PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Araraquara – Secretaria Municipal da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Conselho de Escola do CER Rosa Bróglio
Zanin
TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 35/2018
OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO DE COLABORAÇÃO a transferência de recursos
financeiros aos Conselhos de Escolas/APM’s das Unidades Escolares Municipais, garantindolhes autonomia de gestão financeira, para o ordenamento e execução de gastos rotineiros
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, observando-se o que dispõe o Plano de
Aplicação de Recursos (Plano de Trabalho), que fica fazendo parte integrante do presente
Termo, podendo, a qualquer tempo, este ser modificado, no que se entender cabível, ou
rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas.
ADVOGADO (S): Rodrigo Cutiggi – OAB/SP 245.921
Na qualidade de Órgão Público e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente,
do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
LOCAL e DATA: Araraquara, 15 de fevereiro de 2018
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Araraquara – Secretaria Municipal da Educação
Nome e cargo: Clélia Mara dos Santos – Secretária Municipal da Educação
E-mail institucional: seceducação@araraquara.sp.gov.br
E-mail pessoal: cleliamara@gmail.com
Assinatura:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Conselho de Escola do CER Rosa Bróglio Zanin
Nome e cargo: Marialva Furlan Coletti - Presidente
E-mail institucional: cerrosazanin@educararaquara.com
E-mail pessoal: cerrosazanin@educararaquara.com
Assinatura:

