TERMO DE COMPROMISSO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS
A Prefeitura Municipal de ___________________________, neste ato representada por
seu/sua Prefeito/a __________________________________________________________,
RG______________________,inscrito no CPF___________________________________,
firma o compromisso de:
a. cumprir e fazer cumprir as disposições da Resolução CD/FNDE N.º 62 de 14 de
dezembro de 2009, que dispõe no presente exercício, sobre a destinação de recursos
financeiros, nas categorias econômicas de custeio e capital, a escolas públicas de ensino
fundamental regular, participantes do Programa Mais Educação, em 2008, para a
ampliação, reforma e cobertura de quadras esportivas ou do espaço destinado ao esporte e
ao lazer visando o desenvolvimento de atividades educativas, esportivas, recreativas e de
lazer que vão além da carga horária prevista para a educação, de que trata o art. 2º inciso
VI da Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 que dispõe sobre a necessidade
de estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação efetiva em torno de
práticas esportivas educacionais e de lazer.
b. propiciar as condições necessárias para a execução do Projeto:
b.1 - Designar o técnico identificado abaixo para prestar assistência técnica às Unidades
Executoras (UEx), representativas das escolas públicas, integrantes de sua rede de ensino,
contempladas com recursos do Programa Mais Educação, em 2008, para implementação de
melhorias na quadra esportiva ou do espaço destinado ao esporte e ao lazer na escola, de
maneira a assegurar que a ação seja executada em conformidade com a legislação vigente,
principalmente ao que concerne a Lei 8.666/93:
Nome______________________________________ RG_________________ CPF______
______________________Endereço ___________________________________________
Formação Escolar___________________________________________________________
b.2 - Designar o profissional de engenharia identificado abaixo para prestar assistência
técnica às Unidades Executoras (UEx), representativas das escolas públicas, integrantes de
sua rede de ensino, contempladas com recursos do Programa Mais Educação, em 2008,
para implementação de melhorias na quadra esportiva ou do espaço destinado ao esporte e
ao lazer na escola, de maneira a assegurar que a ação seja executada em conformidade com
a legislação vigente.
Nome______________________________________ CREA________________________
CPF_____________________Endereço_________________________________________
Formação Escolar___________________________________________________________

b.3 - Deverá ser elaborado, pela Prefeitura Municipal, Projeto de Arquitetura com o devido
detalhamento técnico, contendo os elementos construtivos necessários para compreensão da
proposta . Conforme orientações contidas no Manual para obtenção de apoio financeiro
através do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, no exercício de 2009, para
reforma, ampliação e cobertura de quadras esportivas, nas escolas que aderiram ao
programa mais educação em 2008;
b.4–Destinar recursos financeiros complementar, na ordem de R$...............................
(.........................................................................................................) suficientes para a
execução total da obra de construção da cobertura da quadra esportiva ou do espaço
destinado ao esporte e ao lazer.
b.5 - exerçam sistemáticos acompanhamento e controle gerencial e operacional referentes à
execução da ação, instando as UEx, quando couber, a promoverem os ajustes necessários
ao alcance dos objetivos.

___________________________
Local e Data
_______________________________
Assinatura

