
TERMO DE CONVÊNIO
Registrado às fls 03
Em 01/06/2018.

N° OS/2018
Livro N" 01/2018 TERMO DE CONVÊNIO QUE ENIRE SI CELEBRAM A

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI E O

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÓNIO PEDRO (HUAP),
NA FORMA ABAIXO:Gerência de Contratos e Convênios/FME

Ao la (primeiro) dia do mês de junho de 2018 (dois mil e dezoito), a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - FME, CNPJ N° 39.224.595/0001-66, pessoa jurídica de direito público, integrada ao
Município de Niterói, com sede na Rua Visconde de Uruguai, N° 414, Centro, NiteróilRJ, neste ato
representado, na forma do seu Estatuto, por seu Presidente, BRUNO GONÇALVES RIBEIRO, brasileiro,
casado, advogado, portador da Carteira de Identidade N° 165.844 da OABIRJ e CPF N° 116.021.757-21
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada FME e o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ANTÔNIO PEDRO, situado à Rua Marquês de Paraná, n" 303, Centro, NiteróilRJ, inscrito no CNPJ N°.
28.523.215/0003-78, neste ato representado por seu Superintendente, TARCÍSIO RIVELLO DE AZEVEDO,
portador da Carteira de Identidade N°. 52.02377-2/CRM/RJ e CPF N.? 014.377.987-72, com base nos autos do
Processo Administrativo N° 210/2592/2018,resolvem celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, que se
regerá pelo artigo 116 da Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO): O presente Termo de Convênio tem por objeto o
desenvolvimento do Programa de Pedagogia Hospitalar, cujo objetivo é possibilitar a reintegração da
criança e/ou adolescente no ambiente escolar, ampliando as possbilidades de aprendizagem, oferecendo suporte
e apoio técnico-pedagógico adequado durante a sua permanência no hospital, conforme solicitação da
Coordenação de Educação Especial/Superintendência de Desenvolvimento de Ensino, através do Ofício n°
095/2018, às fls. 02 do Processo Administrativo 210/2592/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - (DOS OBJETIVOS DO CONVÊNIO): a) Objetivo Geral: redução do trauma
emocional da criança e/ou adolescente durante o período de sua internação hospitalar, desenvolvendo atividades
educacionais, adaptadas, se necessário, e respeitando as especificidades do ambiente hospitalar, dando
continuidade ao processo de construção do conhecimento; b) Objetivos Específicos: garantir o acesso gratuito e
obrigatório à educação ao aluno em idade escolar; reduzir o trauma emocional pela internação; construir,
levando-se em conta o curto período de internação, laços de amizade com a criança; promover o bem-estar da
criança através de atividades de seu interesse; auxiliar a construção do conhecimento durante a sua
hospitalização; permitir através de atividades de grupo, a socialização com as demais crianças; propiciar outras
vivências que não sejam somente as da doença; ajudar a família a controlar a sua ansiedade com a enfermidade
dos filhos; orientar as famílias para que auxiliem no desenvolvimento das potencialidades dos seus filhos.

CLÁUSULA TERCEIRA - (DAS OBRIGAÇÃO DAS PARTES): a) Das obrigações da FME: obriga-se a
FME, através da Coordenação de Educação Especial, disponibilizar para a execução das atividades do Programa
Pedagogia Hospitalar, 04 (quatro) profissionais, indicados pela Coordenação de Educação Inclusiva, também
identificados com o programa, previamente selecionados. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os profissionais
cedidos pela FME ao Programa Pedagogia Hospitalar que atuarão no ambiente hospitalar deverão realizar
prioritariamente voltadas para as crianças em internação que sejam matriculadas regularmente em Unidades da
Rede Municipal de Ensino de Niterói. PARÁGRAFO SEGUNDO - A Coordenação de Educação Especial
deverá indicar um representante, oriundo de seu quadro funcional, para atuar na função de coordenação, a fim
de acompanhar as atividades contempladas no presente termo; b) Das obrigações do HUAP: disponibilizar
espaço para guarda do material usado nas atividades pedagógicas, objeto do presente termo; responsabilizar-se
pela execução das atividades do Programa, objeto do presente termo, no Hospital Universitário Antônio Pedro -
HUAP.

CLÁUSULA QUARTA - (DOS RECURSOS FINANCEIROS): O presente Convênio ão implica
transferência de recursos financeiros entre os partícipes, determinando-se que os ônus decor n es de ações
específicas, desenvolvidas em razão desse instrumento, são de responsabilidade dos respectivos arrpes.

fJ_1
v



CLÁUSULA QUINTA - (DO PRAZO): O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta)
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por livre acordo entre os partícipes, mediante
a formalização de Termo Aditivo, através de notificação com 30 (trinta) dias de antecedência ao seu término.

CLÁUSULA SEXTA - (DA RESCISÃO): Este Convênio poderá ser rescindido de pleno direito e
unilateralmente por iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante comunicação prévia, por escrito, do
interessado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando ajustado desde já que tal rescisão não
prejudicará os serviços que estiverem em andamento, nem os estágios supervisionados iniciados.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caso ocorra, por ambos os partícipes, o descumprimento das condições
estabelecidas neste Convênio, será o mesmo automaticamente rescindido.

CLÁUSULA SÉTIMA - (DA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO): Caberá à Assessora de Educação
EspeciallFME, Andrea Pierre dos Reis, Matrícula 231813-7, responder administrativamente pela gestão do
presente Convênio e acompanhar de forma ampla, irrestrita e permanente a fiscalização, através dos servidores
Victor Vita de Morais, Matrícula 234033-9, Professor, lotado na Escola Municipal Altivo César e Ricardo
Aurore Romão Siape, Matrícula 307386, Técnico em Nutrição e Dietética, lotado no Hospital Antônio Pedro
de todas as fases de execução do objeto do presente Convênio.

CLÁUSULA OITAVA - (DA PUBLICAÇÃO): A FME providenciará a publicação do presente termo até o 5°
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 'no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, no
Jornal A Tribuna - Atos Oficiais.

CLÁUSULA NONA - (DA REMESSA À CÂMARA MUNICIPAL): Na forma prevista no art. 39, XI da Lei
Orgânica do Município de Niterói e do art. 116, § 2° da Lei 8.666/93, após as assinaturas, este Convênio será
remetido à Câmara Municipal, para devida ciência.

CLÁUSULA DÉCIMA - (DOS CASOS OMISSOS): Quaisquer dúvidas e/ou casos omissos que possam
surgir no decorrer do presente termo serão solucionados através de consulta ou mútuo entendimento entre os
partícipes, ou mediante Termo Aditivo. .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - (DO FORO): Obriga-se o HUAP, por si e seus representantes ao fiel
cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente Convênio e elege o foro da cidade de Niterói, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias, oriundas do presente instrumento. E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04
(quatro) vias de igual teor paraium só efeito.
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