aaa us . 

l. Fies simaº—arªra & mm 
as ªma.—zm &» 35W ão aegis-its flesh, yam w 
unmemmaammadsmamtmuw 
m & RM e aapírzzz mas, a Mªsªº mm: as a- 
ma. W . . a um na mm. a 33s «- 

%%Woaâapamemm hfleasmsamflaumm 
um» tªma aa marge, «as 31 & agia-ato &: 1359. mm s a .. 
“Mam'ggzrwhrsiãa miamzwam 

~
~ 

ªo ía “imª MJ”; W m G. e“ *:urwaçwnit 

15.85'l.536;w. m a. mmªo mma, as aim fie 3% m W 
m hª.].ãõ a sums-.2132. m mas sn:-aim W.;” 
aa & an: &» ªr$ 13.653.413.519 (traem numa. Wa. a mat :* ww: . ”mta e nus mime.) 
5. Wmtmmmwm-am 
emmmkhmésas’ézfia, amswmksmsn» mm. 

02 A M€ ªiª “ 3mm. , 

— áío 
azia.» zmm 

WIE6IWJW20-«ET Jª: 59—
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33333333333 33- 33333 33 ªª, 333 33333331. 
s: 333313342153, 33 32.33 
333.,333333 3333333.: 33§313 
33 33c ar:: 3 3333333 333). 333 333333.. 
sis 35;: 

massa 3313 3:3 33 "mms 
Ésââªsâíºâãííâàf) 3 3 mw, 3333-. 
33 333 ,ªs 33333 33333333 rm 
3333333 3333333333 33 ,, 3 3333;:- 
:3 33 asmª 3333323333313.

~ 

L. mamas-33333333333313» ww i Wmm,am.3m33wa33mmm Wcmhamm3awmmww wfiawmwwmmsâm-anwàm às 
WMMW-Wáamªzàsgªââtagimâslâõªhn— 
m e mim 33 33333333 3 33133.33 n 3 W an» m3W,3M333W3333mm-33W. «amªm» ' 

~ ~~ 
:. 333333333 manummucaamm.m. maMamamammumamm" 
mmm iscas—ªmasso 333m) 
3. Mmtmâannwnmânmm Wwwamãm.awammfmsmm 
..,-— mfimm’fléd-‘mM/j 

anim - sum 
mm 

“&,“
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~~ 
~~ 

')(A TERMO LE ACORDO ESPECIAL PARA licençª;) DE Q 
. 

OBRAS 13500111-. I1I1I11<1111s :10 mmo 11 ;;; / PLIAQAO DA P;; ESCOLAR Pm- .";IA :),) P” '11: 
CE LEBRADO 333111.; O MIN ISTERIO )))-. _Joo E 
CULTURA (MEC), POR IF'uÁlLDIO DO INS “TT BO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGCGIC 1(11111'19) s A 
is,—maças mmcmm: HAP se me 1— 
PIG Ds WEI. mma,;mxrxc &) sem m mas uma. . 

/A¢€:::; ZÉZ: dias do mês de ,AL44L49445—de 
mil novecentos e no Gabinete do Ministro da Educec:v e 
Cultura, presentes o respectivo titular, Dr Clovis Salgado de Gam),e 
o repre sentente devidamasnte credenciado da.Entidade acima citada,t :n 
do em vista o plano federal de ampliação e melhoria da rede escóle I 
primaria do País, ici firmado o presente Têrmo de Acordo Especielnos 
tArmos da Lei nº 59, de ll/8/u7 e do Decreto nº 25 667, de 15/10/11, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Cláusula Primeirª 

O MEC or lnuÇ médio do INEP, â conta da ver aãéàªíá (EMCJ) do: recursos, grâagaptãrios respondentes so “sªfe“ ti— 
en—o ãe 1969, ementa-a :) Lassen e mas na m 19 da Câaºàªâ HIEIA, Estado de Minas Gerais,m & . ia de 62$ .... Zºº 000 (duzentos mil cruzeiros) para & canstraçeo de l (uma) 336 

' cola Pr aria (Prºjete assine-lssaz ãe duas salas de eu ou à. sala . residencia, a ser localizada na soda do rexariâa mania pia.

~ 

ºláusºga Segunda 

0 auxílio federal referido na clausula anterior s6 po 
dera ser utilizado para o fin exclusivo de liqúidação de despesaSpre 
vistas neste Acôrdo, cujos termos deverão ser amplamente divu_lgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

, . Clausgle Terceira 

O enxílio fede; al será remetido em parcelas, por in- 
termedio da agência do Banco do Brasil mais pr6xima, sendo a primei— 
3a após o cumprimento do disposto na Cláusula luarta do presente t 
no e quando concluIdos os alicerces; a segunda, quando as obras 33” 
erem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o p so 
:olocadas as GSquadIie s e concluldas as ins alações sanitárias, ãe 
gua e de luz; e, a ultima, após a conclusao comprovada do predio.
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Clãdªula 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; c) orçamento das obras com discriminação minuciosa das 
especificações; d) prova de diSpor de reçursos ara completar 0 or 
çamento, çaeo este exceda o valor do auXilio; e nome e qualifica— 
çao de tres pessoas da localidade, intereSsadas pelos problemas de 
educaçãol entre as quais pelo menos um professor, que constituirão 
& 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 a placa que devera ser afixada comcxsse guintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM A COOPEHAÉ 
CÃO 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 dna; Xilio, conforme a clausula terceira. 

III) Para se habilitar ao recebimento da última parce" la, o BEQEFICIÁRIO, 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 
xo ao presente Acôrdo, 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 
vistohda Comissão Local e da: Autoridade# 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 fg 
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. Alteracões nas plantas so poderão ser fei — 

tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula Sétima
1 

, Na hipótese de serªo custo das obras superior'ao va— lor do aux1lio preVisto neste Acordo, 0 BLNZFICIÁRIO suprira o GX—' cesso verificado com recursos proprios.



» MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
'

2 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS « 

' I 

~ ~ 
A ver_ificaçao do cumprimento das obrigaçoes decorren 

tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, po1 seu 
Diretor on rep nresentante devidamente credenciado, podere solicitar 
quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvolvimento dos trabalhos 

ãe construçao, e, de out ra, a Comissao Local refer ida na Clausula 
marta. 

' T glausula Nona % 

Para o efeito 6o que dispoe a clausula anterior,9 BE— 

NEFICIÁRIO se compromete a fame litar, por todos os meios poseiveisv 
inclusive o de t19h19*"t9, os trabalhos de fiscalização que venha 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Loc Pal. 

I I . Clausula DeCima 

O predio, que devera ser construido com estabilidade 
garantida para loriga duraçao, sera patrimonio do EEE A*ICIÁLLO & 

quem compete provicºnºiar sua 1 zlstalagao e ºuzcionanenro, oem como 

sua conservaçao. sse predio nunca tera outra destinageo que a 6.9 

servir ao ensiao primário, deVendo a Escola ser provida com proles 
sores normalistas. 

' . . usula Qe 11a‘fr1m91ra vm“. «- . _- .. SDS C1~ ~~ 
EWbFICIÃnIO se obriºa & conservar em seu arquivo 

o presente Acordo com toda a ôocunentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

' * : _ 1 Clausula.ºec1ma Segqnaa 

Ao firmar o presente Termo de Acord o Es ecial, o BE— 

NE FIC IÁaIO declara que aceita, sem restriçoes, o auX1lio estabele— 
cido e suas condiçoes, e que se responsabiliza Helo fiel cumprimen 
to de todas as suas clausulas, de cuja inobserva ncia resultare a 
rescisao deste Terão com a cons eqúente devoluçao do numerario ja 
remetido. 

Brasília, A fl/9éo 

9‘5v1313113190 && Gana 
“Ministrº da E&ueaçãe Cultura 

/ '

. 

-Prcsidente aa Associaçãº 

IKERIC€EEJE$Sf¢mf239591953
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M7

.

~ 

~~ ~ wgmmmfl em " ª: ªmª as. 

a. W ““Mais—334» WÁ a m & um. me“ a mm, as: ma. «3 , san &. “owi- . saltava, yamªha: . mmm 111m, &. . .: ta em, e a mtmmtniaíma & 
' 

. 
, m « rªz- witan Meiga ia mas; afªgª, m a. . , tm & vísàgeylm'úwútamuawç» ' am:-umª: wma» & & fªi tima a sw 3mm " &o mm; R$53.31,— 

31 É fmgasªâm atrasam—lgg: __ rm: 385, da lªvª mg, o W" 
, &', QWWW' & WWE] . 37 ªjª—;,“ %. m am ac watchman a; u «- guiam: “31m: ~ 

, à º me a mm mm nam“: 
V 

' tin». ' ria: de amina &: 195‘, «mh muay; (W í: Wain-5 ' : . fut—m “$$$; ae ªew; amªm, Estuda de Ma, a again; Go— tª u er; a gªmª (suma ; &: uii Wª) gnu W Í: u, 'ªMhtltúMtâmmêc ! aumm:hmiaWa,m Wa £ ' ' ”:. W. 

m “ªdmita-ww '.”,sinm mummm&,,wmummàgrmà Mu 

:) àmasangmdnnw; 
&) l. : “1! Watªna— »m 
In} 1 ”at: pam” Wah ;
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_ suª!; zºo—' mnnmzwqmmdtguua mam ant—fm“, rm Kaima mt mwmmawoâªuxªãomwzm 

imamtmnmfianwnafik “das ªm;—mmwam,mmçm 
mim, 24% MM /%o~ 

{WW HIM“
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MXNISTERso DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

wªnna na àcôRDG ÉãPECIºL GELÉBRABG aawas 
& Mialgiª ªº na EDUCA“ , E cvawaaa<ªªc>, 
yea Iâfªã_a513 na {NETITSTG Ksszamsx nª 
amines mn was (my) a & Fªziª 
BA uuxzaxªâL na Báíºçªz, Esrane aº @3131. 

Ass óíxóáâíª,6óª7úiasnán mªs às áãªªãír de 
anº ªº mil nºvecentºs e scaaanta, Ba ªahineta do istro fig !— 
dueaçaº & Cultura, prasantes & raspactivo titular, Br. Clavis 
Salgadº && Gama, e a reprsseutaute, davidamento,eraàenciaân5 in 
£refeitura Huniei a1 às BAÉGQEÉ, Estada da Searª, tendo em vis- 
tg o píannaísdera ãe aaªliaçãa & melhºria da rage escolar prin 
maria do % a foi firmada e rasante Termº às Acºrda Es eaial 
nºs Sarna: da Lai nª 59, ée Él/ãt a do Decreto—nª ZS 67, >60 

15/1fllh8, um qa. so eataheleauraa as agxuinmas cºmprºmissos: 

âªâªâahàiªúaªàªâ 
, .. : a 

9 3E6 a aanta dag gocursos a: amantarios,prapríaz 
do exereíeio de 196 ,.Verba 3.2.9q/6 (V766.l , aoneªqora & Pro— 
feitara Maniaípal ªo BATUQUE, Estuãc do Gaara, o aaxlliº tºtal 
dg Cr$ 156 609,99 (cento e ciaqâaàta mil‘cruzeircs), para again; 
ças do yohiliaria escolar aestinaâº & tres salas ao aala da Sag; 
1a Priaaria a ser cansgraías aa ezéade aº rercriéo nnnieipie,ell 
rocnzsos fornecidos pala Iãªio 

Gain si;; de gala dever; ter nqaúpada, no lining, 
22:33 

soguiata msbiliariu, rubrieaáa eat natarial a. priaeirt qn; 
, c: 

u} as sarteirsn &upíªs, om.à0 nasínhas íaâiviâuais; 
h} I mesª pªra pyaícssar; 
e) 1 atuaria para sgaráa &. natáriaí; 
&) I acata para pipes; '

, 

e) 1 cadeira simples.pàra e professor.
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a auxíliº será aviaº apê»; a. ragga.» Institute- 
ta Bateman). ãe ªsma“ Magegíeasàge infames «are a pro— 
tese—.a relative a aquisiçãº sia mbi agia e às. eng-ia && yragesta a fim femoaadora‘ na qugl cansztam a áeseriçaa, quªtidade , 
fotºgrafia nª enemas 9 preçº agitarªm as peças a sarau adelai— 
21m. 9 

à. Prefeita—.rar. rasteirª a mw apê: : 99119993 » A 

mina, :. anta & «me fºi animês. & amen, bn m » mib— 
a. qaitaçân da firm farma—aiwa. 

Brasília, %% (ófféóó/Á Já/Íáº 

~~ %;»; .“ ªtuo—« 
Clan; s::lígaâaja Gam 

.Em—"“'" stªre as. &mmaçao & Culturª 
~~ 

~~ ~ ~~~~ ~~ M " ' 

; "I 'A 
.

v 

439 Fu ªcto Iza—ita 
fies": os“ ante as. rrefàmnícipai
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11111 ;;;-;;;; a;; 111 — 

111111111 11115113112111 a ;; 111111 111111m mas 11111 
mas 11:1 ;;;; 1111- 

, 

111% . 

;x; 111 Claw £11 mm, E111 ~ 

& Mªtªº ÉÉÉÃQW 8a gfiuflte 
' 

. 
1 11111111w sam-m; " ªsªs,-523 assumidas ..ª da 

196$, amas fias mismaaidsssa esmºlas. 

_._ .. -º MaraasWmâ 
' Massama ªsism; ameaças» Wmemsassnêraqas 1111111111111. . 

— 11-1 * à 111111111119 ;;;; 11111111111 as; asa-W M missas: da passam mªis; dama, de m 
ªªª “* ªº mgª % 11a:- sae direta: ou 1111111111111t 1311111111s 

f.;, , _ 
<1 Sªnªt” gigs-3&3” igifº 53:1... 11:1; m mªgiª & WWW 111 mªine: %%“ fªm % & 

amiga da mamas, da 11121111111113.1111 1111.11. 
. _ . ;;;; - 1116113 as masª às artes 11111111111 WW 

saias m ser 1111211111 ;; Masasiswte 
da as: rima-s de mas as, ms ”amam de 1111mm 
to; sam—duais 1311111111 11111111111. 

't ; 1.1111111 rates—'; 1. 11111113211111 ' ssªEm &; 1111113311111 ;;;; 3111:2111 61: Eªi—sail podâ 
31': 1111111111111 11111111111111.1111 ª..—gsm, ;; ms as a t1 uma; da senaste 1111-111 e a Meia; 

~ ~ ~ ~ 
~~ 

~~~
~
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W 1.. Para sc baita: ao cºnsumªm anª:—meira para ' ' 

_ 

lack: eu 3.1a federal, âcmaºmameác ªtm 
recaem ae may as 33t às; tam calamari www:: :; pavª 
limãº dia aftas Mªriªs, as ªmigas ca; praias e :: &;m az,; «az—W aas cªras,» em a intimaçãº fie gram prefira para a cºm 

- ªo. às 5%: ªçªí“ mão maciª—ras cc acatª» em e criam tº..aªabras, amei “%%%&. 
. . .. &t :» (W ' da Wº aa Esgairitª am 

_ 

kc Mamma a nm» sºbra a may fies ”gram mas & cºmtxuçâa, aa fama ãe ªmainªr: . m aº p amu , não 
a, aaalirããân ãe casia gama, amªr camiãº; in W m fleas abras - ism, nuam ena ªmigãº fºtºgrªfica & a. «machadº eta m mma as ªspªs” ecrrcspmámm aa was. 

- swam-mag: Etmdafispiflw mapeia—iza! WW A um arquiva & fie mama em 
da. a_âwzmamaçâa, argamªssa- . e presta; * da camas taram 
tas a sua camªs; 

~

~ 
«: .. º W ao sem a gamma santº enviará &» 

33%, apôs & mm a“ ºbra;; & “Tªmo &: m mtº &o frªca.—cª, MW;; “aa w Macaca ªaa ªum m aas em: a cºnstruçãº». 

~ 

~
~ .. 

_ 

» «- às: pmi; cªrcacª: & «ª manta —' Mm & Wi 
' ' 

- m ..»; 

mm, m teªms—,ª”; ca mªs: . mama“ pªle £ aí am:—imª“: às mas “ miar. 
~~% 

~~ ~ 

£133.31: &; Mãº & exam
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%%%& ia iª sss isssssxsg» mas ~ ~ ~ “gªiª”; % ªiªi gamma .; ssz'fissssm 
- a; % %%%iâªª ªê,; ªiiªªsi %%%&. 

' 

figs; ªi:: 2“ “"ss «Mªgiªs; 1% 
. 

, $$$; «23353533 . ª; %% iii ' ' 

sass 

s; ”s ªiii—gªiª 

~~ ~~~ 
~~ ~ 

~~~~ 
~~

~ 

~~

~ 

~~

~
~ ~~~~ 

ass ªgiªm— fé;—fiz vieirª .

, 

its: ”fºi 
:=: .,fi ms Fifi iii çª miei iª 

ªê,—aii“ “ªªi is ªifii iii ”ªiii“ iªiiªªªfªiii 
~~~ ~ ~ ~ ~

~ 

«.= a;, 

s ., , 

ªriª. miª; ligªriª if sisfisszsfiss ass %%%&; êàªªiª 
%%”âfãii 

inv/mê e ”Am: «:33: as ágªr—«ªª; & na uma” a; miss» mr Wma & Misfit-m & WW : ªs“; 
«a, amt“ iu Waive “mªiª,; 3315. fliwias 52am t as mm mm“ Mimi-3 dia» sagas.» fits film ªlªmisaª ii;~ ~~ 
mªi—a & ar;—gatª iªm fit was» sissfifitgasi. W % 333% as 

'

» m ais-.: axam fits mafixifisfit gaiª-wu. is fit» m taflaafieim 
giram ia aii-aliam nªm ªmam,. {Waist} mmimxm sass m m fimgwmimi 

”a 
~

~ . . 

.' “ 1-15”; atrai/;* % Xiii»; w slim“ 
MW M We; É“! ; & Wâniª & %*SQGÚGª3 

awasmmasfi {miss gia—i; iii trªiª—iá & miau fies figm mm {MM %%%&, Win-s iwan as ª”, was as an a;
~ ~~~ 

#" ' I 
« - is nut-um win—iª; m aí.—amp gsm m g 
, akªakª»: was m slit {mus-sass: & magia [nú “& fin iiavm, Mimi; in mm W. “aaa: was swfiwm its 

ssgssmxm w ssisssissssusfi fin Mw, as is“ » amam mm 
in: agarrªm & giifiim at was mamas». in mafia m a 913 gm a mima immigra— ' t ,

ª 
-— Mais :fi fiW swim: in: Maw,“ 

& smgfihfifim as Wim da Warsaw iªm 
o M ªiwª» «sia «iªm a fitnmflrQsl as "W is {faith} 
a, a m ass mummy“ aw %iêíi'ªâii 

~~~~ 
.. s Wifiiâªâxú fins: nnia $a; &âtwgàm 
.Mais“ «na gm» ªw mm :; ian- yam; 

aa figª“ ªm,,pw m ªii-eaw m mgmmiagia, fiafiimmu {gm m. gm aiwa“! miga“: ifigfimgm w atrªiam a; % Wi; m “mum at: mmm &, &: autism 5mm; was %~
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, mu sºªram til jest anuai— s «tugs-sinus; 

is ass-mun is mania purists. ass twins-Mimi“ itW 
to sit-main gustan Qua—”395513.~ « a aaa—ía.» sagas u: “is“ s tátil!“ praia;“ ,a a” & Mulh m Esau: dag East: s » aiwa” Wish as” a a; «minim as iiqnifisgss a. my“: pmi; 
tg; ant. Emir“. acalma» gmail—mia hg“ swag. “flying 
as a mim &» ªrma“ ªmªm s s Wâma da sun-snails is r“; 

! l W a. Ems & Mªgix“: um Wimp da sigma.” m «is as mina M's-ah Wars 9 figs-rm is & “&: mist as my as ªmt» is: arrasa «was um , ii.—itaim. “s ou 931%!t is swims inmnviais. as giant}: m anti.“ & It 
stays” an “stringy“ m m; «em & ináuw dia: um umª a pass a «mu-again Es mu ”mm um mam is its: 
ªh eu a “Mato «: M;, » «num &» amª. '~ . 

«mma—.oãwímumauamªm 
,, “tamu s IEEP ssh“ s uma in intense: 

«,sansiqs..n tam can max-ands my ao gw“ m; as; 
spin & witnªçãº is caia pm.“; insists u ahªhah ªmami” «: chm wim.m. %%%&—nda m 6““t imm: tata; ”titia is as &).t is: W: samupsaisnta as nm;. W « & Mm m aunt-w in mm thang!: mgª,“ 

, mw;— s; m amt-20 ogum“ Essa-h && sm 3 Wnnwçp, «rmmun s ,uma»; à seam ashram s m swam. , 

_ l G , Mªtam; lixªrwgcmmãauu ”gist; » ., IEEE, ”usmiwsssaimgsfl’mufla «&&t #9 Ms”. gamma“ :5 a Misuse. {as mm 2% am“: an: & aaatweu. 
» a 

«— a. fim & :»;t 'ãâm Is mm & mui, **âmm is Esta.“ h a”. & nin mara*“. mus; us ”assigns, as «Mamas sushi“; mu Ms“: s as Mªnhã.—lili pcm m:. mim» a m' 
titanium. 

[Ja,/z 
* 

' ” m" W Mistral: :: Mªlªn s ªnim 
~ ~~~~ 

Wmusaaufimus; Myªnmª-vm:
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mm DE ACORDO ESPECIAL, mm execução DE 
OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS 1o PLANO DE. oi- 
PLIAOÃO DA RÉDE escama PRIMÁRIA DO PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE 0 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEC), POR mom-1231910 DO INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP) E AS 
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE ITA-TIRA PÉDRA 
13mm A E GATARINA,DO ESTADO Do CEÃBÃ (Bem- 
FICI RIO) . '

— 

Aos cª€ªªº4ºªªªíz' dias do mês de 67 644% Áízõe mil novecentos e g2a54£444557 no Gabinete do g'nistro a Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clovis Salgado de Gama,e 
o representante devidamente credeªciado da Entidade acimª citeda,teg 
do eq vista o lane federal de ampliação eªmelhorie da rede escolar 
pgimaria do Pals, foi firmªdo o presente Termo de Acordo Especielnx; 
termos dos Decretos—Leis numeros 6 185, de ll/8/Uh; 8 3u9 de ll ;2/ 
us; 9 

LL86 de 18/7/u6; e Decretos numeros at; 191, de 11/1â/u7 e37063, 
de Zd/B/SÉ, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

ªliª—leet LEM e Í ra
. 

O MEC, por integmédio do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional do_E§sino Primario, Unidade O9.0H.OZ,, yerba 3.1.07-Lfl2 
(V760.h/Z) do exerclcio financeiro de 1960, concedera ax Prefeitugas 
Mungcipaís de Itatira Pedra Branca e”Catarína, do Estado do Ceara, o agxílio de Cr$ 1 000 000,00 (Hum mílhao_de cruzeiros) para a constru _ 
ção de duas Escolas Primarias e ampliaçao de uma ogtra, conforme rela— 
çao anexa, que faz parte integrante do preeente Acordo. 

..

~ 

C 
3 51151358. Sgggmga 

r. q ., ': 
. ' 

, O aux1110 federal referlao na clausulª anterlor so po—w 
dera ser utilizªdo para o fig exclusivoflfie liquidagao de deepcsaezmgª vistas neste Acordo, cujos termos'deverao ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita o falada. 

Cláueggª Tagºegza 

' _ 0 auxílio federal será remetido em parcelas,poD loter— 
medio de agencia do Banco do Brasil'meis prox1ma, sendo a prlmelra ª 
pos o cumprimento do diSposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluídos os alieerces; a segunda, quando as cores estlveyem 
cobertas e revestidas; & terceira, depois deuessentadg o piso, colo— 
cadas as esqqadrias e’concluldas as instalagoes sanigarlas, de agua 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.
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' glgggula uarta 

, 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 a escola; blcro- & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indispensaveis a 
identificação; 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 Comissão Local encarregada de acompanhar o desenvolvig 
mento das obras; f) copia do Contrato ouuesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para & 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 

COOgERAÇAO DO INEP — MEC“; Todos os documentos e fotografias dam 

verao ternvisto 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 IN§P ina 
formaçoes sobre o andamento das obras na fogma das Instruçoes aia 
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'realizada; com.a construçao e de fotografias que fc» 
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 construção. 

glâusula gexta 

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

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

Qlãusula Sétima 

. ' . 

, Na hipotese de ser'o custo das obras superior,ao Y2 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO supríra 0 eª 
cesso verificado com recursos proprios.
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CLãasula Oitava 

A verificação do cumprimento das obrigaçoes decorren tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IIEP gue, p01 seu Diretoi ou re*r=sen:ante devidamente credencj.ado, podera 5011:1tar 
quaisquer 1nfo::ma§ ões ou Jistoriar o desenvolrimento dos trapalhos 
ge constrlçêu, e; de ov.tra, a Comissao Local referida na Clausu1a uarta.

I Clausula Nona 

Dm Para o efei o do que dispõe & cláusula ante1ior30 rg 
NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por :cães os melos posleis "inclusive o de transporte os trabalhos de ííscalizaç ao que vezaham 
a ser- execxatados pelo INLE ou pelos membros da Comissao Local. 

I r _ ClausuLa Dealma 

Q) 

Q1 10, que devera ser con.truido com estab1111ade garantida para 11a duração, sera patrimonio do 111L11CIA 1C a 
quem compete provrj en ciar sua instalaçao e fancronaqerro bem como: 
sua conservação" Esse predio zunca tera out ra destinação que a de servir ao en:ino primário, devendo a EsCola ser provide com profes 
sores normalistas. 

Jim 

(DS

! 
br.. 

! ) _ , _ 
— Clausuga Declma Prlmelrª 

O BENEF ICIL1IO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, c rrespondencia e pres t&çoes d.e contas a ele referentes. 

Cláusula Décima Seegggª 

rmar o pr regente Te rmo de Ac51doF Es ecial, 0 BE 
NEFICIAB1O de : ci 
cido e suas condícões .e que se reSponsabiliz& Rel o fiel cumprimen 

»to de tod&s as 8118 " " “les, de cuja inobservancla resultara ,a,_ rescisao deste Termo om L consequente devoldgg: do numerario ja 
remetido. 

“ ,, Brasilia, /y/a& caí/Qm: 51/1 //;;L 

a: Gm : Guitar:



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TÉRLO DE ACORDO ESPECIAL PARA 
OBRAS ESCOLARES IlãºEGbLu LS NO PLALLO LL; LN— 

PLIAQAO DA BEBE ESCOLAR PRIMAAIA no PL*Ls 
CLLLLLLDO LLLLL o MIAIsTAAIG LL -JLLAL 55 
CULTURA (LLC), POR IFTLihLDIO DO 155111510 

L, LQLLLLªÉLhLLLULOL 
PLLLGÇGICOS ÉLLLP)i El: â » Fºu. Eirª 3 ERA” c m), mm m M %

~ 

Éfª“«a-“r,:UçLo DL 

Aos 444”í%'£L/lºº”// dias do mês de ªªªZfW 
o Lducªª"' mil novecentos e MCL¢¢JQ9LZSZ no Gabinete do Linistr 

Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis a,Ag(do da G.:JL 
o rapr«SLntânLe devidamente credenciado da Entidade acima citada,L'1 
do em vista o glano federal de ampliação e melhoria da rede esco er 

.p:°im5ria do Pals, foi firmado o presente Têrmo de Acordo Especialnos 
termos da Lei nº 59, de 11/5/A7 e do Decreto nº 25 667, de 15/10/38, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Cláusula Pgimejra 

MEC; or 1: arm dio do 11m à 0 nta da ve ba .WS (Ar/emf)“ ª “AWA- AA. ªmºwmd “':.“ líªlªºâ a an ini ãºâº rrtíbítara Huaàoapal &. aura- 
AAA, banana-.14; G in 253859 650.55 (“mom a . cu..- night: all crantiranh ,;ªçrn : «anatzuçªb do ann Me915 $a 3 ' lllflt (raasnto :LL# a 3) , : nur Esculturª; as aldséa de to. 

Q.:LLLLLS a .128 Lungª 

O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ go 
dera ser utilizado para o fim exclusivo de liquidação de despeaªzpre 
vistas neste Acôrdç, cujos termos deverão ser âmplamente divulgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

Çlâusqlª Tegceggª 

O auxílio federal será remetido em parcelas, por 1n- 
term5dio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeL- 
ra após o cumprimento do diSposto na Cle usula Quarta do presente te_ 

»; me e quando conclu1dos os alicerces; & segunda, quando as obras 25:1 
verem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso, 
colocadas as esquadrias e concluldas as instalações sanitárias, ae 1 
gua e de luz; e, a ultima, após a conclusão comprove.da do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

glâugula Quartª 

: I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera reme er ao INEP: a) prova 

de propriedade do_terreno onde sera constru da a escola; bzcro- º 

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 losalidade, interessadas pelos proble— 

mas deyeducaçao, 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 & construçao; g) fotografias das-o— 

bras iniciadas de modo & ver-se & placa que devera ser afixadacom 

os seguintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

coogERAçÃo DO INEP — MEC“; Todos os documentos e fotografias a,» 

verao ternvisto 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 INQP in“ 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ane 

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

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

cela do auXilio, conforme a clausula terceira. 

III Para se habilitar ao recebimento da ultima para 

cela, o BENEFICI’RIO, 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,realizadas com.a construçao e de fotografias que fo“ 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

O prédio escolar será construído em terrenp comafifia 

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 &nªcong 

truido no prazo maximo de doze (la) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao serfei_ 

tas mediante preVia autorização do INEP. 

Qlâusula Sétima 

pa 

. ' . 

, Na hipotese de ser.o custo das obras superiorlao 
lor do auxílio previsto neste Acordo, o BENEFICIARIO suprira o 

cesso verificado com recursos proprios. 
(D 

ªii

h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

I . Clªusula Oitava 

ve “lªªaoao do cumprimento das obrigações decorren 
f.crrdo cabera, de uma parte, ao ETEP que, por seu 

pi.% atente devidamente credenciado, podera solicitar 
onra«oes ou vistoriar o desenvolvimento dos trayalhos 
7 e3 de ov.tra, a Comissao Local referida na Clausula 

(D 

%> 

tes do present 
Diretor ou r 
quaisqaer 111 
de constrkiçê 
Quarta. 

I:D& 

f.‘ 

,.. 
&)" 

ClãusgLa Nona 
_ _ 

Para o efeito do que dispoe a clausula anteriorzo Eª 
'NEFICIÃRIO se compromete a facilitar, por godos os me:1 3 poseireis 
inclusive o de cransporte, os trabalhos de fiscalizaçao que venham 
a ser execxtados pelo INLP ou pelos membros da Comissao Local. 

Cláusulª Décima 

:.) 
O pr ed io, que devera ser construído com estabi iôace 

garantida par longa d.uraçao, sera patrimonio do jsJP ÉICIÁRIO a 
quem compete oro"ªªenc1 ; sua instalação e funcionamento, bem como; 
sua conservação“ Esse predio muzica tera outra destinaçao que a de 
servir ao ensino primario, defendo a Escola ser prov1 da com profe; 
sores norme.1istas. 

! ' . . . Clausuga DeCima Primeirª 

0 BEN “*CÉÁRIO se obriga a conservar em seu arqiivo 
o presente Acordo com too a a documentaçao, correspondencia e preâ 
taçoes de contas a ele referentes. 

Clausula Decima S& unda~ 
Ao firmar o presente Termo de Acordo Esgecia1,o BE 

NEFICIÁRIO declwra que aceita, sem restriçoes , o au :{1110 estabele— 
cido e sue s cor d1 ços s9 e que se responsaM liza pelo fiel cumprimen 
to de todas as suas clau_su1as, de cuja loobserv11“11 resultara ,a_ 
rescisao deste Termo com a consequente devoluçao do numererio ja “ 

remetido. 
asilia OZ/ && Jéiw Á [W /§JD 

(0/ 
E3313 “mas 

_Múre 4: MS. . mm 

'9‘.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

1331-10 DE Aco RDO ESPECIAL mm LcLg'azo DE 
OBRAS ”scam, L ILTLG más NO PLAí' o 13. AM.- 
PLIAÇÃO DAT3 

.L... .*.a ESCOL—iã PBII‘L‘LIiIA DC Er“._”, 
CELEBRADO mºh, 0 MINISTÉRIO L Mum . L 
CULTURA (MEC) POR miªm/MIO no mar: rezo 
NAçrzo :11 DE CLéTUDos P'LDAGOGICOS (121p ) L e 

* na mm m “plane ases 
8; 

a “— 

~~ ~ 

T— 

:1 

u. 

'nº~ 
Mwm-rem annuals mm Im .. 

_ ,;L_ Biª &! agaxe. 
02¢ ,. . 

Aos »— dias do mês de lªxláíí 6e mil novecentos e a 

ª”“ no Gabinete do! gínistro aEducagão e 
Cultura, presentes o reapectivo titular, Dr. Clovis Salga.do da Gama e 
o representante devidamente credenciado da Entidade acima elteca,rcn 
do em vista 0 ªlana federal de amp3.iaçãe e melhoria da rêde escol 
primaria do Pa- e foi firmado o presente Têrmo de Acordo ELpecLLLLuL 
têrmos dos Decretos- Leis números 6 785, de ll/8/hu58 3h9 de ll,';2/ 
MS; Z/% %6 de 18/7/L6; e Decretos numeros an 191, de 11/1é/L7’e3708; 
_de 2 É, em que se estakeleccram os seguintes compromissos: 

., » ,, . ”,“—aguª m irª 

OuEC, por intermedio do INEP, ã conta dos recursos do 
Fundo Nacional do “'nsino Primario, Uhidage 09. calca, Verba 3.1. .07—LIÍ (&.MZ) “meant—1959 mm:—amam rito m , & tm «» hora: «açaí: um "it 
se. ran ªrt. &: «area hgàde prauanto “119 do” ou...... 

,(ºº (t: a nu » gue—am “. “23:41:31; amáveis) para . mame &. 31 Estale; Primária me pies mama“. 

C"ú a Se_ n a 

O auxílio federal referin 40 na clausula anterior so po—u 
derã ser utilizadº para o fim exclusivo he liqfiidagao de despesasrmº" 
vistas neste Acôrdo, cujos têrmos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

C 'usz 'Te '. » 

. O aux1lio federal será remetido em parcelas,por inter— 
medio de agencia do fiance do Brasil mais próxima, sendo a primeira ª 
pos o cumprimento do disposto na Cláusula 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 es esquadrias e :concluidas as inetalaçoes sanitárias, de agua 
e de luz; a ultima após a conclusao comprovada do predio.



w 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

' . 

glaugula uarta 

! I) Para se hahilitar ao,recebimento da primeira par 
cela do auXilic, o BEHEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade donterreno onde sera construida a escola; bªcro—

& 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indigpensaveis a 
identificação; 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 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 ouvesclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado para & construçaº; g) fotografias das ou 
bras iniciadas de modo a ver—se & placa que devera ser afixadacom 
os seguiªtes dizeres: "ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDÁ COM A 

COOEERAQAO DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias de” 
verao terNVisto 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 & 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 

e . . cela do aux1llo, 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 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 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 &n'conâ 
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. 

Cláusula Sétima 

. ' . 

, Na hipotese de serto custo das obras superiorlao v2 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

I . Clausula Oltava 

A verificação do cumprimento das obrigaçoes decorrem -tes do presente Ac :do cabera, de uma parte, ao IÉEP que, por seu 
Direízo: ou rDJJeso ruante devidamente credenciado, podera 501131tar 
quaisquer ln ormaroes ou vistoriar o desenvol7imento dos tra9a1hos 
de CODSc uça 5 e, de oLItra, a Comissão Local referida na Clausula 
Quarta.

) Clausula None 

7“» v“. Para o efeito do que dispoe & clausula anteIfi1or o :: IF IC I - ª ” .1btAR1O se com uromete a facilitar, por godos os meios poseireis 
lnclusiJe o de transporte, os trabalhos de Íiscalízaçao que vegans 
a ser eXecx1tados pelo INLP ou pelos membros d.a Comissão Local. 

' ' . ClausuLa Dealma

O 

garantida pa.ra 1 
quem compete prov 
sua conservaçãoo 
servir ao en51no p 
sores normalistas. 

'.J. o, que deV era ser construído com esta ilidade 
uração, sera patrimonio doQ11LnF1C1APIO a 
13 ª sua instalação e fuac1onaner+o, bem como; 
preâi nunca tera outra destir açao que a de 
rio, devendo a ESCOla ser prOJida com profes 
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O BENEFÍCÃÁIRIO se obriga a conservar emAseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentação, correspondencia e pres 
tagoes de contas a ele referentes. 

) l . Clausula DeolmaªSesungª 

Ao 
NEF IC 11112.10 dec1 
cido e suas con 
to de todas as 
rescisao deste 
remetido. 

rmar o presente Termo de Acordo Es;ecia1,o BE 
e aceI1ta, sem restriçoes, o aux1li o estabele- 
=pe que se responsaoil: — gelo fiel cumpr11men 
làusulas, de cuja inobservoncia resultará ,a, 
com a consequente devolução do numerario ja “ 
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c
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

LLLLO DE ACORDO ESPEC LLL PARA LAACJQAO DE 
OBRAS HSCOLEa INTnGLAJAD NO PÍÁNG DE :M— 

PLIAQAO DA L.-L ESCOLLL PRIMAAIA no PA SA 
CELEBRADO LLLLL o LLLISTLLIO LL LLLLL<»» A 
CULTURA (MEC) POR IA““ALLU o DO IDST'TLª' 
NAC 0.AL DE LâTUDos LL óezcos (LLLP) 
aazémà LL LLLLLL max-m LLLLLGBLLÉFI- 
CI RIO).

~ 

Aos 
ªªjª/Zízááíá dias do mês de -44412áíf e mil novecentos e vvªªª no Gabinete do Ministro aEducac: o e Cultur a, presentes o respectivo titular, Dr. Clóvis Salgado da GLLa,_ 

o representante devidamente credemciado da Entidade ec ima eltaee,L m doª vista o lane federal de ampliaçao e melhoria ça rêde esco f 
primaria do Fags, foi firmado o presente Têrmo de Acordo ESPGCi g _ têrmos dos Decretos—Leis numeros 6 785, de 11/8/uu; 8 3h9 de 11,1// 
MS; 

Z/êâââ 
de 18/7/L6; e Decretos numeros an 191, de 11/1é/u7enaroa; 

de Z %, em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

_, ’.A,>..A‘: . 
ÇLLLLLLLLLELLLLLLL 

0 lug por inn: eçznedio do INEP, a conta dos recursos do 
FWWOMZLW do ”caiªm: Primaziio, iiUrlixdae O9..Ob, OZ, Verba .1. 07-1/ 1/3 

e Lo : .oaanodorl na ªeww tada ªo Kay rito“ LaLtº. & lia &; aria 390 306.66 (Lu—tp. 31:3,. 
::::gãzsh : ngvnnta :11 o trªgaataa eruaairoa ), piru a onus“ Lc. 36 sumo: llflfifia tort. lutem to ª. rec. 

'eonràwnm relhçªh anexa, qua th: 

Cláusgla'Segggga 

O auxílio federal referido na cláusula anterior 50 po— 
dera Ser utilizado para o fim exclusivo &e liquidecão de deãpeàasxmº“ 
vistas neste Acôrde, cujos têrmos deverão ser_amplamente divulgªdºs 
por edital e pela imprensa escrita L falada. \ 

QlénigligifiifiéiZQ ' 

O aux1lio federal será remetido em parceíes,por inter- 
medio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeªL ra a 
pos o cumprimento do diSposto na Cla.usula Quarta do presente têrno e 
quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras estivere.m 
cobertas e revestidas; a tergeira, depcis de assentado o piso, colo— 
cadas as es qqadrias e concluldas as inStalações sanitárias, de água, 
e de luz; a ultima após a conclusão oomprovada do prédio.



MINCSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pag 
cela do aux1lio, o BENEFICIaRIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade douterreno onde sera construida a escola; b;cro—

& 

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 Comissao Local encarregada de acompanhar o desenvolvi; 
mento das obras; f) copia do Contrato ouvesclarecimento 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 seguiªtes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 

COOEERAÇAO DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias de« 
verao ternvisto 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 & 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 comprg 
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. 

Cláusula Quinta 

O predio escolar será construído em terrenp 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 construção. 

Cláusula Sexta 

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

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas só poderao serfei_ 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Cláusula Sétima 

. l' . 

, Na hipotese de serªo custo das obras superiorlac ra 
lor do auxílio previsto neste Acordo, o BENEFICIÁRIO suprira o eg 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

.! . Clªusula Oitava 

. 

A verificação éo cumprimento das obrigações decorreg tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IPÚP que, por seu Diretor ou represeatante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer irformaçoes ou vistoriar ondesenvolVimento dos trabalhos 
Se construçacf e; de outra, & Comissao Local referida na Clausula 
uarta. 

Cláusula Nona

m Dj 
. - " . N I _ Para o efelto ao que dlspoe a clausula anterlor o T'“. T ”'Q _. _ . - — u" “. .. '. - ª ' LbElCrAhIO se compromete & feellltar, por LOGOS os meios p0531vc; inclusive 0 de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham 

a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

(JJ 

! » , ClausuLa Dec1mª 

I _ ' ! .. . . - 
O predio, que devera ser cogetruluo com estaªllldace garantida para longa duraºao, sera patrimonio do BEEEFICIARIO a 

quem compete Qrovªfeucia; sua instalaçao e funcionamento, bem como; 
sua conservaçaoq Esse preàio nunca tera outra áestznaçao que a de servir ao ensino primario, devendo a Eséola ser provida com profeg 
sores normalistas. 

I I . . . Clausuia Deolma Prlmelrª 

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

' I _ Clausula Deolma Segunda 

A A º '- .. 

_ 

Ao firmar o presente Termo deNAcordo Es ec1al, o fig NEFICIÁRIO'declara cue aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— 
cido e suas condiçoes" e que se responsabiliza gelo fiel cumprâmeg L' to de todas as suas crausulas, de cuja inobsergancia resugtara ,a“ rescisao deste Termo com a conse nente devolucao do numerarlo 3a 5 Á remetido. , /_ Brasilia, /,2///4’ %% W /¢év

.\
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mms-namo DA EDUCAÇÃO E CULTURA W 

ªªª/M 
TERMO DE ACORDO ESPECIAL, PAM execução DE 
OBRAS 

, 
Becomms INTEG..z-hàLJAS NO PIANO os u- 

PLIAQM) DA BEBE ESCOLAR PRIMÁRIA no este, 
CELEBRADO ENTRE o MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEC), POR Israel—fábio DO INSTITUTO 
NAC ORAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (INEP) E º“ 
a: ma 

na saum se uma emm (mês:- 

. Aos Á/ZQLÁQZ_'ªª/ªªªª/dias do mês de 64%” íííde 
mll noVeoentos e no Gabinete do Ministro e Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr.Clõvis Salgado de Gama,e 
o representante devidamente credemciado da Entidade acimª citaàa,teg 
do sq vista o Elana federal de ampliação e$melhoria da rede escolar 
pgimaria do Pals, foi firmªdo o presente Termo de Acordo ESpecia;;LB 
termos dos Decretos—Leis numeros 6 285, de ll/8/hu; 8 3&9 de 11/;2/ 
MS, 

$ 
u86 de 18/7/u6; e Decretos numeros 2h 191, de ll/lé/uj’e3706; 

de 24/3/5ê7 em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Qláusgga'Erimeira 

O MEC, por ínteçmédio do INEP, à conta dos recursos do 

$$ ºo ªí:)ionáll do En iíxo Primario, Unidaçclée 09.0LL.OZ, 'Verba 3:1.07-1/1 . , . extra e . f oiro do 1 º, concadora ao Governo do lesªdo da Nina: Gerais, . ,lio do ªr$ 359 690.00 (trezentos . «inn giant: :11 main”), pan & conclama do sensei» de sua: gala: do sul;, ana an}: yarn pre asserts ala cantina can (espessa, tros insta- laçao: sanitario. , se. . m 130,90 na selantes ao cancrºs. m da- gun : pavinentnçno do atio, an predio 5. are». Stanza: da vila do La- la: realeza, no Munic pia de Putos &. Hansi. 
Cláusula Sggggga 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior 86 po—_ 
dera ser utilizªdo para o fig exclusivo ae liqfiidagao de deepesasznâr vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente_divulgados 
por edital e pela imprensa escrita e falada. 

43.0 Em Isma 
, . O auxílio federal será remetiqo_em parcelas,po; ioter— 

medio da agencia do Banco do Brasilgrals proxzma, sendo a prlmâlra ª 
pos o cumprimento do disposto na Clausula Quarta do presente termo e 
quando concluldos os alicerces; a segunda, quagdo as obras estlvefem 
cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o p150, colo- 
cadas as esqqadrias e’concluldas as instalações saniçasias, de agua 
e de luz; a ultima apos a conclusão comprovada do predio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Clã sula uarta 

! I) Para se hahilitar ao/recebimento da primeira pa; 
ceiª do aux1lio, o BEWEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade donterreno onde sera construida a escola; b) cre; 
quis de localizaçao do terreno com as indicações indispensaveis a 
sua identificacao, com a implantação das construçoes existentes º 

c) orçamento das obras com discriminaçao minuciosa das especifica 
çoes;ód) prova de dispor de recursos para completar o orçamento 
caso este exceda o valor do aux1lio; e) nome e qualificaçao d 
tres pessoas da localidade, interessadas pelos problemas depeduc 
çao, entre as quais pelo menos um professor, que constituirao 
Comissao local encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 0— 

».! 
(Du 

mim 

.bras; f) copia do Contrato das obras ou esclarecimento sobre o 
sistema que sera adotado paraia construção; g) fotografias da si— 
tuaçag atual das obras, por varios angulos, vendo—se a placa que 
deveranser afixada com os seguintes dizeres: “AS OBRAS DESTA ESQQ 
LA ESTAO SENDO REALIZADAS CGM A coopaaAçÃo DO INE‘P — MEC"; h) Co— 

pia do projeto do predio.NTodos os documentos e fotografias deve— 
rao ter onvisto 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 BÉHEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao IN§P 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“ 
ceia do auxílio, confcree & cláusula terceira. 

III) Para se habilitar—ao recebimento da última parce 
la, o BENEFICIARIO, apos a conclusão das obras, remetera ao INEP 
ou entregara a seu representante, especialmente enviado para isso, 
o “Termo de necebimegto 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. 

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 fa- 
zem parte integrante do presente Acordo, devendo o predio sercons 
truido no prazo maximo de doze (lZ) meses a contar da data da a*ª 
sinatura deste gonvsniot.Alteg&çoes nas planh&e_so QQdQÍHOÁªQÍÍQªáT 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. » 

Cláusula Sétima 
/' 

' ' . 
' A r— 

n , Na hipotese de serôo custo das obras superior,ao v;— 
lor do auxílio previsto neste Acordo, o BENEFICIARIO suprira o GX" 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

. ' . Clªusula Oltava 

Lj.: 
. 

A veriiii cação do cumprimento das obrigaçoes decorren tes do presente Pco:do cabera, de uma perm ao IIEP que, por seu Diretor ou represeíita ante devidamente credenci.&á o, podera solicitar 
quaisquer informaçoes ou vistoriar o desenvolvinento dos trabalhos 
de construcao; e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
Quarta. 

CLâusuLa Nona 

Para o efeito do que dispoe a clausula ante; ior orª 
NEFICIÁRIO se compromete a facilitar, por todos os meios poseire inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaçao que v&ihem 
a ser exec1 atados pelo INLP ou pelos membros da Comissão Local. 

., 

'....) (f) 

Cláusula Décima 

O pr 
107‘ 

’1-
1 euio, que deverá ser cogstruid.o com estabi lic_e Ce garantida para Age 

Ce 
d.uração, sera patrimonio do e; ELLCIÉMLU a 

quem compete grefi enciar sua instalação e funcionamento, bem como,; 
sua conserva ao. Esse predio nunca tera outra destinação que a de servir ao ersino primario, d&rendo a Escola ser pro ida com profe; sores norma..listes. 

I ' . . . Clausuza Deolmª Primeirª 

0 “END“ÍÇÍÃÁIO se obriga a conservar em seu arquivo 
o presente Acordo com toea a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

) I . Clausula Desima Sesuggê 

Ao firmar o presente Termo de AcSrdoE Esgecial, 0 BE 
NEFICIÁRIO deC1:rque acei ta, sem restriçoes, o au: {1110 estabele- 
cido e suas condiçoes, e que se responsabi}i gelo fiel cumprimen to de tod&s as suas clausulas, de cuja luobservºncia resultara ,a__ resci sao deste Termo com a consequente devolueeo do nume eric ja 
remetido. 

QÉZ/ Brasilia, M %M% dº;, /9ão 

4,4 
« mªs" in Emei.“ . mm;

/ 

Xx: %%, 
Cyro de Aguiar Maciel 

Secretario de Educação 

mxemfermywss



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA M:. 

TÉRMO DE ACCLLC ESPECIAL, 22.2232 3.3.0.0220 DE. 
OBRAS CSCCLL.:.;;C INLLC 32.2.3.3 Lo 1:11.220 LL LL- 
PLIAÇLC DA 22 LSCCLM 1223122242312 LC 
CELEBRADO 12.2." "— 

0 11121312221310 CCM..— 
2 CULTURA (MLC POR LLL CLCLC 220 INSTí [gra C 

NACIONAL DE CêLUDos PEDAGÓGICOS (1221:2521 ; 
Pmmnm 92; mo no ESTADO DE 31mins 
(33132121611110). 

~ ~ ªté" 

Aos ,ÃZZZLt ZÉZ* 
dias do mês de /L44wáaãópr£<f&.e mil novecentos e «ébáàbooézf no Gabinete do M nistro da Educação e 

Cultura, presentes o reSpectivo titular, Dr. Clóvis Salgado da Gama, e 
o representante devidamente credeaciado da Entidade Coinª citaCa,ten 
do eg vista 0 lane federal de ampliação e melhoria de rede escol.r 
pgimaria do Pa1s,foi firmado o presente Têrmo de Acordo Bepec_,LLuC 
termos “dos Decretos— Leis numeros 6 785, de ll/8/hU; 83u9, de 11 ,2/ 
MS; 

%%É 
de 18/7/L6; e Decretos numeros 2h 191, de Ll/lZ/UJ'CBTOGà 

de 2 , em que se estabelece em os seguintes compromissos: 

QLáLâMr—hmeua 

O MEC, por inteçmêdio do INEP, à conta dos recursos do 
Fundo Nacional do Ensino Primario, Unidade O9. ou. 02 Verba 3.1. 07 -a}m§ 
0/6043), do cício “maneira do 1960, comedy; & Prefeitura do mas, o a na do ªrt 2 990 099, 90 (dais milhoes do cruaima), poo 
rn a coastraçaa uma fiscal; Primarin do quatro salas de aula {Proiofie 
mar/78 ), as os in hidro-nasua]. do Buscam 

C ãu a Se o a 

O aux1lio federal referido na clausula anterior sõ po—_ 
dera ser utilizado para o fim exclusivo &C liqfiidag5o de de5pesesrmº” 
vistas neste Acôrdo, cujos termos 'deverao ser amplamente divulgadºs 
por edital e pela imprensa escrita C falada. 

.0112 ªm 13133123 

O aux1lio federal será remetido em paroelas,por inter— 
medio da agência do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira a 
pos o cumpriato do diSpostO na Clâ.usula Quarta do presente terna o e 
quando concluídos os alicerces, a segunda, quando as paras estiVCrem 
cobertas e revestidas; a tergeira, depois de aesentado o piso, colo» 
cadas as esqgadrias C,C0nclu1das as instalações sanitárias, de água 
e de luz; a ultima apos a conclusão Comprovada do predio.



MIMSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

I . Clausula Quarta 

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

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

& 

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 ou_esclarecimento sobre o 

sistema que sera adotado para a 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 

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

verao ternvisto da Comissao local e da Autoridade responsavel 93 
la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais pare 
celas ºbriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP inv 
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» 
cela do auXilio, 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.a construçao e de fotografias que fo— 

calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Cláusula Quinta 

I, ' g. ,. 
O predio escolar sera construido em terreno comanea 

de dez milumetros 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 
truido no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da as— 

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

Cláusula Sétima / 

. ' . 

, Na hipotese de ser‘o custo das obras superior,ao vg 
lor do auXilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA M 
! . Clausula Oitava 

A veriiicação go cumprimento das obrigaçoes decorrem tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao IÍEP que, por seu 
Direízor ou representante devidamente credenc1ado, podera sorizitar 
quaisq u.er lnrormaçoes ou vistoriar o desenvol"imento dos trabalhos 
39 constr11gao. e, de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
uarta. 

Cláusula Nona~ 
T“. 1—: Para o efeito do que dispõe a cláusula anteriorªo :; 

NEFICIÁBIO se compromete a facilitar, por to los os mel os gaoss1vel inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalizaç ao que venham 
a ser executados pelo INLP ou pelos membros da Comissao Local. 

(A

i 

' ' , Clausula Dec1ma
5 

rádio, que deverá ser cons trulõo com estabilidade garantida para nga duraçao, sera patrimonio do bdiFFrCrÁnIO a 
quem compete orowrôe-c1sr sua instalação e funcionanent o, bem como; 
sua conservaçaoª Es 
servir ao ensino pr 
sores normalistas. 

Op 
10 

se preêio nunca tera outra destinaçao que a de 
imario, deyendo a Esoola ser prov1 da com profeg 

! ' . . . Clausuga Deolmª Prlmelra 

O PENV“TC;§RIO se obriga a conservar em seu arqlivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia e pres 
taçoes de contas a ele referentes. 

I l . Clausula DeolmaªSegqggª 

A0 £11 rmar o presente Termo de Acoroo Es ecial, o BE 
NEFICIÁRI O decl:.r a que aceita, sem restriçoes, o aqlio estabele— 
Ciao e suas con içoe e que se responsablli a gelo fiel cumprimen to de todas as suas cíausulas, de cuja inobservºac1a resultara ,a_. rescisao dêste Termo com a consequent e devoruecyo djífnumere Éric ja ' 

09/ /9ÉD remetido. ; Brasil lia, & /0a 

Xflf%WfiFIWWW66
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

//j 
WM 

TE- EO DE ACÓRDO ESTECIAL, PERA EXECªÇT-ÇÃO DE 

OBRAS ESCOLARES INTEGRADAS NO PLEEO DEE-fz- 

PLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR PRD'IÃRIA DO PAÍS, 
CELEBRADO ENTRE O MUHSTERIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA (MEC), POR INTEBMÉDIO DO TESTTTCTO 

EACTOEAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (IPEP), E 

A PREFEITURk MUN CIPM. DE FREDERECÓ: WEST-'- 

PHALEE, BENEFIC 0),-DO-ESTADQ DO RIO 
GRANDE o SUL. 

Aos ª/lÁQZT dias do mês de 57 ZÁLÁ'ZÉ; de 

mil novecentos e A242Lecozz; no Gabinete do Ministro da Educaçao e 

Cultura, presentes o respectivo titular, Dr. Clovis Salgadoda Gama, 

e o representante devidamente credenciadonda Entidade acima*citeãc, 
tendo emlvista o plano federal de ampliação e gelhoria da rede escg 

lar primaria do Pais, foi firmado o gresente Termo de Acordo Egºr“ 
cial, nos termos dos Decretos—Leis numeros 6,785, de ll/8/hh; 83ú9» 

de ll/lZ/US; 9.M86 de 18/7/M6; e Decretos numeros 2h.l9l,de 11/10 
A7 e 57.082, de ZAÍB/SS, em que se—estabeleceram os seguintes com— 

promissos: 

: _, . . 
Clausura Primeira 

O MEC, por intermédio do INEP, % conta dos recursos 
ao,».EundQ Nacional do Ensino Primnrio, Unidade caduca, Verba ,...,. 
3.1.07—Z/lh (V/60.0), do exercício financeiro de 1960, concedera & 

PREFEITURA MUªICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN, Estadº de Rie Grande. 
do Sul, o aux lie de Cr$ Z 000 000,09 (Dois milhoes de cruzeirºs) , 
para a construçao de uma Escala Primaria de tres salas de aulaCPro— 

jete SEG/RS) a ser lºcalizada na sede distrital de Osvaldo CruZo 

Çlâusnla Segundª 

t , O auxílio federal referido na cláusulª anterior 56 pg 
dera Ser utilizedohpara o fim egclusivo denliqúidaçao de despesas 

previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente divulga 
dos por edit l e pela imprensa escrita e falada. 

l . 

Clagsnla Terceira 

, A 
O auxilio federal será rene-ido em parcelas,por inter 

medio da agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a primeira 
apos o cumprimento do disposto na clausula QUarta do presente termo 
e quando concluidos os alicerces; a segunda, quando as obras ostltg 
'ºem cobertas e revestidas; a terceira, depois de assentado,o piso , 
Gºíocadas as esquadrias e'concluidas as instalaçães sanitarias, de 

. III . 

agua e de luz;.a ultima apos a,conclu3304eomprovada do predio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

111 

1) Para se habilitar ao recebimento da primeira par 
cela do auxilio, o M NEFICIÁRIO devera reme er ao INEP: &) prova 
de propriedade do terreno onde sera construida a escola; b)cro—

& 
quis de localiza ão do terr eno com as indicaçoes indispensaveis & 
identificação, c orçamento das obras com discriminaçao minuciosa. 
das especificagoesi d) prova de dispor de recursos para completar 
o orçamento, caso este exceda o valor do aux1lio, e) nome e qual_1 
ficaçao de tres pessoas da localidade, interessadas pelos proble— 
mas de educaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirão 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 construção; g) fotografias das 0— 

bras iniciadas de modo & ver—se & placa que devera ser afixadacom 
os seguintes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 
COOPERAÇAO DO INEP — MEC“. Todos os documentos e fotografias den 
verao ter visto da Comissao local e da Autoridade responsavel; ----- 
la execuçao deste Acordo. 

11) Para se habilitar ao recebimento das demais par“ 
celas obriga-se o BF ÉNEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP i3- 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes a:] 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e comp& 
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 & conclusao das obras, remeterá ao 
INEP ou entregara a seu representante, especi.almente enviado para 
isso, o“Termo de Recebiir ento do Predio" preenchido na forma do 
modêloO 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 uinta 

I » e I 
0 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 os erca ao final da construçao. 

la usula Sexta «__!- 

A construçao obedecera ao projeto e plantas que fa- 
zemeparte integrante do presente Acordo, devendo o prédio &n'cons 
truldo no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da as— 
sina tura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao seríbi 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

glãusula Sétima &

. 
, Na hipotese de ser o custo das obras superior,ao 

lor do auxílio previsto neste Acordo, 0 BF, FNEFICIÃRIO suprira o 
cesso verificado com recursos proprios. 

(04 
INlm.
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'

i 
! . CLâusula Oitava 

& verificação ªo cumprimento das obrigações decorreg 
te Acordo cabera, de uma parte, ao IPEP que, por seu 
Dresegtante devidamente credenciado, podera solisitar 

ºmagoes ou visyoriar o desenvolVimento dos traçalhos 

tes do presen 
Diretor ou reª= 
quaisquer i.“ 
ãe construçêz, eÉ de outra, a Comissão Local referida na Clausula 
uarta. 

{:3 , º 

Cláusula Nona 

,, 
, , n I . Para o efeito do que dispoe a clausula anterior o T'" T ft; T .. . .a- - .- .-_' — 

. -. .. 2- ibElCiAMiO se compromete & LaCllitar, por bones os meios QOSSLJG s inclusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que venham 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. ' 

l ", Clausula Deolma 

'. 
O predio, que deverá ser coªstruído com estabilidade 

garantida para longa duraçao, sera patrimonio do BENEFICIÁRIO a 
quem compeêe groaiâenªia; sua instalação e funªionamenªo, bem como; 
sua conservaçaon Esse,preãio runca tera outra destinaçao que a de servir ao ensino primario, devendo a EsCola ser provida com profeâ 
sores normalistas. 

I «P . . . Clausula Deolma Primeirª 

-O BENEFÉCÃÍRIO se obriga a conservar emáseu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao,—correspondencia e preâ taçoes de contas a ele referentes.

~ Cláusula Décima Seãqªgª 

Ao firmar o presente Termo de Acordo Esgecial, o Hª' 
NEFICIÁRIO declara que aceita, sem restrições, o auX1lio estabele- 
cido e suas condiÇNesçie que se responsabiliza gelo fiel cumprimeg to de Éodàs as sgas clausulas, de cuja inobsergancia resuitara ,ª—s rescisao deste Termo com a consequente devoluçao do numerario ja 
re. tid . me o 

Braêilia, óyZÍÉC/Açéç óÍÍÍÍ'ZAPLL $46: óaç'Á/É;éio
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atém Aditivº as Têm ée 333333 mãº/W 

rem: Aditiva &: Temo ãe 333m Espa- cial &&ZMISB ãe I; as Sinha do 
1958, gelebraâo amém s Emistgris ªa 
Edussgas 3—3—- Cultura, pºr inª'ezºzaeâio do Institute: Nacionªl de Eskimos Pedagsg; 
cos : : A::eciaçao P sfissisnal duª tu, Estaâo do Ceará, para & canal 
da: ºbs:: (is gesture ée Laminação do 
Eàucagao 93—1e Integral. 

Ass finite e m (21.) dia: da sis «3: dezembrº :10 ans dc mi}. 
novecentos s ses—seu:: (1968) ns Gabinsta ds'fiisiscro à: assassin a Cu).- 
tmªa, press-stag s I'sspscti'ss titular, Er, Clovis Salgaâo & o rem-33m .. 
tante devidammte eresãczcí ado {is As sscisgas Prºf issian—al ("is Igaata, El- 
taca», de Gaara, foi firmado s presente 1333:2332 êáítívo as ;:côrào Especial. 
mªlª/m.;:ZL/ãô, de i; cie junk: (is 3.958, ficandº sstssslscidos as seguin— 
tes cssprosissos: 

61:52:53»: :ªíiílím: — Gssssdera s EEC, atraves :: Bªíª, ; 
às:;aciaçâº Pr sfissional as Iguatu, s auxilis‘“ ue Cr$ 1.3; assassins: I}. 
lhas ãe cruzeirºs) a conta fig Verbs 3.137.211 (Unidade (“3.014.023 ,um— 
meio finanssirs da 1959, para cºz: clusis fias obras dc Calm ée Bm 
tração à: Educaçao Primaris Integral. 

CLÁHwL: Sªbiªn: .. Saris mantido: mãºs os magmas”; 
tsbslecidss no tem ée acsrdo de que sste e' aditiva: 

~~ 
é”, ), 

Clovis Salgsda 
31131311190 da ªtuação a calm
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VERBA 
3ª!ªºªª*ªªªªº—————º 

' 

7 
' 

L 42' 

I N E P emm: í 60.ooo.ooo.ºo~ 
16 73.09. 000 .00 Saldo anterior .................................................................... 

NOTA DE EMPENHO DW _________________________________________ ;mmm 
. 

. 

. 

'wáoowªomoo Saldo novo ..... 

RIQÉQWDWJE ............. N.o .“ ................ 

_ . 
. ª. “&&" um.» 

Mu'mMoMMhmnWwoni WWwWMaa “WM. 

Visio 

~~ ~\ ~ ~ 
~~ 

. commode)“ 
_____________________ 

. 

“"&;na;;gzaggçag 
..................... 

MODÉLO A - 5
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%% 999% 9 9 mªm; 99999199 $ª“ 

9999999999 %%%&“ “ªhí aw *, 9999 

«Hakim» & 99959 3199,99: % 'Éãwwníâ w, %%%& 

Éãâââàã 99399999 ªn && 9, £993999z; gª 
999 999999.99 iª %wíã; .. 9999919 
(ªmi-ã, 99:99 199999999 9'; 19.299999 a; 
$1999; 19 9999999 99999991999 {fififfiig 
& e 9;.9 f9 ua ââãgg. 99 £999£399 

~~ 
~~

~ 
~ ~~~ 

~ ~~ 

99: — 

ª/ºªªAQZ- $19: && 33: a; “ãÉZfºª”Ííêo at; 
âwwtuiâtas a &&ssnazà, 99 &&ãíaatâ d9 919£ttg9 99 99999999 « ãaltu3aª 
gr&ªaatQi « reªªeeªiva &íàâiaª. 999199999 $99119 9919999 aa 999999 & 
tegrªªªataatt âuwiâaaâate 93999999999 99 £999» a && Éstaáw 99 Fargª— 
by. 99999 91999 a 99999 {999999 %* aªyííâçig 99 9:99 «sa9g9: yz; 
&àrià aº Fa a, fai fªraaáa 9 99999999 £9299 aâãtíwa 99 && 9 aréa &; 
#eeiaí ée úaasaàlâàçâa $199999 99 €99"§9, 9999,9 fia 999:9 rica && 

aeaaaêir 99 999%999 9- T9999 99 9999 ªª, 9 9931:19 $9919969t9r a: 
iª à iãº fifiagfi§.(fiua 9;ih99 e 991990929: 3;; 999993399}, sar 992999 

:2 
a: 999999999 ªº 999619 999919: 999 titã sa9fi9 99999:: ãe 99 ªmat— 

âiº && ãaàâàra, && eiâaâà. 
9 9999 9939199, 99 9999999 E_999§a aº; recºrtª: is 

99999 3.9.69.9 {9199913, 99 ªrªrª-gia finsaaaàsº é:_19é$, saga eaàqn 
ãiâa 93 93199199, 99999 999§1é93 $999; as esàíªaíaçaua âg-àêªªêª &; 
ri,-;WSÉS “& “ªimª— 

âraúím; & fl %% Á 9;, /;47 

“ âíãvis âãíaaâáíáa $999 
ªggisxrº ªg 99993999 , Caitaru 

”fig/299%] W 
( Ãâzàâíªªãªtàô 99 Kana; : 

9999939939 âa ªâaaàçaa 

39§£I9§9$i9fifdal399129fifi
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têm as sss‘sss sass/sausages 

fªma as saé‘aas ssssszss assassam ass; a sis {stasis 
as sasssaaa s ass-sass (was). Pºª Www as last; 
sass sssssssa as mxm; assassssxsas (sass). s s _ 

mass as sassss as amiss. as: & cassassass as assists 
amass as sasss sasssasxszssass sass a mamas ;, 
assassasasar an. ass mass as saasaa assaxasmsss «aia 
x:!" .as am ' 

a sszzaasasas as. &&n as ass-as {a 
WSTR%I$.& &&Wm as sass: ass as ssasasss” m as 
ssssIsas 

A” M altas do nãº da Min.—«Á.... do Bil not; 
agatua c sasssnta.ne Guaineta as agnistro da Educaçãº a Guitars. 9:; 
sentes; a msaeatzlao titular. Da,—.Clavíg Salgaée,e :: representam/en na 
mªniac guamssao ãe sumo an Parisian. foi. xtz—mãº & prenªte 1‘s; 
no & hºrda financial, toads in: flats a aussniéadg a. extents» da .; 
enlariúaâe primaria. & do can seariqaecinaato atraves: && atíviáadac do 
trabalhº; íícamia estabelecidºs os aeguântes Gapraaiscoat 

«— ªmarrava a W. atar-ag“: do 13:339.;s Gºverno do E; 
' 

tado ªa ªaraiba,o awaits a. ergz.as.s&a,&&£3&m 
&xmâ&s.&,&&&&&m& s assays s sass an. mamas; a conta && um" 
mash-aim (”fluid-ads as.“.çznds anwisia fixancuira &. 1960, para 
ou fim: &ttawleºiâos na alausula sag-sass. 

‘ ' , ,_1- fl auxízía getcríâa na clausula 3513912: not: apl; 
ciao de acordo as; a sisarlninsaaespcguiatcacre... 

a.saa.oaa.aa.ssra inicio às caaatraaaa an ªnis pavilhaes de artes iª 
«assassin ou acts; o %ànanguapcgârszsl.aaa.ue,pgra araasognilento da: 
atras da Escola Profisnlgaaí “Fin x2!”.da sinnaa; a essaaa.oao.aa._9; 
ra equipamantg so aavilhsa as sfiaiaas da arts; insuasrxais.§a “Clan; 
aka a. Educaçaº do issues-35"”: Bmanairaa. 

3» W » s "Arianª-;» do &uapgimnto as; abrigaggol ma; 
' “nas as preterit! Mead» oubcn.de m parte. to 

uma que. por um: ªi.-reter na nprgsentnnto.“wiúanentc erodonotaáeúvg 
acta solicits-r (autumn:- ªntarnaçonn an vistºriar a doacnvoxtiuaat. 
das trabalhos dª castrªção as“ “an para.” &!"lço a. Emu—traria 
ile. ªcarretaria. a. E-flnaagao. as ªguada. 

- Twas as sagas: a. arte. mantas.” “netman—3 
ta aces-as m por finance.“ o enriquteinuta Quem; rien. da awash. primaria. na: estabelecimentos a. “manhunt“ astª, 

Gusts quanta municipais. ' O »! - ô,,aaxinoâ cam as rotura & azaasuls grams-.9; no; 
rs en deposits as Eases go Brats}. a so smut: at as 

vtuagaúo para. a tin n&elusigo as liquidação &. assassins prª—vista:“ 
tg Acºrda. Qualquer; inaaarwncia gosta sisasala. degcniaara. & rene; 
um ão prawns: Max-do o a. savalngac do sum-aria 3a remetido.' 

ª. Para. 3‘ habilitar ao raeghissntg da przutra. parecia 
do auxíliº teácral,áanga a Gºverno #9 Estado Mr 

ao sass as plantam das ter:—mms snag sex-as lºcaliza—das os pafllhm dc 
ana-et industrialists; giants; ans prefixes e & organ—sata Queru-imª— 
ours-swan : indicam de prazo purists para a coasts-nan». As ªmil
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& a 
A 

> , 
lª ”mm com "na“: a. maria m e um as: “mv; :. m:; 

Fiº. “ m. l ! * Samu—gu.» 6mm; in 33% a 1’t sutu— 
a was: “he. . Imam-muto m taugh— “WM 

na tem da W» at!“ nm;—mnh mf“; may“ as managing: 'in 
en“ mm:—a. enviara :: “uta—ga “cariciª a: am maximises. i 
anemia eu éwmntaçao gaiman; . «apanhada “ it “may 
“caca: corncçmianm u um. 

a! 

gâªªiªªª_ºigiªg - €i$n$grua &: Ectaão &; Pasaíyp it abrigp a nehuma—r » m grant“, a grant. mm eu tag; : W 
tªça, Qifi'k'tlpwmain : pªuta:—gm ao tantra: "taram a :“ mu— 
eau.' W - £3 timaº da W: cla Parisian «na» &» EEEFM; : &:s in: m.» ”km a; Mirim“ do W “ªma: a na Intimate m denim“ warm; &“ & cartum. 

.. aº nmr n pagªnte Tow h Mardi 3333:0333. o G; 
verªo an Rana. ea Faz.—aih mxm m mas... .“ 

ªustria—:* as neonate-us Ottahlwifiafl watt Mom . a mau.; u pelo mz. suprimentº &. m cantam. 

'MÁÁ/WháMáA-zâáº 

4&2 
cªnsa 

matara da Matança. &, enxuta; 

“WDM. J‘W 
HUMB RTO COUTINHQ‘TIE LUCENA 

Representan do Governo do Estado da Paraíba . 

mwmua,“
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~~ 
m %%)m Wigwam; ªrm naczm 3% W ., , ~~ 

~ ~ 

axam (mm. s e *E Em wig mm ammastkm , 
-, 

, açãº
_ mia , . mm;, 

AIS mm a W - PI: amz. : am waza ªim m'. nas &; W 333 fim'mam E mama ', 

à.» 'Lª/Zª ªi:: a» ":s s. a u: 
nirueoata: . 3033.: , :urâabiagtu ªo flinistgu a; Eéuungss . ªªi tara, pª;—nªtªa a rsagaetira titulzr, ªr. Cxévin Bzigain, . own; ::q “nag-om «Wnim da Estadia do Mflflugfflt fig anl. .4pnwcyat*,2hrna &. àaªªún Espatia;.toudn an vista a n¢a¢i* stint. &. tgtaannn &: ccuoilriánin prâziría, e ao seu enriqunctn 
aort— lirtíit a. utiridsfins && trabalha, ítaanân ::tahnãnaiúas:n 
Ingnxntua cauarnlilsatz 

*.g,— fiaacifitl; » ªªª, através in ;ªEí; no Gaw$23c 
É“ a“ ‘3. WM“. ª “3:113 ª! ª data... 

4.:aa.cat,ae {figuraa’ax- » E aazgwras 33L aagzsxaasag taut: it ”hit: 3.3.51—3111 íªhâãaãn 60.34.93}; $i isolaíctà fingaªoiro ªl 
3983, ªbit «: tans c¢tabszactdni fit alinnIXa assumªm.

! 
_ 

_ 

: —»Gn {neutron annezanzdac na gxâaslzs :rtn&ttn 
,* :arao—npiàszânc,sa caaat “ça; &: dai. but: lion: é. 33%.: iudgntrtzin 333:9: : Eacnia,$ its; ªnal: : Grupo 

Encolnr ”Ilfififi Eahiª* na: axandº. do ítaaaatânr; . $zr$&ttnu*rgg 
ptnticunsutc. no Eatsi. da àlaxatao. 

' * 
Sgiggg;§;§§g§gfigg * & vtrtticnçZt ªo ennatiunngç in: ehgiggsutn 

ú'carznntas ao prostats fiearfio cabªzigta nas Pitt.; as IHKF qua, por an! Earetar an ruª!—cªltgstc,durâaznnitt 
ct'd'anzxia; peªcrã :sxsgztcr quninqunr taxªr-açao: a; viutarlar 
o Ítiiiiªlviliita iu: twnànlhan &. aoastrzçaa &. ºu «nãº; Dlrªãg 
as fitrvigc a; Eggoitari&g &: Ecurutaaia &. Edanagaa, fin 3’3iflfié

& ªiiiiiil_ªlilíl «»Éadnn at «tripa ªo,:ztci inâatàxlctx auusiaia» 
, ii! ncc$* Anari: 39; par tinaliândn & cnri;qg 

ninguto to ctrtizuxn dc excel: grinãrin, as: citahtlittncniac &. 
cn'âxo5 tanta titailait quaatt nxnieipsiu. 

r I 
“ « º znxfili ; gs: :: :tznr— a cifiuuszn grignira 

; 
' !icazâ na dlªúoítu &: Eaa¢n it 3:81;; : ti a; ltri as: tiwfiaaISafiu ’fi¥3.fi $i: :untnxivn &; liquidaçii a. ímªn;
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' :0 m guªritª: “&“ W; amiga-sr Wrights: mu «my 

tita-ªltar: : anim a pm“: Mamie a & “mingau “ umª 
nªs; :3 91333331333 

&. 
. .. 3331-3 &: “hangar am rmcbsmanga & agiu-ria na 

mais 333 33:31:33 “amei... am a ªrmam: & &; 
Ma Matar ªº 133333 ao 3:333:33 m 3333:3315 ama “na insana m “ $$$t & um trªduziria“, a 91325;: an; 13:01:,“ at it 
333333333 ““armªs“ m nas, 3% a 133133333133 £3! 33mm: pmi; 
to grªma & 33313233133. 3'3: mais purging: cam» autism a “q, 
ia 3a a 3333;333:3333 &; Wmª, &. gritaria in 133333. 

~~ 
É ' 

El 
_ "l ªº“ III _ mwflh o gªna &» Estaº 33 33mm: ªl 

$331133: 3 {333333 says:—as 3 323333- 3'33 a“ 9:13am 
“fºi“Wª—ª». m fam 3. ªruma: may: aa gªna-gnt: M; i; 
ma a “ªiªi“. a m 933mm, Mai-ú em 1351333333,; ginª—Gt“ 
$323 33333.: 23333333333321. “ainda um 3333;133:3339 (“emana & ª «mama &: sªiu him“ iae “ngm ªwaaawâwatbt aª m 

-fimmahtmammfiflfiusfi «mt ml: «‘3 1323333333 & primam; Mªm can tg a &. âwzaâg, ourwayaáaau an 33303233331333 at caiªm; um “K a 3333 ªmargura. 

.. 3.3 {$332333 as 35:33.3 &» ªngu—aa; gnu-ªiwª; an W , 3m 3 amina—au um 33:31, a “fam “ ªvait“ » & “Minª; “Wma &: “ hmm às WMM man; 
#331 :“ & agar-3mm; 

; .», 333:. gim: & 3333391332 firm dc &:s 333333133... 
*. aum in ginásiº 33 Antwan mnmfiw a.; u, was ”Hagan u &Mtçwu ”magnum“ gait! ªliam , à. 

nggmntwum 33am rm emu—gata a na; 3133333331“; 

#44533, a.“ Afde %% 43/0343: ~~ em: lã %%%&: 
33.333333 && %aaçaàa . Guitar. 

33333 
EMMHMtt lia Mm» &; E; 

tala IEQ AmazanaS‘ ' 

MWM—3.31.“
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INSTITUTO NACIONAL DE ISTUDOSL PEDAGÓGICOS

I am:: mxm w » mm. . 

5x m um o atingirªm mangá.; 
V mm {m}, ma Mºªªºlªlfª na 11a 

me nºmia 3 23331903 macacºs .- 
(mr), 3 A im mm a amo me» 

ºk-,- m, 53m xaxim nam nª mu m,:zmxmm na a mm xªle m 3 A919 =
. mu. (Acordo de 12.6.1958.) 

~~

~ 

~ ~~ ~ ~ 
~~ 

~~ 

' V .. w/ 
_ 

m V'wg’m an a. m an a “km“. . Mts . aº», an ”in“. a. W um 
um & mma. mªnual c was titular, at. cm: «mommmaagmsowumtenmo, almªs:-ím— 
it, lºt—iº &. Jum anni-.:, foi Me a mas“; “tim mun 
“Lenny Especial, pne» unsuammmchásmmmu— 
na gritaria & «xama &. 903: em: a ãe. ºww“. nano— m a pragmatism ”was as um m, the: mart: auaumzmuum.nm. ein mm gamma

_ ~~ “ZW º minino » W o mm º.º' macamaspumm,am'm 
Extent» ,é: m ªmil, & mta Gum 1.6.1315 : 
vlvmézª/âynmadmm » annie-io rim m &. 
1359, o 

, 
unamhm.m.w (ma; answ— 

anãa) gm ”amavam » vip» him & W. a min ”feriªs; Mi. , . , 

~~
~ W «ªº» " um mumm- kmmhwrmumum 

~ 
~~~~

~ 
~~ ~~

~ 
~~~ 
~~~ 

' L .4 , , 

» .“. m .,. mm~

~ Bin ' 

”Mimiwazuiissâ.



c hi.‘6.1§.§¢5.1.a7-ala . v.339—%:xu.mo..—1959; " 

] N E P Verbap/GE'Ílol) 15.000.000,00 

Saldo antorIS'ºººººººgºº 
N OTA D E E M P E N H o Importância da despesaª'm'mlw ..... 

Saldor novo ........... 7'000 'ºººoºº 
RIO, 31 I “ swam & 1959." N_.__Il;. _____________ 

Despesa autorizada pelo processo n.º WM 
hl. nªm eu» 35.8.59, Mªe && 0 ªm #m— . 

ctm). a. aflMN,§z same: 60 mm, pam mma a: m {I} M’ 
&. Meto Wmª-!.: 6m mm:—.

'

~ 
. 

. 

j' [3 
A I / C/Encavéando do Serviço de Empenho 

original deve ser exado do doçumento de caixa. 

Modêlo A- 5



“% 

wu”...

. 

3346-335 .5+5.1.07.a/e v.99.-Emme.-19§9. 

l N E P "”‘Végé‘NEi’aa-a,Mir/guaéaomomoc 

' 

. 

' 

. 

Saldo anterzor237'a40'mºrºº 
NOTA DE EMPENHO Importância da despesaB'ººª'ººº!ºº ..... 

- - Saldo novo ............ mi_ªªº'ºººªºº 
RIO, 315. &. ªgºª“ & 1959' N....ºnê _____________ 
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Ditadº aa.B&h1&, taí firmada & ;r&&&ato warn» && Aaordo em. taçãº && vina. & &&a da dar && unam 922:.”s 
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pangrnamsvup pnna&g&n&&.n& canºla pxâunràa aº. humºr—& ati a.: 
dade 10331 A. taping». fieanAa &&tnkczoaidap &; &.suá&$&& nan— 

& &;ailtíriaª lâuaaeno & ªnl 
agazvsneao AAA Ixus. flsslieaariau A: É“ 

ªcustica» &. anlvuaar, ninas && Bahia. & & canto da 
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cafizxxnoa).é¢ut1naAa GW Wangª wd: gn ya 
aafiaq tnªuntxiatn, junta a quao primária AA & 
ºporario AA B&hi&. 
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aâxno n3 Acfiano sarEeIAL camssagno Raza: 
o !IIISIÉR o na :nºcnçlc n CELEURA(I30), 
rea :! Biº pe Iasrxrure SABIOIIL a: 
SSEfiBflB rxnnséezcos (IBEP) : o xxsrzra— 
m 310 .1033, m want, xama & 51 - 
nx amis PARA A conmwçio m 1 PAI:-— 

, a an ariaxxAs as Anais IIBBBERXAII, 
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““ªº dias do nas ds<Áíªªªª7”É%ª &: 
mil—aavne'nta: : cin . ta a nave, no fiahinata do Hinisgro da Big 
caçam . Gultuxa, preaentoa e rispaetívº tigular, ªr. 8 avia Salgg 
ao. e e rtproaontantc do Xnatítuto ãão_ãoaa aa A;asauaí,88tada a: 
ninas Gerais, foi íirgaáo o prºbante forma da sºgra» Espoeia%,hqg 
do an vista a convanianeia de dar ao ensinº primaria & extenauada 
agia anºs e de. eonaogfisntannntc, aaaagurgr a progressiva yoznn.g 
nsnaia na escºla primaria, aºs Banorte ate & iana: local de enya; 
ga, ficando estabelneidas as seguintes comprºmissos: 

* z-sr &; 4-wx ª l acata da tba 1.6.13/5, ªº artrcício 131mg; 
egitº do 1 959, caneiacra a sac. strewn: do 1332, ao In; 
1:14; to são. Jase, de mami, Eat-ado de sims amu, . 
0111119 an ªs 3. mo 093.00 (Em malo as casamºs).- 

~~ 

~ ~ 

~ ~ ;. *5:;: ‘n 6 snxi1;c ratcriée nq_clânsula príncíra ao 
dnatina a cºnstruçao &. l pavilhao as oficinan do sítio 
induatríais, ~~ »“ ‘ah 31‘“ G ªuxílio a que as retbra a clêaaula enganª; 
igara en deposita nº Banco ãe Brasil & aº_podsrâ at: fig 

vinsntado para 0 fªn exclusiva de liquidaçço de àcsgosaz 
vistas nente Aceçdo. Quaªguor innbaorvanciª aint; 

clausulª determinaga a acisaa ão praaenta Acordo « a 
devºluçãº do nunarario ja ranstido.~ 'gwná, ,- º auxílio radars: ecrã gonatíáo ou trªs parql 

. aaa vez satisfeitas as conaieoaa ostabelnexáns na 
clausula quinta. 

— se habilitar aº rgaohinsnto às ªtingir,. 
pam-1a aº » a federal, aih-vam & matings são Jou 
rtaetur ao IEEE & glanga do terreno ona: sora laealisaflc 
o centra ds Bananstrgçaa, o orçamento diaçriminado Gas 
aºraa, can & indicaçaa dc ygaac yraviato paraha canatran 
930. A: dangle yaruabms surge renstidaa dc aacmda can a 
sndansnto ans obras, & criteriº ão IBEP.
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mhamim,/jaé¢%/M/‘7 
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master 4a 1.1.1.2.
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é. tal ' W: mxm 
da C . N .E . A. 
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mm gamma AG 55523545 :30 5661520 Essª-mm. WW Emas 9 3131325519 55 ªrmaçãº 
5 cmmaa<m5mm amªram no 13-5f 
ªº 5531:9555. 5:2 155m mafiadmceaimh 
E a nave-m9 no saiam DE 90:35, my: za m 
xamª-w DE 2.958:~ 

AW 9: mamã» Mama; at: ºfício m 
W, «» elx/5.9, da 8m: ªm:—etária de Estado aa mmaga’n as ue— 

tia (prºtºcºlado na xm aaa :: nf xao/59), & am && rsrs.....” 
aca 550,95 (511355595 1m. GWEIM} para a ªgitaçãº da Escºlª Pr; 
mam da seem an meias.—xc» &. Rima emma pela msm an an 
mama: (mª.-.as relaçãº aim-Wan“ mm as: time: ao us. 
na mªma) nazi mim““ em a cmgam & Cr$ 3.09 000.00 (em: 
na. 055555503), manna: m «mm & mta» aº; max—m do rm. 
éº Rmâwal ao mm swarm, ao aux-9193.9 mmm a 1999.. 
matançª 331,33! 3.9 

&aácãamiw, jJ Ár/W A Hºlª. 
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Maw 95 mg; : Calmª 
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em “Em mªm want. GW 
ganª a anaemia aa gat-maçãs 3 ca;- 
mm, {m} ma xmmm % :mm 
m m': mm:. na WW ªmava 
tmn-. .a a wmamíma mam aw Ian— 

wm mma maxi; wm'mmas am, can» 

asxçãa w gamma: w www % rm. 
2m à cammqsa m m mum! xa: 

wmma ma am mamas-$155. 

mtf/Vá as» «a na «WW an m W 
«: . cima—au & na”, m: magma «a» Wm an Mais: : Gua—— 

m. www « mma“ titular, 53m. eleva ªnima. : n W “mt: “name. sMnmim ao “mumia—zu mm m a ºw 
«min às mama. to: tm & gamas. “Em an uªm gap—em. 
uma um vita & “Mm“. &. a: w «mim aria-£210 & mumia 
ªi na uma . dn, amam—atenua“, anagram! & pwwnâw W“ 
aim“ at «all: Manªri: dºw mm ni a mu luan. &: W; 
mum "mªlaia“ at “an zm“ uam—uau; 
Gta-Tug, sªx—mªg .. Em“ : m na ªcuminªta m fªiª“ : m— 

he Ga Ga" :. 9w caem; t mn xanax—ªta & amªmºs m cm- 
zmfiml. & mta & em Laws-399a. m & ºww 
“a ªs um ariana. a an” Mum-1a u a “a “aim— 
tau. no. Gianª. as Gamâçía aº Augustin. 

”all . 

' <- We» em uma: &. um industrial: ”mim 
anta m tin per nana—ªaa & &qwysw a» % 
amão a ”with ”ªgiria, m “um“:tamma as mi— 
m tama ”mamas quantu “kimi:— 

“ e maxima & qm » Mun & axim primam. 
xªmã an «mam m am ªa aun, : as mma“ as» no— 

mªnage para a: rm ªulas;» a. nun «fix: as «am: writ“ mate Max-6m astigma- immozwfimia mu elia— 
my: ant—mamã“ & menª» aº wma Mªra» t a “volu— 
ti. é:» miria jª' mudo.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA W» a amazing rum: nai mªl—iu m mhz, &. 
tem um a «mm;-m &: aw, ancas—nw em ”hiª— 
rite :- Maçã" it cant“ «53m: na xm. 

& ªm ªaa—ram " la!: um « mxm da www m— 
ai: da auxíliº testem—al.. dana—í & ªmainªr-xo ªnata m, mar na W t punt: dª mm m “vi MIM 
a múmia &. aria-im ªo &” 193mm“, 6 manna-Q 
“unam &» ºkm. m & inâãauin ªº pw mªlu- 
&: um G» gamma. às («mic uma: eu:-í» mam 
do ncia—“m m o emanate as: W. &. Maiºria «a 18E“. W» mm“. :; %%”Moanªíria anata m Mama—í a 
um 3531“ & Mamute ªm: mansa: a. aan-mªo m fºi” 
m «a Mandº uma ao grim.“ MM; a, imã»: ! 53313.— 

nwª a: “na puma, maria:—€ w: matéria “nºtava m m mum‘s“; animais na» Mençãº WW 
n “mm ao an mama m WW WW il WM; 

&. 

-’um ªãsa— * $ Wmmérm ana Frm &: obriga a “mum 
in nu amis“, a mma; Mªré» om tªua. a êmmntuqío, 
WWW.!ÚÍR & Maçã» do amu: ”fawning & m &— 

Mªçãº. 
& utah mtuu— (» W19 m am «atari m zm, upªr . 

gamut-Ea a“ my. a ”23m u Minuta aº We”. emm &— m: bananas in MM!) mªrcam & m 
«Wc. Mm m:- M flw & mama teªm & “Ewe gaming. & 
Wax-1% mm m mum qu' auxin na; ran-twigs“ 
u gamma» ”hummus mic mm:: a na "tumba:— 
u pelº tie). amiantº an am «KW. 
aclama». %%%&/Mó 

%(I'ª 
315%! ' 

uma:-trada

~
~ 

W Mill! mªu-,a! 
mem &: mm ªaah. ªm.
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MM: 132: memo ESPECIAL emm mm 
o amará (: m We 3 camera/c; 
ma mm I na arara saíam nª 
gamma P was (::e a 0 mafia» 
“fº snes v mamm samba: “Emma as: main PA , eemwmçm £ agirªm as m cmõm mi; ama marinas. 

A93. quatro din: da m3: di Margo ª m mma-os a GM“ 8 uma, ao &t && m:; é: :— 
an: tº e caixa:—a, pregam a magnetism mania, nas). .! . 

gm, «: a raya-assuma timidamente mãe:» nãº aº Externatº ' 

ou ao cªmp . Granâe, Estadº da maxim, foi firma e prm 
ta fêz-ao de rãº 343906131 tendº em vista & emm 1a doar 
aº enm prim 10 a “tensão ªs seis anºs a ée, amanita 
assegura“ & progrªma;: para »; na Wio I a. ªº: m 
res. ate a 1daéo legal de mgr aº, ficandº ªs 93.66%“ as m mam ocupa—missa“ 

~
~ «< . Gamma-5 e m . Wmª“ 839 3036,” ºu 

. 
rama, Estaáq da Parr bi e a mto da verba 

' 

api-3.315 de aumentem fime m a. 1953: º auxíliº & 
cr$ :. 666 ,no (tm mm:: :: smscmros m. amaram), 
«sauna ' cºm » ªº e matam“ m unem a. art» maestria“, um» & emita pri ria.

~

~ 

— a » gurm ãe art“ industrial: nm:— 
and” nte :69 ten par mamas. a antiga”“ - 

da carr culº às tania pr 1: da Wma são : a 
égeoums assºla: cuja dia ía mma “as mau;» 
% o 

, 

. 
— a» º with,” a quo m ratura a alãaunl pm.:— 3, tina-â am amam no Em &» Bratz: . o 03 M ur Montado pªra a m Maw at 11 «may 

, 

dl &: m mistas neste rão. Qualquow ªmb «& ,” - 

den a (:1 Male dete . 

, a “Quãº do mm“ 
e & cºevºluçãº éo me - 

. 3. remetida. 

~~ & «& 
~ 

». .. o auxin.» racism}. «rã metia «: param. 
ram em 9 mm m ohm, Manama: m m 

1a 0 e Wangª“ :19 mt” gargantuan aº IBEP-:= 

WW a Par ae nab-nam- ao When!» da prin ~ 

pm a dº auxíliº teªtral, Mora a Enemy» 835 :! 
matar && IBEP :: flauta da terreno mão um mmm 
da a oficina às ar as manual“ :2 arganmta disarm 
man das ºbras;—ºcm a indicação da; pram gratin» 
a cºnstruçãº. Mais: garantía: serãº metida &. » 
eârdo em :: mmaº das alana, & crit ria a» 3mm.

~
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» » ªº,“ 3 may sãº Jm Mªma:—£ à » 

º=- sªbre o anáameâtª $33 trabalhª: $3 msm 
fama dº Humax—anãº anexa aº pressa $363635 53. 
a $9113 “ão de em pmm,mv1 um ralató'ríª &; 

_ 

criava ag obras realizam, ilustrada em $33M 
çâo foto;—grafica & alemanha—ná de in mm «as dq, pem mnemdanms as mamas» 

G mªmas» sãº Jºª 
' 

se abra» 3 mªs: - gamum, o rasante m sem a cin-ªmt»
, ªmu-93%» a mama» &: mm term 

a à sua 33333330~ .. ªºs. a Mamet: aªa ; gsi 33111325 as may, cpª: 3 m we das ºbra;, e Wm às mmm $3 Prí— 
$10“, matizado damhalamateáasmarem— 
mass em a cansa-açâº. ~~ nisl-uªi «» Ae tima: 3 santa Têm $3 Beirão Wal. ammmsgom imam Grand», amena 

tmãââãª Qm“ “an: m Wu pain os 3 nas se no an 
1‘13}. mapa—mta $3 33333133133; 

' A 

mummy ' 

WIWDWWIB—lª—mãª
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2m m acima gºzem GW Ham: 
5 Rimªs—e na mega ze: camisas). 
PDE 1M 19 w xamm'c amªm. za 
333521903 Mamas (mgr), o e gªma:— 
25213 mm.—Amwax. ”%Eâg'sà ”ar:—3 *, m 
eg 'm, gamma as gem, ma msm 
ças E ssquzamwa mi: um; mexa as: & ms :wmaººmm.

L 

Lac —— =**—v as.» do nª: &» »”“ªªªªªªºªªªªfªªªíªª—ª do m a. gamma“ a W» a ma, no arabia“ ao mm 4a 2% mm t mm, grams a ”spouts.” titular. Br. clºvis súa 
de. o o ”ªmam“ Minimum -mdnmtm ªaª & www Agro Wan]. ªrmª: Yang‘s“ $$$-mia, fistula a: 60 :, foi ruª ªº o proa-nào ªre:-m da Marga Wit}, game em with a cºnveni— mh ao dar na mam sax-mic :. amam dane-ix m e sªia, mªmae, “magra :. prºgzx—ªansívs» parªa—ncia na cautela 9:4- wía ao: morn use a was legal & mga, nem “um 
atãº: o: laguinho» amt-Mug“: 
aiwª a. Frm .. Wmª a mªgias & Em; 39 ª mm 

as 9W9 MAM!“ “was” van ao Gem saw an aew, & a cºnta an verbs 1.6.3.5/ ao mu.
, elo gzweuo 45 3.59, o wing a. as 1 _ cºmªm — 

Ein-EM;) Dietª {233231303 , doifim a. emtmqae O aqui ' 

to dag m ºficina da am: mm. jimi—,a a. “eah 

~~~ 

firms. 
- Taças assumes & em; marisa; saneam— 

a &. num tem pºr, tamm & emma“ da m alo a. mªis gama:-ia das www Agro—ªms; ml “rams Vane" e a: outra; nao).» suja duma 
manita usa msmª“. 

& O gªmª.; “ªª“ ª“ <- G v 5.12.9 a que aa “sºbre a. acampa. grip, tn, *mdnwggíto :» W&MH,QSQW»3 
. “Suzªna M a mªminha às 1 “mafia ' 

:» prºvinha mam “gran. Manor semi; «& ta clamª: âstemiaçrt &, venciam dº prensam mm . 
& Mingau as mario Ja minutiae. 

:. ª 
-, » & auxílio federal "rã remetida eu mm, a, w m o sandman as: ohm, awn-tam cm “luta ria e matam. de cºntas aywsentadu w may. 

caíam“ mu - 9m n abalam » ”human as. :::-mu. mc & aº amino fºam, «um a ªguada-5d» AM “um “rams Yan“, mu:- » maiª : plant: ao a; ma sem m localised: l. oficina de moi, 13613-n, º armam dizem m cºm, m i. Mum an 
madman pun“: Gomu-aqu». &: m1- ml»

_ mmtiduaammmemto mobs—,na 
barão dº xm,
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«— Mul—i c Apagandº Agra—Aratu»). “Tama na, infºrm-rr: mar um o mu» an: wma Mªwmtmw, na forma. ªo &:e uma na pupa“ Laºm; a, upou : ampliam aa em malu enviara m aluno;-iº gum-“1'9 w ohm mama“, human «as deem-mug» totem“ & Mao do na Mama da mama” cºmummente; a: um. 

C a (slum; sam «» o àpmáixado $ano—AWM ”Toma ma». » " " "' "' 9W a «>q am am may}, a pas—nto ªno:-dn m toda a animªçaº, ocrnsgcmela o prestaçao»: do coª eu rota:-mau & sua; “mug“. 
in: em - º àprsndlyaáo âgro—Argosmal ”Man vagª on ' na um, was I. Wim m ohm, & “Tam 4. mas.—m éº Predio“, “Wo de & me. du dimu: nuam» m a cºunt:-açaº. W - ac rim:- 0 presents Têm às Açêráo Ragga}. a madhndufigmam “Throat Vain“, dg &ªimh,3 

89:10 da Gain dial»; qu. 39013:: um ”cªrago" » w » 

:o» "Wiseman na“ «cºm e so "Imaging pelª“ 
101 am:—iacute ele uma 61min. 

Rio do imitª. jô & éÓª/ffA £544 fj 

f clans adªm 
Mam &; Remoção . Calma 

ff 
if I 

fã!—Aulª x



em aa W mm eeeeewe em 
e 31113133513191 mate 3 mmime'JBâ 
Pee 1e: na zesereeee Hamm 
maes Fªmª Ices: A 912111221 es 
emma 33-33336 m P esteem Em 
111133215 Imã ee 1‘2 rªmais 13231121113; em g 
as 13133 13313135133113. ea 11331111319 4344; .. 
ee meexeexem... 

aliª/Mmcªãsà W ama“ 
33.3. manage“: a emma it new, era ªchªm—ts de W 
ameaçam 6963.13.t emanates e respºsta-w titan: rm ºlªª: Salam e e ªpregºam; defiance“ Brªd—m d: 
lie-513.113 às amides fie Pare, fºi {nude 9 present. m at 
swede 3:39:31, tend-e em vista & emfim“ &: mt an m— 
sine pmºammãaéçagumuâee camªras ”uma; a pregmefim pc 1: m emas $i ». ems & was ate a use: legal ágar: any se, riem aclama: as “mina“ eeepreniuee:

$ 
4 - Cºmum e mªgª sun‘s due Km, : Pne- 

c &: Mªgnª afin: uh 
.13... na e2... anã 3e a«£11 We. er; 3; me eeeweaeeg 
ta ªa 743644134»! ãe mm eie Meire d: 3 9574 

.. " e We» “germe m a. 11, mi apnea- 
ªa m amine: ée prius— dost at £33k an 
«m: meme 5 aº mutate me» masmm4 emmeenim 

:- e Mim a que » refers & aliam art; item-e & apºnta no same && Brazil 
Mga-a e11- mmneaee em e fin cªlunia &; nª:; new :3: dam»: prºvªram: auto m , WW“ 5031:: emmª team: 5 ; “tªçª“ «cºm . a m e do mm jª & 

' ªº &;

~ ~ 
' 

4- e am 3mm nevi rmteee a mm:, ' 

em e tº m ºbra:, deemntede m 
sala na: e pram n' e. mam anamaria: we



ºâêªgaàà_2ââgâà « Para ao habilitar aº reoebimanto Ga primeira pq: 
sela do auxílio federal, devera a Esyado do Pará rematar 
ao INEP & lanta do terrenº ands sera localizado 0 Quatrº 
de Edunaçae Primaria Complementar e dos seis pavilhões do 
ºficinas de artes industriais, o orçaaanza áiseriminadº 
das ºbras cºm a indicação do prazº previsto paraA a cans— 
tr“; an. Ã: demais parcelas :grao remetida: d. azarão cºm 
o andamsnta das obras, & criteria do INEP. 

Éàªªgª&ª_âg££à — agalmento, o Gavurne do Estado de Para informa— 
ta 9 INEP sabre o andamento dºs trabalhos 59 «unit 
na formª éo Hbmoranúo anaxb ac prgsento Asa o; e, apoza 
aplicaçao do anda parcela, enviara um relatºriº doseriti- 
we das ºbra: realizadas, viaado pelº Inspetor,1lustrado 
cºm dºcumentaçao fºtografica e açompanhaáa da um hexane.» 
to das deaposaz correapondan$aa as mesmas. 

£1£agnla_ã£;1mg « e Gavªrno da Extaáe do Para se ºbriga a conter « 
var em seu arquivº, o presente Asârda seu tªda & fineunnnn 

çac, eerrogpandennia . prestaçãº: as contas referentes 
sua exacuçao. 

ªmu—'La 011: va— amam do name; do Para enviará ao um apê: 
a canºla; e das obras, o “ rua de Beeebiamnto do Pr‘dtafl 
acompanhada de na balanecte das despesas realizada: can & 
cºnstru 

_ââgªgªª___£g Aa firmar o prosagto zermo da Aeârúo Especm 
varno do Batªªn do Para dealara qua asgita sen retirá— 

çaes as condiçºes estabelecidas nêstc aaogúo a s. responr 
:abiliza pelo fiel cumprimentº de sua: clausulas. 

Ria de Jansiro,¢/2{¢z§ A£L4111<1 4£QL45;7,/;$ 

Clªvis SalZZãZIÇfÇLªª, f: 
ªªª) 

Hiniitra aa Edneaeao a Cultura 

n.“—mam. & mm:... $$$ \

~
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mmo DE mºno ESPECIAL mmm mm: 0 mm 
m mmm E ctm-mm (ano),,roa 2000305010 no usam, 
we mexam. ms; 0300003 PEBAGÓGIGOSUHW), E o com 
no mmm» no cual, Pm 0 Puossswxmªro ms 03w 
23$: 0033mm no ammo Enumcxouu. BE romana; E PA 

“am. ». 0000030010 n3 “uniam DE mm musmtns & 
amas no 

Ms hz dia: do I30 6. «Itaum do superannu- e umª“ . mun. 
cabinet. do Ministro da Educação . mmm, pron-neon o‘ rumtwumlar. pmmg 
vi.: Salgada. . o rop/ruminal“ dal-ducato orca—mim do Estadº ao Coari,!“ fir— m o pronun— uma do Acordo 330000101, tendo um vista : “acuidade do atenuª. 
da cacoluldadiczprínâría & do seu mamei—mto m-m‘is de atividade. ão crab-aha.- 

Comuni o REO, atraía do IBEP ao amino do Estado do doará, 
pura os fins estabelecidos nn clausula “segunda (fest. mªl-do, 0 
amino do Gr: 27.575.159.00 (mm; E sm 0111.0003, 0011000003 m mu 2: exam gamma: E GHQUEMA E nova cam-21303), confu— 
a. n seguinte discriminação: Cr$ 2.100.000,00 (nets Hummm, m cauzmos) . Cr$ 9.625.159,00 (000: 01h06m.smsmms 1:; m; 
m E 01000 0n,cmm E cmgam E mm.: (magmas) a contar» .. 
pectlvanmto. das verbas 1.6.1'5/5 e 3.1.07»7/2,(0maaao 09.04.00) 
do exercício financeiro do 1958; erª 0.300.000,00 (am) 011.005 2 
mamas m CRUZEIROS) o M 7.550.000.00 (sm alunas,-001103 
208 E CIHQUENTL m CRUZEIROS) & conta,rospoct1vanento,du worm 
1.6.13/5 «: 3.1.07—2/2 (Unidade 00.04.02) do exercício financeiro 
do 1959. A Esses recursos para os emosfían será adicionais : 
saldo de Cr$ 33340.w0.00 acts magmmzm 3 E amam“ m 
caumnos), do ammo concedido pelo wards ao 30.5.1957. 

« .. - Gs recursos mencionados nu clãusuln priqeira Bwin assin'dtntrix 
butane: 1) prosaeguilonto da obra:! do centre Educacional do rag-_ 

enem ars 5.000.000,00 (alum: mmm 00 cauzmnos); 23% 
tragic de pavilhão» de artes industriais , nas cidades de Jº- «- 

zen-o, Iguatu, xadifiobralmunsmmaturiti e Nova. Kansas: cm. 
2.2.765.159,oo DOZE mmfimzsmcmms E 3033000». F entao “m., 
ammo E unwary. E nom 030301003); 3) equipmmtomatm'ial do 
comma e serviços do terceiro no contro do Mas Indaitríail 
do Fortaleza: cre 10650.0oo,o0 Hum 011.010,5015000005 E maum- 
u MIL cnfimaos); 4) ºbras de construção do Centro Profissional 
Dom Bosco: (::-0 500.000,00 (9010003103 zm. caamnos). _ 

- O auxílio seri "lattes an parcelas, npõs & remessa ao INEP 

das planta dos terrenos onde seria comu-uma as referido: 
pain—500, as plant-a dºs prªtos . os ”epocª—”ivos arguente. 
eon o prazo do construçao. ,
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Beaumont» o Governo do Estado do Con-5 interna-i o IBEP solar. 
a amamenta dos trabalhos de construçao, ma fauna do Flanar-neue 
mexo ao presente Mªrão". upª: . aplicnç'âo de cada parcela..»— 
vín'i un rulutõrío deacrítívo das: obras realizadas, 13a eu 
doouamtagao fotºgráfica. o mpanhado do un balancete dª! do»; 
Weapondemt» as saunas. 

Os predios escola:-eu. que deverªo ser construído; com «uma» 
do gauntlet; par longa aux-1930. serão pªtrimônio do Marlo do an- 
ri. a queu compact. o mponsabilídndo do sua instalaçãº, funcionª 
monto a comma; ao. 

Os préáios escola». que «levarão ser construídos con cºntabilida— 
do garantida por longa sin-aqua. serio putz—luªn» a» 1mm: do ªo; 
ra, & qua compote I roaponsabiudaao de sua instalaçao, Inicio- 
namento o Gamertag—:. 

O Governo do Estale do Mn so obriga a conservar eu na arqui— 
ve, o presente Acct-do com to“ a damenteçig, correspondia“. e 
prastaçoos de contas referentos & sul Queue». 

0 Geth-no &» Estao do Gear-5. avia—i no IHEP, apos :. conclusao da 
obra, o rºu-no do Rectbimento do Predio”, Wade do u- inim- 
coto das dampen: realizadas cou & construção. 

arma» o presents rºem do Acordo Especial. o cova-no do Etta- 
do do (but declara sua muita, eu rutriooan. o minino utah.— 
lecido e was condiçao: o se responsabiliza pelo fiel caprina— 
to de suas clªusulas. 

Rio do Janeiro, 10 do nova-bro do 1959 

;) movia Salgado 

Ilustre da Educação e Cultura 

:) Pmífal Bmooo 

Gºvernador do Estado ao Genti
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PDE 1M 19 w xamm'c amªm. za 
333521903 Mamas (mgr), o e gªma:— 
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! 
«— Mul—i c Apagandº Agra—Aratu»). “Tama na, infºrm-rr: mar um o mu» an: wma Mªwmtmw, na forma. ªo &:e uma na pupa“ Laºm; a, upou : ampliam aa em malu enviara m aluno;-iº gum-“1'9 w ohm mama“, human «as deem-mug» totem“ & Mao do na Mama da mama” cºmummente; a: um. 
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89:10 da Gain dial»; qu. 39013:: um ”cªrago" » w » 

:o» "Wiseman na“ «cºm e so "Imaging pelª“ 
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Rio do imitª. jô & éÓª/ffA £544 fj 

f clans adªm 
Mam &; Remoção . Calma 

ff 
if I 

fã!—Aulª x
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ºâêªgaàà_2ââgâà « Para ao habilitar aº reoebimanto Ga primeira pq: 
sela do auxílio federal, devera a Esyado do Pará rematar 
ao INEP & lanta do terrenº ands sera localizado 0 Quatrº 
de Edunaçae Primaria Complementar e dos seis pavilhões do 
ºficinas de artes industriais, o orçaaanza áiseriminadº 
das ºbras cºm a indicação do prazº previsto paraA a cans— 
tr“; an. Ã: demais parcelas :grao remetida: d. azarão cºm 
o andamsnta das obras, & criteria do INEP. 

Éàªªgª&ª_âg££à — agalmento, o Gavurne do Estado de Para informa— 
ta 9 INEP sabre o andamento dºs trabalhos 59 «unit 
na formª éo Hbmoranúo anaxb ac prgsento Asa o; e, apoza 
aplicaçao do anda parcela, enviara um relatºriº doseriti- 
we das ºbra: realizadas, viaado pelº Inspetor,1lustrado 
cºm dºcumentaçao fºtografica e açompanhaáa da um hexane.» 
to das deaposaz correapondan$aa as mesmas. 

£1£agnla_ã£;1mg « e Gavªrno da Extaáe do Para se ºbriga a conter « 
var em seu arquivº, o presente Asârda seu tªda & fineunnnn 

çac, eerrogpandennia . prestaçãº: as contas referentes 
sua exacuçao. 

ªmu—'La 011: va— amam do name; do Para enviará ao um apê: 
a canºla; e das obras, o “ rua de Beeebiamnto do Pr‘dtafl 
acompanhada de na balanecte das despesas realizada: can & 
cºnstru 

_ââgªgªª___£g Aa firmar o prosagto zermo da Aeârúo Especm 
varno do Batªªn do Para dealara qua asgita sen retirá— 

çaes as condiçºes estabelecidas nêstc aaogúo a s. responr 
:abiliza pelo fiel cumprimentº de sua: clausulas. 

Ria de Jansiro,¢/2{¢z§ A£L4111<1 4£QL45;7,/;$ 

Clªvis SalZZãZIÇfÇLªª, f: 
ªªª) 

Hiniitra aa Edneaeao a Cultura 

n.“—mam. & mm:... $$$ \

~
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mmo DE mºno ESPECIAL mmm mm: 0 mm 
m mmm E ctm-mm (ano),,roa 2000305010 no usam, 
we mexam. ms; 0300003 PEBAGÓGIGOSUHW), E o com 
no mmm» no cual, Pm 0 Puossswxmªro ms 03w 
23$: 0033mm no ammo Enumcxouu. BE romana; E PA 

“am. ». 0000030010 n3 “uniam DE mm musmtns & 
amas no 

Ms hz dia: do I30 6. «Itaum do superannu- e umª“ . mun. 
cabinet. do Ministro da Educação . mmm, pron-neon o‘ rumtwumlar. pmmg 
vi.: Salgada. . o rop/ruminal“ dal-ducato orca—mim do Estadº ao Coari,!“ fir— m o pronun— uma do Acordo 330000101, tendo um vista : “acuidade do atenuª. 
da cacoluldadiczprínâría & do seu mamei—mto m-m‘is de atividade. ão crab-aha.- 

Comuni o REO, atraía do IBEP ao amino do Estado do doará, 
pura os fins estabelecidos nn clausula “segunda (fest. mªl-do, 0 
amino do Gr: 27.575.159.00 (mm; E sm 0111.0003, 0011000003 m mu 2: exam gamma: E GHQUEMA E nova cam-21303), confu— 
a. n seguinte discriminação: Cr$ 2.100.000,00 (nets Hummm, m cauzmos) . Cr$ 9.625.159,00 (000: 01h06m.smsmms 1:; m; 
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do exercício financeiro do 1958; erª 0.300.000,00 (am) 011.005 2 
mamas m CRUZEIROS) o M 7.550.000.00 (sm alunas,-001103 
208 E CIHQUENTL m CRUZEIROS) & conta,rospoct1vanento,du worm 
1.6.13/5 «: 3.1.07—2/2 (Unidade 00.04.02) do exercício financeiro 
do 1959. A Esses recursos para os emosfían será adicionais : 
saldo de Cr$ 33340.w0.00 acts magmmzm 3 E amam“ m 
caumnos), do ammo concedido pelo wards ao 30.5.1957. 

« .. - Gs recursos mencionados nu clãusuln priqeira Bwin assin'dtntrix 
butane: 1) prosaeguilonto da obra:! do centre Educacional do rag-_ 

enem ars 5.000.000,00 (alum: mmm 00 cauzmnos); 23% 
tragic de pavilhão» de artes industriais , nas cidades de Jº- «- 

zen-o, Iguatu, xadifiobralmunsmmaturiti e Nova. Kansas: cm. 
2.2.765.159,oo DOZE mmfimzsmcmms E 3033000». F entao “m., 
ammo E unwary. E nom 030301003); 3) equipmmtomatm'ial do 
comma e serviços do terceiro no contro do Mas Indaitríail 
do Fortaleza: cre 10650.0oo,o0 Hum 011.010,5015000005 E maum- 
u MIL cnfimaos); 4) ºbras de construção do Centro Profissional 
Dom Bosco: (::-0 500.000,00 (9010003103 zm. caamnos). _ 

- O auxílio seri "lattes an parcelas, npõs & remessa ao INEP 

das planta dos terrenos onde seria comu-uma as referido: 
pain—500, as plant-a dºs prªtos . os ”epocª—”ivos arguente. 
eon o prazo do construçao. ,
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Beaumont» o Governo do Estado do Con-5 interna-i o IBEP solar. 
a amamenta dos trabalhos de construçao, ma fauna do Flanar-neue 
mexo ao presente Mªrão". upª: . aplicnç'âo de cada parcela..»— 
vín'i un rulutõrío deacrítívo das: obras realizadas, 13a eu 
doouamtagao fotºgráfica. o mpanhado do un balancete dª! do»; 
Weapondemt» as saunas. 

Os predios escola:-eu. que deverªo ser construído; com «uma» 
do gauntlet; par longa aux-1930. serão pªtrimônio do Marlo do an- 
ri. a queu compact. o mponsabilídndo do sua instalaçãº, funcionª 
monto a comma; ao. 

Os préáios escola». que «levarão ser construídos con cºntabilida— 
do garantida por longa sin-aqua. serio putz—luªn» a» 1mm: do ªo; 
ra, & qua compote I roaponsabiudaao de sua instalaçao, Inicio- 
namento o Gamertag—:. 

O Governo do Estale do Mn so obriga a conservar eu na arqui— 
ve, o presente Acct-do com to“ a damenteçig, correspondia“. e 
prastaçoos de contas referentos & sul Queue». 

0 Geth-no &» Estao do Gear-5. avia—i no IHEP, apos :. conclusao da 
obra, o rºu-no do Rectbimento do Predio”, Wade do u- inim- 
coto das dampen: realizadas cou & construção. 

arma» o presents rºem do Acordo Especial. o cova-no do Etta- 
do do (but declara sua muita, eu rutriooan. o minino utah.— 
lecido e was condiçao: o se responsabiliza pelo fiel caprina— 
to de suas clªusulas. 

Rio do Janeiro, 10 do nova-bro do 1959 

;) movia Salgado 

Ilustre da Educação e Cultura 

:) Pmífal Bmooo 

Gºvernador do Estado ao Genti
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ADIi'AfiiE-NTO ao rítmo DE ACORN Hª 69/59,GELE;BRADO mm o mammuo DA anaemia E GIL'WRMHEcni'ºR 
manure no msn—iram acionar. 1m macs PEM.- 
eómcos(mmª), E o commo no mum no amt,“— 
m Pmssmummm nas amas ma masmçlo no em. 
mo mmcxom DE PDRTALEZA E mm A comment 
1321;1a m: um amazºnªs, m cansam 
GE 

Fica ranma. en cºnsequencín ªo Plano do Econ—aí; . ão Fundo 
do usam., & Cr$ 21.696.601.00 (um; E nas unnumsmscmms 
s nom E sms umsmsmms E m examines) o manº aos. 
cedido no Govàrgo do Wanda do mi para prosseguimento do m grua do Educaçao complementar. , 

O auxílio mencionado na cláusula anterior, ao qual ao:-É 1mm.- 
mao o saldo. no valor de Cr$ 2.340.000,99, do me a. mam 
BEP/EMME de 30.5.57. será aplicado do azªrão com a ”guin- 
to discriminaçioz 

concluíª» do Audítôríomíbliotocn e 3:13 de ' 

contas do Centro Educacional do Fortdcza... Cr$ 9.500.000,60 
Equipamento . nanntonç'io do cargo do Artes 
Ináustrílís “1.10 ªº Imº Contra «(oo—o:... M 2.000.000,00 

Máx-ação de oficinas de artes industriais 
plants 72 A - m um» do Joíseiro, my; 
di.30bru1. Rummfinturttimwa mas» e Van, 
8.8 11981“. 41....nicocctosnooccontempt. antiwar GEC 1290360601'00 

Obras de construção do Centro Profissional 
”nº! 30800. no....oocuo'ç'ctcocoooovnoomooca M 50G.000,00 

suª» nantiªas tªdas as norm e exigências estnbdaetdal no 
rªw—o do Iam—do, a que o presente passa: a incorpora—ac. 

Rio a. Janeiro, 1 do dez—bro do 1959 

.) Anísio Main 
Biruta!
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~~~~ fª fz 33 ca ,, =— 
. 33353 

' 

13 3333333333 :33 3£233 mf, 31333 
333;. &) Pata '3.- 3333 a ”33; 333 

3 ªffªir 3 ª; 3.3333 (333,) ªªª 1: m 335 33333333 a 3333333333..
, 

3333 Www {I333}. ª g Gºª-ª W 333 33333 333313 £3333T3 ' 

~~ ~
~ 

~~ 

m mm ', 3mm 55 as $0” “nª Wª: 
n m 39 Was .5335 Wª » u ªm, mmm of rªma» 31m, ma. ºlª - 

~~ ~ 
vas 35.1: ªm; ao. - ªtm—fifa

, âªªçªªªâªªªm' ”ªm ”ªgºra““ * 

333 5335;} me a *áa 
55335553135535" fatimª tem tea-3’ 'aam & aewww ana-cm nª 25667.5;WW amààabuwazagmfm 

~~~ 
35:133.: . grº's; 

ªcha 1.6.13! 3:3 9S). 
“3335 333 façª -

, 

Gaiª,;wmçmaºâe lacontaéanm~ 
º auxílio 3:55:31, “farm m 3153333313 in: “Madmutumw arumíugimà 11W Gap—angra mirim 5333: 5535532553: War—- m: imw,wmm.pvh wmwmaua 

estalammnámmzaww, luªn—ía“ was ao Em a» ª tem“ miªm * :3 ªmil: “ªªah ao Wâmàám mªgna
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3m to 33.121133312133333 3a. psi-om mas 1 33333313 am tutu mà m mac- zera amt 
3%.: 

canalha) um Waªímmªedntarmeamaa 3.331 «— 

uia & ana mat Kªgªn; 33 333333333 31.33 dia em; 
ª) & «ªiwª < para amputar 9 a: m3 e, #a— 

sto m a valºr <13 a rs.-Clio; &) m & qmêieaç & &: asma & 3.» 'ª ' inha—mama $33.33 3212321213333 aªa as 3 a x23 a 2332233 mn 12.33 33333, 333 amt . fâªã 63333333333131 33331333333333. na mWar_ ona vw 
ta 333 ohms; : 1.3 63 cm;-nta <33 :»:t . : 5} íntegra”; 

‘ 

£21.31 
%“ WG 

~ ~~~~ 
~~~ 

~~ 2333233333333 3333333333333; m ºª 33333.32» & Maas *aâm. 
3313133 , 32333 3333333 apºiªram“ HIM” rmwmmnta nas m wel“, 33:3 » Bªnªna“; ' 

12:2 3 mtg:- mm na m 
anginª Wife 33 emanam», WWW : MW 33 ::t ratWiaa, mam ana nam ªaa & m gerem aº amália, 

III) gmina 33 êmmnwa «: fategmí nºmia na 
Mtº da Cºmissaº mz. . da 323331333: 

zag chªº—«=*! 333333. 
~~~ 

aa nwrimntm aaa ºbrigaçãº: da .. 
333333., no 33.3 m, na E&P 3m, 

:93 m Diretºr :23 3333333333333 manas“ aii—mmm, pneu
m “sºlicitar Wagner Warn-a & na viatarinr 9 3333233 1a .. 
mamã 333 tra na :13t Wa, a, & outra, a 333333331... 
aai rafa—WM

~ ~~ & mif‘ .2;
, matara do 33.33333 * 

~~~~~ , 
hra 3 anita na 33. 33.33232: a m mªtaria, 

: matam a mmm & tar, par 133m na maias 
< «3.3 eu 31323313233 as fim;» na anagãanham & m mam— 

3331311313 93313333 vazam»— 
mºm n pru &: om 

ª. 
a W a» a pres a a anata: & h 33133332133. ,
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harm: upmmufimhmggomgn “meine mum qm Samia, su mtriçaeªs ªº iº oa— 
abalaram» o sua em a m mama pa}. mrimgtº ºa. g 1933 ’ugmlu «aaja âmbar-rªia w a naº-í acata É!» em a ºem-ngm“ Wºlaçaºh msi mºtta» 

, az Q] f 

~~~ ~~ 
~ ~ M&M 

,Bdaºaçâonaaitm ªnistia 

N ª M. º _ 

aim mw Mªgiciªn a. uma . s;
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sfiwwwmmmmm ªª & :; ªª 22329222 ªª 1998 22222
. ªWª aªa 22.22222. = ”ix-2.2222 ª ' 

ª 222222222. ªª . ... ªª 2.23122 ªªaªaªa. 22 2-" a __ 

2222222222 .2222 ª 22222 ªªi-j 2 ªª 2. «a "- 

ªªªªªªªwªª' 22222222 amam :22 2222 ªªª ªªªª ªª ªêªaªaªª 222222222222 (ªªª), & 2 
aªª & ªªª ªaª 222 22222 ªªa

~ 
~~ 

~~~ 

~~ 

~~~

~ W ªaa: ªa m an M ª. m W s e ªi «um na 22mm ªº & ªdam : enim, mm a ªs 12 um ªttªl“ª Sªlgªda 2-. 
gm; e a an mªm We: Mªná» 22 22 aa.—ªª ªª 222a... 

aª ªrªªª 22.2222 tamª an, umª ª ªlma twgm ªo W an a 
331020222222; Éíªâiª gªz fw ªwªgágm ªªªªigªªo & a. ªrm ªs ª ª a 2222 ªs pªra. o “&&ªmmªªªâmdªªamªnªmêorªanwwm ªlmªªrªeª laºaºªºímmhªoªomímà 
Gªdê nª »aaaa ªcquipªâªntª ªª 22222222 ªªzªªªz. ªª ªª 222 ~~ 

~~ mtº» o 232223.23. mm a tº. ª m W W mtªaa ammm ' & mªias r «3.959, mm 1.262132% (#95) Mªsªi: ZI, mimadª da ª & m a 1553; 

ªº 59 WW usªm mªª— 221312125, mam têm ªgiªm 1W1 Mªmª; & &1958,m & 
_ (I {/"ld’fl ‘f/ _— 

ªªanªª ªsmª» " 

221m 

2.-.... ªªª .2, .222. 
Wààaªeaqàaªàc~ ~
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wma na; mºm; garªgem . PARA EXEC m m 
93m mama mmm & xªma . sx. 
$313529 :; gªng Escozaa Pm fm nº P Gª ami—zm) amas: & 2411513123n na me 
amam (m), PGR I , m na ma m “mmm m: amiss» Pf“ momma) E A mugm mammmgpm com & emfim 
gª âgásúãwws, mmm V20 DE Imam em 

s . 

Aºc "')êêªºÁê dias 69 mªs da a. 
mu. mmª» & amamenta e new, no Gabinete ée mum da 
açãº a Cultura, prestam“ º "apºntªm “mumbai—Bloda Sal ade 
aa Gana e a re rmàante mma credenciaáa 63 335991 tº 
an mxm m., cam E mama“. DE rms mms, mzcipm an ::... 

- 

_ , aro GWDE Bi) 3211., hand» an vigia :» pl federal ele aplicªm 
çãº a mglhoria daªrêda escºlar primaria ão m g, fºi. faz—aaa # 
ªcata fauna de &earân Éggeeiall aºs termºs dn Lªi nª 59y ªs 
LW I da ficara“ nª 25 * 

, & Í H8, aa qm na eatabelmarma ":t ºcupa,—miªm: 

mªma»mmuun 

e me, por intermédiº da um, à cena; dos roeu: . 
var .6..3.3/6 Hamada 27—33333 (W91) emºtiºn a àsmiaçãe 3- 
fiucacional mªcula & cultural, a 311t da «:::-3 aºs Gºº ºº (69— 
aantºa mu cruzeiros), para a. comam ão do 1 (uma) Maiª Em ria de 1 (m) stain às aula ,.mzaaa, 111% - 97h23 & nr luan— 
13365 em Em: ºutra“, mmm pia do Ivaí. 

máwaaamma 

Wa & & ªxªm rm" "fªiª“ &: %%%& ªª . na: u 3. . za .: o m m q upc— 
an prenatal: neste Aªªa, W ti“:-Qu: clama—ão ser ampliam“ & vazada, pela íam—m 1mm}. escrita e falta:. 

*O auxíliº rodaria. “rã metidº w parada,“: 3a 
tlmêdi9_,_da agencia aº Baum &: Brasil aai prêxim, ainda a prt— 
aairg apê: :: amprmmto an aim!“ na 61 uia Quarta de prum 
tu tem a gamão malaia»: os alicerces; & aegmdamuméo u 0— 
hm ativam cºberta: e revestida; a. tema a, depoiz de um 
tad» q paw, «camadas as “gaming a ml dam » instalaçªo: unitaria, dg agua : an na; e, & aum, &. 

' a conclusão em .. 
prometa da mais. ' 

manhã:-Ímã“: «Atºr:—esmªga“: aº miam tªxiªmento 5.1959,
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í) Cara aº habilitar aº mºbilizam as primeira m- anga auxilia, º mmcmmm We. :»s aº 3333p mm da 923. ªº M as Wt: (&&) aims-“apes aâ-smatnm aºs“ “mm)-m 
vn a: pºs—se at) mart-mo mam- ma amt . aº & ªm),“ &) crºquis & localizaçãº dº terrºm— em a: Mutações ínãimavºís; e) ºrgana to áímminaâº éº ºbrª;, º) pram às aim:— às mm pm tar º gramme: ºaaº este amººº :: vaiº:- do auxiliº; ”me : gºa- lífiºaçâº de tras- 

, um ªº 19%].n inter-msma: pelº: prºtão— m a“: ºmg ãº an > ºs quais- pelº um aº prºfªnar, quº cºnsºl— “tnírãº & Cºmi msaâº» , Ima), man-0:3 ãº ºm , º W. 3.m ºu cºrºa; £) «moçãº de Cºntratº mstrug ; ;) rezavª“ dº: ºu» bm iniciada: ºs mºdº a vºr—aa & plumª ªm «sºmará armºu «: 
as te: diz”: “ESTA mm 351! WG CWT" m 8%! & cºº.» 
P 539 m .- K.E.G:*¢ 

II) Para * habilitar aº mesª.-mºntº aº: amis m las.- ºhgigº—a º Rªmªis * a a mw s»: mtas aº mw m '- mkncméammtadamtmfiamgmrmmtmfium 'mtm a fun tia «mªgma m fºtºgrafia,; mpfi qm f1. mjuamvaparaelawm in. 
I; 2) Fan “gamma: aa‘rmmmta an ªum paª- la, º SWIG :ruº- avi a aº map, apºs & mmªº ºzôºbrºw ' º: mº do Who (la Prªtº“ pmehiãº na fºrma aº Wº mm & 

ºrgªnza Mrfia,mat§n tª.—aªi“ mas &:s rad}. 
, 

. ,am g,,e tºgr' asaº'aººm «nºm-tdi,“ "um ªxªm,” mama e mamas. q 

1‘!) mm. º: mamas a fºtºgrafia: figurãº m º 
“s:: & mªs Lºcal e & ªmarrandº 2-a Wº mª 

. 3 W&

~ 

, 
ª prªia «scalar má mtmfãº, aº pºtável,“ te ”any“ item as m all metrº; “ªnna:—aaª aew-mãº a ªmº sutiã“ ºu as album gm gªgº W . m º mam a m prºmi— , 

ªº pºr Em on mama aº final &«tgâº. 

&. mamão ºbºéeeºgâ aº prºaetº e plªntas que tam m arts hates):- . ta dº ºrganza Mºrãº, aradº :: ºrgaº m m W 69 nº prazº ªmº, dº flame fla,) mm a cºntar ºa data da mi:- mtm mtg em; ªlt—graçª” nas plantas a6 Wªn m seam 
nºâiaate pm wmrimgin & mºr. 

Rahipêtmâes “ºwtnmomauwâgrººm. lar dº auxíliº previstº mmfigm º W10 à sºam: º m an mira-ºna ºw rºem—sºa prºpria“ 
~ 

~~~ 

" 
,. «à 7‘1 ;. 

_ 

A inc _ fiafia cm;-Mtº as: ºbrigaçãº: dºº-ºm àsãºmoºtºhfgºººªgwa Cºmpºrta,“:qggârm amº» em rain—esgºta“ &uãamtº Whºa, pawn aº mm
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—

' 

guiam matara 5:5 “ªcertar º, Wmlmta das . 

39 5553555535 :, angra, : 65513535 £9551 55:55:55 a; Thxs“w. 
mgª; 

~~ 
£1555515.§555 

I’m a exalta às 43:33 diapâa & 51555515 55555555, 
555555515555 a» 5555555555 5 555111555, 555 55555 ºs 55555 
veia, mªs.“ o- ãe transpºrte na armam em fimaiísaç & waarmtmsmlºmàwmmmàww 

ir 

ªpra—aaa, c355 &everê aga“ ªcme Em! & m ast aº» 
& garantia para ima áuraçà, sem at: o ãe E&ãiªmlm 5 a- 

qua mmªo 518158555 matalaç e ímimta; ham: 
aaa W radio ma terá ºutra «smug; qm a & WaaWprinãpie,l—vmma2mlamp mpl-efa, m Mªnat-aa. 

ta 
& Wlçlánlaâzg abriga a emm &gt; um» em 555555 Ma maçãº 

5.55.5 às mas a%& 55555555555 

MimªropmeazeTsmáem 355255151,t 
555253£555 Wáualarg qua aceita, 555 555551 5 e aaxílíº astabolo— 
em» I: QM » ”Wah 1155 ele fm 11:95 tº 51¢ tºda; as maça: “cisma, 55 an}: imm:—vªm“ 53mm 
rachª» 55555 Tam m 5 55555551555 655915550 éº mario 3‘; ”aaa 

515 da 5555155, I7 gtª,,áíêézzzfy4íío cªªí£%&./j$ 
('./";]!“ 

Clavis salgado êle Em Msm às. Maçãº . mun-fl 

(“““ 

msm—nta 55 “mia; 

lãªâiccgâfzcâfenfll—XI—Sª
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NOTA DE EMPENHO 

Saldo novo ........... 19 '150 “300.09 

RIO, 3ª & “W & 3359a Nr..“ 

m am a: M$, Mªcª m I: mama” *- 
. an: an mamª. ªnimam &; m ªun-a, yum mafia a. 

ganha “uma W a. &. mama.. an m mm 
hum,nuwsm1m« »mumim. uai!—Mb 

%% 
/Enq(es/ado do Serviço de Empenho 

~~ 

~~

~ flax} J 
3 , 

..B O originahdeve ser neqg && dgmm 
. {VG “já V» 

~~~~ 
~~ ~ ~ de caixa.
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Mg: mm sªm I ªmª II III I I %%%& (III: III IIIIIIII Www II gªma 
»::) I I IIIIII mag 

Io MIIIIAIIIAI,IIIIIAIZM 
mm‘m“ ms & na & Mª“ ªªªh m I WWI I m, II Watt & Mam 

e mma, W I ªnimava titular, mu Gtª In W II em; tªnte & Mda & I wu IIIIIIIKIII , ww II mw Wii—3 »» m vista mm £ » na Ia‘ ªmeias mmaº fig, 
sªº tima

~ ~~~ 

~~ 
~ ~ 

~~~ 
fl auxilia rm arm II W . , am MW Mirªgaia matªva & nª; .. & m was m Wm Inn- M Wmlamlmamtacm~ Wa roms. mà mm am, an: ªmi-.a &Wáamn. mu,“ »

' 

primªm mapª I emprãaaute & WI In I ~~~
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ffvasnzwgª—
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS gua“ tim; me WMM» && unem a. m tªum mm a “MW;: 

,, :1: .. mam ”ª' “aº” 2. Wat“, ~ ~ ~ ~~~ ~~ 
~~ 

' 
* Mitªc & GML:— 

, 

a &zâmw sax-as: 2) 
£ ngm & M "41,4 

M&M &Mum 22.2: 22222 32222 2222 2-2 m & 232222222 aº 2222 
2:2- : 

mm» wmmmmmammfpi: 
2222222222, Ifiamm: mmwtfi’fi‘ 

: 22° ma m um: na arm as - ”A 

~~ ~ 
~~~

~~ ~ ~ 

~~~ 

~~ 

553" i-"».3e 

fiwfiiaueammmtm” In: a 
«Em «mas. 2m = Mªvªlª! Mw mums a :: 

~ ~ 

& & Mt., & &&aM da mm ' m- M m mta “.*“ : 
, 

axa W u «as: mum am 32m , .: ..
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~~ 
~ ~ mm com:—% , ªº“ 

, 
g _. 

” 

& 

._ rm“ ao: 
s , as mm, a W m miªm 

am astoaaaaaaaaaaaafi aaza‘aaauaaam 
magazine as mama's a maxim, aw m as chica Mauá 
não; mm» 9 às m as magmas an a m ã as: mm as c Ssé ou pelos max-as a

& 

~~ I'I 
& Wio a om os” “no 

ão mam gamma ' zw mªrs as pa aa Basaaaa xa 
& qm Who ”oxido iaranª ”Panama e mamas, mmamaaa. & Wmatarâ'mm mama summmmauafirmmaammm 
”shaman mustang 

rama "cum a — ªll Wir 
* “ªmªm ,, . 

R$! mi: 

“Magmaufims Mªrão-.— m an 
mrs—Kaze miss 

€38qua 
waits, m matrix a, o " nªs 

umª a cªca, a as ream , aslg fis: a . 

mto da as as e maias, às sass ., 
. is as sci; 

a nwisªc sea m m a 
» 

, a m gª was“ ~~ ~~ 
mama—e,” de wM/Wfif§’ 

mantra s mam 

""*3 .. ª.” 4.41 _

l 
a. me. a” Waits mc 

x.. m dºª L ”ªº 

, 

A 

A.A—Ugfgd
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Saldo anterior...._._...,.,...W'BW'WÍW 

NOTA DE EMPENHO _Importáncz'a da despesa ...... ªimªm'“ 
Saldo novo 3595057'000900 

RIO, 59.60 II"“ ª. 1958. Nº...! ________________ 

Despesa autorizada pelo processo n ”mªmª ............ 
na hmm rot-lo um» na do mm. at 8.32 

run-de apl-om : 19.13.59, eu emaxmua- lincº— 
an. yin i omni») a. u auxilio talo—nur & um usam , 

g‘mnfioaafiuafimmzmm*umumsm 
. an Ila-m WM on mm, uªm/Ewan "'/) A 

‘ '

] 

;; 
(f- 

,," 
. 

(I 7 

. ,/'/ % / áarresado do Serviço de Empzhho 

............................. aNo
' 

..B O ongxrxalªâãíéãçwábdbªloªdggwgm de/c;ixa. N/l 
êloA- 5
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11 
mas; 1933. ~~ ~~ ~~~ 

~~~ 

. _, ; ' 

' 

— = 

r: * WM ;;;; ; ,,,— ”if” '; ';;mm {doc} too or ,,, ,, ;, 
~ 

~~ 
~ ~~ 

,/’ 
m om ao ads do . 

“º“: a m ; o ; new, no gagged “rªs; É; 
&: 

ªªªª .*“ O mWworwmw m ; . ªliª 
%% do w, ; ; mmmtadovddm mªma;; Mwm; do ªª :; 33%336 && m;, songs, 

“to 
a vista o plan» {adorn} ' ”&, redo mm,, do 9 fim;; promos to:-;;, #main mum a; do doom In: asism; ma &am— 

~~ 
on do 191:3 para o fin i;; do amada» &; dad‘me ;; B;— 

,,,,» 1o mpl-mta; do 91's » = 

Wiz—;; nw Mm ' 

,; Iozm. “traga“; ª odd: a; 
. ,, 

; i m a: ou suªm“ a g;, coo-rd w mªs; ;;; tem; ; 
gif—mim dos edo modes do 1959, 

cagar; og- m mam ;;;; ca—
' »mm,s;nm;a admoox,mau

~ 
~ ~~ ~~ 

7f 
am ao ªmiga,/,/foé ígwá &; / 7
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Global. z 96.066.009.071 
I N E P Verb a php,: 50.m.ºmªoo 

Saldo anterior. 25.500.000’60 ....... 
NOTA DE EMPENHO Importância da despesa ........ Baum,” ........ 

Saldo novo 35-m'099100 

mo, 50 ao aux-mm an 1959. m!!! ________________ 

Despesa autorizada pelo processo nºªzmªªªª'ªE .......... 
hu aum am ganho to do Mag-a. a. 9/9/1953, 

rama &» I Isolª—99 eu . Mm da zona. do um: mnh. 
um eas—unia & uinha assuma. me ”uma: m em: 
”& umha. do mama swarm m amando um (ma ), a 
mama na mina. tmn—dn ªw mu, afina gnu—43,» 

fl” 
í/Eºtarresado do Serviço de Empenho
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Imam ;;;; ;;;—zw; ;; ;; swam ;;;;em 
333% m E; 9 n; SETEMBRO ª,, amªm; : ;;;; m www; II III, Inga 
% ;;;ºzxàªm E;;maam ;; ;; ;;;; I ;;;-;;;; ªawmw wªn; I mas 
nª ;; ;;;: “25 I emma; (III) 

a na III IIIIII IIII III 23%;:n 
am;; (nim), ; I am ;; mm); “a; 

KKK-AB am:-;.

~ 
~~~~

~ 

miªu dia; do me; dª ÉM do 
mi}. hºmem“; e e en; ,m Gabmeta misty}; da 
£61m ª; ; Guima, gratuit-aan .; ”Inactive titular BI. movia 
%c— á; sem e a I: rezavam“ ãwíâamenta wámím ªº IIIIIIAIO ;;; IIIIIIII, àmdoamvistaoglanafeº 
aural dia minaçãº a;st MI asa-ºla» ªº País, fºi fim:;âo :) pm 51t termo, qual—w mm;; ao do Mord difxspmial eelebradam 
9 da $$$;e de 195:3, para a I‘m asp ia; da Gºng—eªw aªª mw :); $311338 DE ;Eêíâiã mm;, a a Lio suplaaantar ;; a 
500 we), GG (WW; mil cruzeiros) a sar a placa:; no pm;—— 
sagu exatº a;; obras ;; malian'a'a do “Hi-”'mais ;;;;am; ª); 33-— 
DUS WWW) mamã ;;: R$ It}, localisafiom 3—3 e que tratª o leg-3&9 3,3996331 III tramam, & mw“ 
lio, qua am;»; por mta dºs ”cara;; na. mªn.—rios <10 m 

cm financeiro de 3.959 mha 1.6.13/8” 37/95) ªnual; 37, mim; de a:;ªãrda ;;; a ;;1 nª 59, gera (tamém; &: Kg“- auntie “Em; ; as as nseíwlzçoes mamães do m “I a. “tab” a; 1953. ora aditado. »

~ 

as; a. imam/a“ &&, é/flmfifa -á ”5-7



~~~ 
Saldo anterior.. .. 'Í'ª5_ºº—ººº.ºº~ 

N OTA D E E M P E N H o Importância da despesa....ªizªªàªªgm..." 

Saldo novo 5 ' 50° 9000,m 

“O, 3a 4. Wm ap mag, _____________ 
Nº 

Despesa autorizada pdo processo. n*ªªmiªªªªªª“ªª ......... 
. 

Não aum m Maw!” a: ªa mªs“ a 34:97. me. &“ & zwm. m & Mm an mm» ªl- m mu, 
mm Maio a. m gm .mm “mm m Wan:— m m m: an mm m:. a: Wm, «Em 2mm. 

~~~ 
~ ~~ C , 

I 

' 
, 

!!!/2ª]; # 

N. B. O original deve lbier ampªl)”; do'cuàefigçãgiégààz
. 

'f- 
"T “Axial ft)-F'— 

QL‘JH'H “ 

MOA-5 “"") '



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

amass asses anima as as seams sssssna 
as mass as 3 as assess saw Pass 
gªjªs as Passe as ssssass Essa; :aaas

~~ mats a asasaaxa as w: E) am;- 
agr. as Pats emma Mºrnª s ms: 32 aaa was at! amass (ass) Pas m:»: & 
IBSEITÚYBÉ aasxasaa as misses 
gagª), s s aavªma as amass as asas a... 

à s 

imcgaxvgz— ma do na dª M 
:13. toss has am, as was da amass ea In: m:; 9 answers, pms s respective titular, as. e; via maº ia Gua, a s aspasaatssts Mªmma ”Wings 49 ªªª-'» 
so Dº asaaaa BB sass &EBAIS, tense an vista a mans femªlà il filiação da {Sac mala; as Psis, Is}. um a prom“ t mamtiwssssismfismidssl dossBGs 
scams fin Witmacmm sasaszaasasm mmm“ aemawoàaapc mismas» a. ameixas) [a W‘splissaa as pm s1 venta ass Ms & miau 

~~ 

sagas; BE EEEM as ma mrs, a. qm tress om Especial a sait agents. º nºvo» o, gas mass por swim a. masses €c: mamas-ass Wan exam is ram.—zm as 3.959, mm is snags/2'15 ma sass ms $25.12}..m m “ass as sstigslaqsas sans antes as is s as 503% da 3.951, ºra ”imam. f mazamim, x-/6 at; gaps/2'” J: 7947/ & I ”é!/% ªº && M mistura %% açâo—c emm

N 

º ª: 309:6t & sagas” o && 
WM'W _*444



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

3323333 :: 3.33333 33333333 
ª” 

. :; *a— 

s:: 33333.3. :::: 33333333333 : mas:: " 
' ZÉ. R €523: 53% !WÍ & 

3333333333 33333333 ;: um:: . 
. 

.; 
c3 :.:: 333 mm);” :: 33.3. 

nºvª:,» “:::: ::::awm 33333 mg:: :: www:, 
e;;a ::. 

~~
~ 

~~ ~
~ 

~~~ 
' &, 

lar; ªmªmaaeMMÁá. masque: ham 33633133333913: 
e 63.333333133303333: : “:mªàw titular. 133'. a ““suª“: « :“: a º: 33333323" :te 3031333333333 emm: &: 93333931 ;;;“;aª m:! :: ::; ::, 33333 :: ”ªim aº Qm 3333331 « 333133333 ::: 31:3 :âeªxiar 33131333 fix-33319 :: name: 

r333: à: 33333g633333 MS.:; $$ ªm;): &: Lei nª 5 . É!!! W É;; ª M ªnºva:: :38 25 '3', :: 15,13, :: :::.; :>; 333: amam->:: :: 3333313- te: emrmiasmt - 

£33333: per mama;-10:93:21: ªcentua“ manel 
02383303331310: enm Wata: :: «3331335319 ª; 31w é: 1959; In lnécíªfá “:::-;t 27 :::-;: (vi 93.) 3333333 33333333: 33333 
33333333353333 can; «Mac:: momza—(:»; 33333331333- acima), pªra a mim;— ºên 3 {t :) Saem: P: : do léu: lah do ar:—.::: (Prº::t: Hªgª/19 :“ «- W) :: aum mºm:— gw, &Wcmmzw, mas: dºm: p::«m, 

3 amino $933331 naar-::: m “em: term 5.5 pm:-ã m mam ª:: 3 :s: www «çª na: 3331315333 marta ao, muo- taram m mima. Q mmmmdsMWMumflmtm. 

& auxílio ««a: sux-£ 333333133, mus, 9m- m 
313.3353“ «swªt: do àgpmifàªãªâun 333m ée m



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ~ 
“Mmcqmmláâmmaimmgamgm.ªrmuu w 31'1i mm“ a mam; & 645» “da~~~ 

~~ 39111331311333.1131 aº 
113.1 &: auxílio, a as 11123:: 113 mtº: ª» ªff—' &) W 
à. m m m na ª 1 1111113313! «11333311 ªo 

.. ' & amam em 11 w mWwââ; &) 1w: «— 

mto ”dimmáaabq; “Mamma am uq 
mca, 1111 astomâaawlnr 66 5.1; a um. guria 111313 39115131111331 6a 1011311111. 11113311111 me! m was ªmãw 1311131- 13 W pala 111131» a Momma. mt 

meia: ”13$n mm» 666 obs-1331‘} ia an Whº 61 amªr-f v ; . » 

riammgWWaâamênam—MQW mm: m ”É W Gªi 11* 
33.3. W & 8&333‘33“ Bê 1.333139 a W. 

BW & ªmªm 311323 & 
« Wata 11 WW... '

, WW 3. tina & mafia» m %%%&:w 
1 a 

III F1311 na 1113311331 11 kmax: 131 aluna m3- 
13.11 333.3111 m m mvimaa Bê a. uma. _mgªgm'à 

em as 1 “uma 431311 3:13: 

It) Fªlam m 113.11311- £31 ”&;t an Miu pªrou- 

1m 1m: 3311 a. .3111 W&la & 

m an aan—mma 11 M€" M33111 na tm 66 
ªo mta Aew—ãº, acampam 133 m Wan-aum &; iªm 313:1 
2.131111611311311 Wªtmçãe . a: 113311111111 qm M» » 

639 W 111111 Emma M11111 & mªmas—mm.. 
!*! Mºs 11 «3a a 11311111111 vªo m a 2 tog amen

~ E 
~ 

~~~~~ 

~~~ ~~~~~

~~ fixªm 13.1 {31111111 mªlª. 31 11 8111311133113 aº Wt. * an m 
wpwmtama, 

& pa;-8616 1mm sol—â mamªe-.a Mama... tui- mmam wtmwmm,meum9ª 
8391' $ 331123315113 ªm ª M £33“ * “"-: m 
ªº M m 133 uma 1.13 3311.13.13. , ~~~ 

1 tematmgfio até 11 111511» a tm: 11m £ mm. #:vméa a ªlªna“ 
sªcas-;;; t1 Gl Canin-ata 

. _ m. “ª 33111111133 mtg-.311: fl.



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

& m an aew a mam this & mar . & w w a» main» — 

4 ate mam a WWII: In _ , o ª .. mmâmommmvx-vm. ' 

A margaagfia “Fw:—amas aaa Wigªn; m .. mas &» pnamfke Maw “às “ & mm parte, m 3 q, , m aim-tail m mm m Múmia. Wm * 

,
. 

am}.- atazanar 
I 

m... w vingativª» » desmªmª: ªna ' W&WW' ., ao mtu, aMuáeMr—tmam 
3223.: Wa. 

, 

. 

, Mauraitaâoqmdiwãà nmmtafiw i mªrcªm ” amam—ªsa a menu”; M um: & mias , 
' ' «- m, mman- » &: as tum: m mmm Wammwflwyu Iªâpwmmmnewi

~ 
~~ ~ ~ 

_ a 393612.163, ring %% " war cºgxtmíáª can 33- W muda parª mga &&rªçâàg se 
. 

"tg—ima &» Eªªí'liêªíõ «íªm a M emu gravéagmlsxg am 1:33.333: ªan—giga a fumiamma a, M m 
saía 3233333323333; a. sm “mais mama tara mta ªzul—%%: qm a 6! mm m 33331333 33 “ria, amam a Eu./casª :33: Mei - am Wa mas .Wíiªtaâ. ' 

& Mi*ª:“'âf aaa gags; ; amavam mm with 
as mm &&ÉMQ $$$ &. & &wwnmçªo, “magma o m m s fie: umª“ a 3143 mf‘IImntm. 

, & fim a gamma $$$ & facªm K' 
. 3.33. º Bi WN ., III; mmª-.a. qm Wii.-iª., && mas * gas. a && «eaw usage a ama; amãiggâaª, a »“ sc- mwm. aa M rial em; .. mam fie mªga 33.3 as: alª 23:3 aiwa, às; em -» * 

: «In açªí
' 

& micª» anta m a: emma ao um v. vãº Mªzªgãº; 
33.3: 3. suave,/yª : &, 

~

~ ~~ ~~~



2222.112“ - - 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

~ 2%21 22222212 23 
,. 2f m ªnnª/" / 22‘, 222122 sãº 212 

5 Brew % acata hm M- (Wi, 62 Ma 22 3122225 25212222 ima, tg 
las—r 

21- ’22 mªs.-553.124! 2p preswgaimta 2:: 222212 aas esa— “gªgª—ams gªia 122222 22222123. da 3.16'94'59, w hs; 2 é: 325 522m mae (suzana-ata 221q»,a #22222. aim 22222222 rimam: 59 1555 (#51) . 22m 212 
12222 2221211222222 22. 22222222 mha wi: Wie 22 um .112 m valºr 22 525 5% 555,55 (222222222 nu 2211222222}. we m 1.2: mma» 12 We as 2222222122: 12212122,». tica w Maias 223.2 prazer;“ 22m &. mma» 222: 

a; 2 talãº ao auxíliº 22222222 aº Marés &. wºw, 
an sangrªm vala: 2.: W222 553 555,53 (W 
{.2223 (2322.223) disse «nãº 1312:1232 It;~~ ~~ 23- aaja a 12122 2221221222.; mim:: 

5. if“ "H “º“ 3 22222 at: ”2: 12221322121351}; “ 
« mm 12 1555 ' 

ªia & «funestº, 5 a atm &. 1963. 

“%*/Zan



FD L::— 

GD

( 

,hxªss 
>- 

' 

4A; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

rosso DB acõsno sSPBCIAL, PARA execução 
DE essªs ÉSCOLAHÉ INTEGRADAS no PLANO 
DE AMPLIAÇÃO DA.Rs ESCOLAR PRIMÁRIA L0 
PAÍS, CÉLÉBRADO nurse o MIFISTÉRIO DA,E 
DUCAQÃO E CULTURA (Msc), POã Isrssmábz 
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAG 
GICOS Clasp), 9 o GOVÉRNO DO ESTADO DO 
AMAZONAS. » 

= ”7 Á, 
:. “ ,. 

. 

, "ª. 
s uiassdosmeszdeu de 

mil novecentos e “* , no Gabi ete do Minis ax ao 

tro da Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Profeg 
sor Brlgido Tinoco, e o representante devidamente credenciado da'" 
Entidade acima citaga, tendo em vispa o planoefederal de amplia — 

çao e melhoria dadrede escolar primerªs do Pals, foi firmado ogrg 
sente Termo de Acordo Especial, nos Termos dos Decretosêàeis nu— 
meros 6 785,3de ll/B/ub; 8 3u9, de ll/lZ/hS; 9 u86, os 18/ 7/h65 
e Decretos numeros au 191, de 11/1a/h7 e 37 OBZ, ãe Zb/B/SS, em 
que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Cláusula Pr eira 
. '.. , S , 

O MVC, por lntermeclo go ISTF, a conta aos recur - 
sos do Fundo Nacional do Ensino Prímario, Unidade 09.0h.04, ver- 
bg 3.1.07/1, do exercicio financeiro de 1260 (V760.A.2), concede ra eo GOªnªNO DO ESTADO D0 AMAZONAS o aux1lio de Cr$6 000 000,00 
(§e1s milhoes de cruzeiros) para a construção de UMA Escola Pri— 
maria de CINCO salas de aula (Projeto INEP/7 — 600 ma de area) a 
ser localizada no bairro MORRO DA LIBERDADE, em Manaus, e respeg tlvo equipamento. 

Cláusula Seggnda 

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

Clãusªla lergegra 

, auxílio federal serâ remetido em parcelas,por ig 
term€diolda agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri 
meira egos o cumprimento do‘disposto na clausulu quarta do pre— 
sente termo e quando concluldos os alicerces; a segunda, quando 
as obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de 
assentado o piso, cologadas as esquadriªs e concluídas as insta— 
laçoes sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a concluSeo 
comprovada do predio.
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, I) Para se hapilitar aoIrecebimento da primeira pa; 
cela do aux1lio, o BEHEFICIARIO devera remeter ao INEP: &) prova 
de propriedade do_terreno onde sera constru da a escola; blcro— & 

quis de localiza ao do terreno com as indicaçoes indispensaveis a 

identificaçao; g orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificaçoesí d) prova de dispor de reçursos 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 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 o« 

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

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

verao ter—visto da Comissão Local e da Autoridade responsavel pan 

la execuçao deste Acordo. 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais peru 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INªP iam 

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. 

111% Para se habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI,RIO, 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 fo“ 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

Qlâusula Quinta 

O prédio escolar será construído em terrenp comzâea 
de dez milúmetros 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 &H'cong 
truido no prazo maximo de doze (12) meses a contar da data da as—“ 
sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderão seríei, 
tas mediante previa autorização do INEP.

t 

glãusula 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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' . Clggsula Oitava~ 

A vegificação qo cumprimento das obrigações decorreg 
tes do presente acordo cabera, de uma parts, ao INEP qug,'por seu 
Diretor ou represegtante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer igformaçoes ou visyoríar ondesenvolvimento dos trapalhos 
de construçao, e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

, Para o efeito do que dispõe a cláusula anteriorzo BE 
NEFICIARIO se compromete a facilitar, por todos os megas p0551vais, 
inclusive o de tranSporte, os trabalhos de fiscalização que venhçá 
a ser executados pelo INEP ou pelos membros da Comissao Local. 

I I , Clausula Deºlma 

O prédio, que deverá ser cogstruído com estªbilidade 
garantida para longa duração, serª patrimonio do BEEEFICIaRIOEiquem 
compete pgovidenciar'sua instalaçao e funcionamentº, bem como sua 
conservaçao. Ésse gredio nunca ;era outra destinação que a de se;— 

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

I I ' _ 

Clausula Decima Prlmelra 

- ! ,, . _
. 

“O BEREFIC;ARLO se obrlga ª conservar emhseu arquivo 
o pgesente Acordo gom toda a documentaçao, correspondencia e pres— 

taçao de contas a ele referentes. 

] l _ _ Clausula Deolma Se unad 

A A _ 

, Ao firmar o presente Termo de Aeerdo Especial,o BH- 

NÉFICIARIO declara que aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— 
cido e suas condições,,e que se responsabiliza gelo fiel cumpçimeg 
to de goda§ as sºas clausulas, de cuja inobservancia resuªtara , a 

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

Brasíliª,///CÍ7(/lªª;;/ííí;£2í; CfaÇP [4/2§k’ 

'a". 13149 “rªm ' 
""" 
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Tteno os soôeoo ESPECIAL, PARA execução 
DE OBHsS ÉSCOLnRÍ" Isreosssds eo ‘PLANO 
DE aMPLIAgEO DA aunt esconde PRlMARIA LO 

PAÍS, CÉLÉBRADO esmas o MIFESTERIO A.â 
Ducaoão E CULTURA (MEC), FOB IÉTB“H;DZQ 
DO INSTITBTO NACIONAL De essence esoªeº 
arcos (1539), s A ARQUIDIOCESE DE TERE— 

SINA (BENEFICIÁRIO), ESTADO D0 PIAUÍ. 

Aos diaSedOomêâ de- de 
mil novecentos e , no Gabinete do Minis 
tro de Educação e Cultura, presentes o respectivo titular, Profog 
sor Brigido Tinoco, e o representante devidamente credenciaoo da 
Entidade acima citaga, tendo em vista o plano federal oe amplio 
goo e melhoria deªrede escolar primerªs do Pois, foi firmaéo cºr; 
sente Termo de Acordo ESpecial, nos Termos dos Decretos—Leis nn— 

meros 6 785,,de Illa/bu; 8 3A9, de lL/lZ/hS; 9 use, oe 18/ 7/u6; 
e Decretos numeros && 191, de ll/lZ/hT e 37 08a, de 2h/3/55, em 

que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

glâusula grzgeira 

O MUG, por intermédio go IÉWP, % conta dos recur — 

sos do Fundo Nacional do Ensino Primario,,Unidade O9.0à.0&, Ver— 
ba B.;.Oífl (V79h), dos recursos orçamentários do exercício fi - 
nancelro ae 195g, concedera_a ARQUIDIOCESE DE TER§SINA,V* Estado 
do Plaul, o aux1lio de Cr$ 1 250 000,00 (Hum milhao e duzentos e 
c;ncoemma mll cruzeiros), para a Construçao de cinco Escolas Pr; 
marlas (Projeto INEP/75 - 163 m2) 9 respectivo equipamento a se- 
rem local}zadas em cadª um dgs municlpiOs de TERESINA, AGUA BRAN 
CA, ANGICAL, REGENERaÇAO E SAO PEDRO, nos termos do Decreto nº.7. 
h6.3§5/59, gecorrente do Encontro dos Bispos do Nordeste.As cons 
truçoes serao supervisionadas pelo respectivo grupo de trabalho: 

Cláusula Segunda 

V ,_ 7N0 auxílio federal referido na clíúsule ªnterior sô 
podera ser utilizado'pãra o fim excgusivo de lªqãideçao de despe 
sas previstas neste Acordo, enjcs.termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa local escrita e fdluda. 

; Cláusula_1erceira 

' g auxílio federal serâ remetido em parcelas,por iª 
termedio,de agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo a pri 
meira ages o cumprimento do diSposto na clausulu quarta do pre- 
sente termo e quando concluldos os alicerces; & segunda, quando 
as obras estiverem cobertas e revestidas; a terceira, depois de 
assentado o piso, cologadas as esquadriªs e coneguldas as inªta— 
laçoes sanitarias, de agua e de luz; a ultima apºs a conclusao 
comprovada do predio. ' 

» 

" .- '
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' Clausula uart 

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

quis de localiza ao do terreno com as indieaçoes indigpensaveis a 

identificacao; c orçamento das obras com discriminaçao minuciosa 
das especificações; d) prova de dispor de re ursos 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 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 0w 

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

coogERAçÃo DO INEP —- mac“; Todos os documentos e fotografias & 

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

11) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas ºbriga-se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INªP iam 
formaçoes sobre o andamento das obras na forma_das Instruçoes age 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e compl; 
vantes das despesas efetuadas,,sempre que fizerem jus a nova par 
cela do aux1lio, conforme a clausula terceira.

~ 

lili Para se'habilitar ao recebimento da ultima par— 

cela, o BENEFICI,RIO, apos & 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. 

glãusula 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. 

A construção obedecerá ao projeto e plantas que fa— 

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

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

'glãusula Sétima 

. ' . 
Na hipotese de ser,o custo das obras superior,ao na 

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

,, ANA



,wí 
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!n ºlaªâula Oitaya 

A vegificação qo cumprimento das obrigações decorreº 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INfiF que, por seu 

Diretor ou represegtante devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer igformaçoes ou visgoriar owdesenvolvimento dos trabalhos 
de construçao, e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

! :
- 

gLausula ªona 

, Para o efeito doªque dispõe a cláusula anterior o BE 

NÉFICIARIO 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 Comissao local. 

Cláusula Décima 

O prédio, que deverá ser coªstruído com estªbilidade 
garantida para longa duração, serª patrimonio do ÉáÉFICIaRIOeaquem 

compete pgovigenciarlsua instalaçag e funcionamentº, bem como sua 

conservaçao. Esse gredio nunca tera outra destinaçao que a de se;- 
vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo— 
ras normalistas.. 

! ' . . . 

Clausula Decima Primeira 

«0 BaamFícgáaio se obriga ª conservar emhseu arquivo 
o pgesente Acordo gem toda a documentaçao, correspondenCia e pres- 
taçao de contas a ele referentes. 

gªãusula Décima Segunda 

, Ae firmar o presente Têrmo de acêrdo ªopecial,o BB— 

NÉFICIARIO declara que aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— 
cido e suas condiç565,,e que se responsabiliza gelo fiel cumpçimeg 
to de Eodas as suas clausulas, de cuja inobsergancia resuitara , 
rescisao deste Termo com a consequente devoluçao de numerário ja » 

metido. 
«fÉm

\ 

Brasilia, 26 de julho de 1960 

Ass.) Pedro Paulo Renido 
Ministro da Educaçao e Cultura 

ASS.) Dom Avelar Brandao Vilela 
Arcebispo de Teresina 

INEP/CCEE/ZCS/ma/26/7/60 
céplA/ma/26/9/61
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

rªge-10.1 DE ACORDO ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS 

" 

ESCOLARES» IE'ITEGBADÁS no pre—zo L; le- 
Lela PLrAçz—m DA 123 ESCOLAR PBD/ÁREA Dr,» eia—veis, 

Gema-Leno nur, o MINII‘STEEIO w. ED’UCAfiVXO E / CULTURA (MEC), POR mum-Ame DO INSTITUTO 
NACIOÉÉAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (l'NEP),i A %%%& mustangs. as mass m ªmet, ea sem as em se ammo. 

E: É 
Á: — * W Aos 0’ e, dias do mes de ee mil novecentos e -2/à%9no Gabinete do Minis o da Educacão e Cultura, presentes o respectivo titular, Dr,Clõvis Salgado da eãm«9c 

o representante devidamente credenciado da Entidade acima citadapt,n 
do se vista o plano federal de ampliação enmelhoria da rede escolar .primaria do Pais, foi firmado o presente Termo de Acordo ESpecialnes 
termos da Lei nº 59, de ll/8/ú7 e do Decreto nº 25 667, de lS/lO/Le, 
em que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Clãusela Primeira 

O MEC, por intermédio do INEP, à conta da verba 5.2.02» (qr/60.1) m Wm mmqtm Mme” m'ai— mm;. mais» às 1966;, madam e message; mama; m g. 
zu se e 

' , serem m arte se Jammie, e mm se cars 1 eee em, (em ameia e estecems m ªverage) . e manage eu na m gra-srie &; qaetsu teles (trajetº Iâªª'; Saºªa 23 

Qmánsula Segunda 

, O auxílio federal referido na cláusula anterior sõ pg dera ser utilizado para o fig exclusive de liquidação de despesaspre 
Vistas neste Acordo, cujos termos deverão ser amplamente divulgados 
por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

' . glagsgle Terceira~ 
, ªO auxílio federal será remetido; em parcelas, por ir- 

termedio 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 concluidos os alicerces; & segunda, quando as obras Est; “Terem cobertas e revestidas; & terceira, depois de assentado o piso; 
celocadas as esquadrias e congluldas as instalações sanitariªs, de a 
sua e de luz; e, a ultima, apos a conclusão comprovada do predio.
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! Clausula uarta 

, I) Para se habilitar ao,recebimento da primeira pa; 
cela do auxilio, o BiHEFlCIABIO devera remeter ao INEP: &) prova 
de propriedade do_terreno onde sera construida a escola; blcro- & 

quis de locªliza ao 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 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 o” 
bras iniciadas de modo a ver—se a placa que devera ser afixadacomv 
os seguiútes dizeres: “ESTA ESCOLA ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA COM A 
coogaRAçÃo DO INEP - MEC“: Todos os documentos e fotografias de 
verao ternvisto da Comissao local e da Autoridade responsavel ; 
la execuçao deste Acordo. 

.2 “vº“ 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais peru 
celas obriga—se o BENEFICIÁRIO a remeter mensalmente ao INEP iru 
formaçoes sôbre o andamento das obras na forma das Instruçoes ani 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e comprº 
vantes das despesas efetuadasí,sempre que fizerem jus a nova parm

a cela do auxílio, conforme a c usula terceira. 

IIIÃ Para se habilitar ao recebimento da última par— 
cela, o BENEFICI'RIO, 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 despesas'realizadas com.a construçao e de fotografias que fo- 
calizem o predio por varios angulos externa e internamente. 

glãusula 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'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 autorização do INEP. 

Qlâusula Sétima 

. ' . 

! Na hipotese de ser‘o custo das obras superior,ao v2 
lor do aux1lio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios. '



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusula Oitava. 

A verificaçao do cumprimento das obrigaçoes decorre_ tes do presente Lco:do cabera, de uma part e, ao I-EP que, pc; seu Diretor ou re e «“Laute devidamente credenciedo, pod ra solicitar ínina :ces ou vistoriar o desenvolvi.n1ento dos tragalnos ~~ q1.315quér 1 
de eonstruçeç, e; de 0L.tra, a Comissão Local referida na Clausula Quarta:

' Clausula Nona

É "3 SD 0 I'D DZ! 
! . a eito do que dispoe a Mia sala anterior o 1 rf aRT ' 

4. ' ; _LEFIv+* i0 SG compromeíe a facilitar, p01 coias os mei; os 33o331 rei 
p...: 
.L.L .LÚ. E

m 

I ' . Clausuga Deolma 

O predio, que deJera ser conebruióo com estabili garantida para longe C"r11ao, sera património do 34»F:iCiÁâIO a 
quem compete p3r"1denc1a; sua instalação e fnacionanerto, bem esmo; 
sua conservçgeo Esse,pre& o ªlvoa tera onera fiC»:lY8CaO que a de servir ao ens111.o primario, d& end.o a Esc01a se; prorida com profe; sores normalistas. ‘ 

~
~ 

I . ' . . . Clausuªa Deolma Primeirª 

O PBWWFTCIÃRIO se obriga a cor -servar em seu arquivo 
o presente Acordo com toda a documentaçao, correspondencia -e pres taçoes de contas a ele referentes. 

I ! . Clausula Beelma Sesgggg~ 
P10 firmar o presente Termo de Acordo Especial, 0 BE 

NEFICIÁRIO&c13r33ue aceita, sem restriçoes, 0 an: {1110 estabele— cido e sues cov‘ico’33 e que se responsabi 1121 pelo fiel cumprimen to de todas. as s%%as 01111ulus, de cuja ldQHSª“Vºuola resultara ,a_ rescisao ces te “ ‘m; com a consequente devolução do numerari.o ja 
U)
» 

remetido. 
Bia 111a, q5%iééi/42€:;1%4gégzgazééL’/”6§§/ //€;2;z7’ 

’ 

. 

ªçªí—;x : 5:,3IZf‘z/z/a7 
,..» '

' 

813V&t slxaâa 65 ªi.!



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tªsso DE acôsoo ESPECIAL, PARA EXECUÇÃO 
DE casas ÉSCOLMHÚQ IHÉEGRsLnS so PLANO 
DE AMPLIAgKO DA sons ESCOLAR PRIMÁRIA.L0 
PAÍS5_CELÉBRADO ENTRfi o MIfiISTéRIo A‘E 
DUCA§AO E CULTURA (MEC), Pos IHTÉtDIO 

.1/ Do IHSTITUTO NACIONAL De 3327305 PBBQGQ 
[fz] , , 

GlCºê (IfiEP>a s s.sssrsxrssa. usxzexpss ,//// as seªs axas (BEHEFICIAâIôl. serasa na 
Riº BE Jáãâíªº. 

_ 

Aos ªº“. diaSsdoomêêsde. tnh. . oe mll novecentos e sucata. ' , no Gablnete do-Mlnlg tro de Educaçao e Cuftura, presen es o respectivo titular, Profeg 
sor Brigido Tinoco, e o representante devidamente credenciaão do 
Entidade acima citaga, tendo em vista o planolfederel de amplia - 
geo e melhoria daarede escolar primarga do Pale, foi firmado ogrg 
sente Termo de Acordo Especial, nos Termos dos Decretos—Leis nu— 
meros 6 785,,de 11/8/uu; 8 3u9, de 11/12/u5; 9 use, de 18/ 7/ue; 
e Decretos numeros zu 191, de 11/12/u7 e 37 08a, de zu/3/55, em 
que se estabeleceram os seguintes compromissos: 

Clâªsula Prime ira 
. - . _,,“ « _. O MVC, por lntermêclo go IuaP, a conta oos recur - 

sos do Fundo Nacional do Ensino Primerio, Unidade 09.0h.0c, 95,. 
ha ;.;.u7-xia (¥¥80.£!3) do czarcxeío :innsaoirn dª Zita, consc— 
dora & pagssxsana asxícxpss ns seªs axas, guza:. da as» :: :a; n. . «nu. do an 1 gas can.“ (a: 3113:. cªsia—ataca“ at; atirei) yarn a construçªo &. nois Escola: Pritarias do una lll. 
da nula . (cunts éspaadaneiag (Frajato Iflflfillauivn33a cor.: Zocª tintª.; neg parecia: do Pªrtner, Granja Gibi, Bent: Snrrtt, 63a— 
na. ªbrlozonia Silva . Boite. do Cant: Gala. 

Cláusula Segunda 

, O auxílio federal referido na cláusula ªnterior sô 
podera ser utilizado pªra o fim excàusivo de lªquidaçao de despg 
sas previstas neste Acordo, cujos termos deverao ser amplamente 
divulgados por edital e pela imprensa local escrita e falada. 

, . Clausula Iercelra 

, Q auxílio federal será remetido em parcelas,por ig 
termedio,de agencia do Banco do Brasil mais proxima, sendo 3 pp; meira egos o cumprimento do(dísposto na ClãúSUlu quarta do pre— 
sente termo e quando concluldos os alicerces; a segunda, quando 
as obras estiverem cobertas e revestidas; a terceiga, depois de 
assentado o gisoz colocadas as esquadriªs e-conc;u1das as insta— 
laçoes sanitarias, de agua e de luz; a ultima apos a conclusao 
comprovada do predio.



'MINVSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Cláusula Quartª 

: I) Para se habilitar aoIrecebimento da primeira par 
cela do aux1lio, o BENEFICIARIO deyera remeter ao INEP: a) prova 
de propriedade doNterreno onde sera construida a escola; bzcro— & 

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 problem 
mas deueducaçao, entre as quais pelo menos um professor, que cons 
tituirao & 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 Om 

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

COOÉERAÇÃO DO INEP - MEC“. Todos os documentos e fotografias d 

verao ter—visto da Comissão Local e da Autoridade responsavel p 

la execuçao deste Acordo. 

.a :.
J v" 

II) Para se habilitar ao recebimento das demais para 
celas obriga—se o BENEFZCIÁRIO a remeter mensalmente ao INªP inw 

formaçoes sobre o andamento das obras na forma das Instruçoes ade 
xas, documentando-as com fotografias, mediçoes das obras e compro 
vantes das despesas efetuadas,'sempre que fizerem jus a nova parm 

f . . 

cela do aux1lio, conforme a clausula terceira. 

Illà 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 

p,, ' e. I , 

O predio escolar sera construldo em terrenp conzarea 
de dez mil metros quadrados, devendo o mesmo satisfazer as melho— 

"! l . 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 &H'cong 
truido no prazo maximo de doze (lê) meses a contar da data da as— 

sinatura deste convenio. Alteraçoes nas plantas so poderao sería; 
tas mediante previa autorizaçao do INEP. 

Qlãusula Sétima 

. ' . 

Na hipotese de ser‘o custo das obras superiorlac vã 
lor do auxilio previsto neste Acordo, 0 BENEFICIÁRIO suprira o e; 
cesso verificado com recursos proprios.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

mãe:—,um Oitava M...— 

A verificação go cumprimento das obrigações decorreg 
tes do presente Acordo cabera, de uma parte, ao INEP que, por seu 

Diretor ou represegtente devidamente credenciado, podera solicitar 
quaisquer igformeçoes ou visgoriar ogdesenvolvimento dos trayalhos 
de construçao, e, de outra, a Comissao Local referida na Clausula 
Quarta. 

glâgêula ãgna

Í 
_ , Para o efeito do que dispõe a cláusula anterior,o Hg 

RÉFlCIARIO se compromete a facilitar, por todos os meios possiveis, 
incLusive o de transporte, os trabalhos de fiscalização que vehhgâ 

a ser executados pelo INEP ou pelºs membros da Comissao local. 

Clãusgla Bêgima 

O prédio, que deverá ser cogstruído com estªbilidade 
garantida para longa duração, serª patrimonio do BÉEEFZCIaBIGzaquem 

compete pgoviªenciar,suô instalaçao e funcicnãmentg, bem como sua 

conservação. Esse gredio nua & tera outra destineçao que a de seg—— 

vir ao ensino primario, devendo a Escola ser provida com professo- 
ras normalistas. 

) I - . . 

Clausule Beelma Primelrª 

Y-‘l'! "! !n- — 
' “. 

“O ooNEfICLARIO se obriga ª conservar emóseu arqulvo 
o presente Acordo Som toda a documentaçao, correspondenc1a e pres— 

taçao de contas a ele referentes. 

Cláusu a_Dêcima Se anda

“ 
HEFICIÃRIO declaranque aceita, sem restriçoes, o aux1lio estabele— 

.cido e suas condiçoes,,e que se responsabiliza gelo fiel cumprimeª 
to de Bodas as Sªas clausulas, de cuja inobsergencia resu;tara , a 

rescisao deste Termo com a conseqúente devoluçeo do numerário gang 

metido. » 

' Brasília, 2.: a an» n nu 

, 
%% Mªlu 
“ânge— 'figfifi " º—ª 

Eínxotr' do Ecacngoo o/fxltnra 
III 

x. 
Coser Pereiro Laur— 
Prttnlt. Inniiapal 

. ' 
AV A . . 

Ao firmar o presente Termo de Acordo agpeclal,o BE-

~~


