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de Profissionalização, para atuarem como Gestor e Substituto do 
Convênio nº 01/2021 - SER, celebrado com a Universidade Federal 
de Goiás - UFG, CNPJ 01.567.601/0001-43, com interveniência 
da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - FRTVE, 
CNPJ 01.517.750/0001-06, cujo objeto é realização de atividades 
de desenvolvimento profissional, com o uso de conhecimento e 
expertise da Universidade Federal de Goiás - UFG, no intuito da 
promoção da empregabilidade e desenvolvimento regional no Estado 
de Goiás, e da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural 
- FRTVE, que realizará a administração e operacionalização dos 
Colégios Tecnológicos (COTEC’s), Unidade Descentralizadas de 
Educação Profissional e Inovação - UDEPIs e Arranjos Produtivos 
Locais - APL’s, vinculados, integrantes da Rede Pública Estadual 
de Educação Profissional, para oferta de educação profissional 
nas categorias de cursos superiores de tecnologia, técnicos de 
nível médio, qualificação e capacitação/atualização profissional, 
nas modalidades presencial, híbrido e à distância - EaD, bem 
como na realização de pesquisas e ações de extensão que visam 
o desenvolvimento local e regional, bem como desenvolvimento de 
ações de implementação, modernização e melhorias de ambientes, 
laboratórios e acervo bibliográfico dos Colégios Tecnológicos 
realizados via aporte de recursos do Estado, mediante plano de 
investimento a ser apresentado pela Concedente, com vigência por 
53 (cinquenta e três) meses.
Art. 2º  Ao Gestor do Convênio caberá:
I - gerenciar e controlar os dados consolidados do convênio sob sua 
égide, quanto aos prazos e à execução física e financeira.
II - consolidar os dados oriundos dos relatórios apresentados pelos 
Fiscais de Convênio, bem como pelo Convenente e Interveniente.
III - apresentar relatórios consolidados aos chefes imediatos, sobre 
as informações do  convênio, via Sistema Eletrônico de Informações 
- SEI.
IV - adotar as providências necessárias para a correta execução do 
convênio, a fim de evitar desvio de finalidade, atrasos na execução, 
práticas que atentem contra os princípios da Administração Pública.
V - medir, atestar a entrega, a qualidade dos serviços, observando a 
conformidade com as especificações e qualificações contratadas, e 
a coerência com o respectivo plano de trabalho do convênio.
VI - diligenciar e zelar pela fiel execução do objeto conveniado, com 
vista a salvaguardar os interesses da Administração Pública, bem 
como observar o estrito cumprimento da legislação que regulamenta 
a matéria.
VII - sugerir formalmente, quando for o caso, as reformulações, 
prorrogações e aditivos necessários, devidamente justificados, com 
vistas à consecução do objeto, observando a legislação pertinente, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
VIII - orientar e acompanhar para que os saldos remanescentes dos 
convênios sejam devolvidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
quando for o caso;
Art. 3º  Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto 
neste ato, sejam designados os seguintes fiscais, o qual deverá 
fazê-lo por meio da emissão de relatórios, inspeções, visitas e 
atestado da satisfatória realização do objeto do convênio:
I - BÁRBARA PIMENTA RODRIGUES, CPF 031.853.711-78;
II - CAMILA DE SOUZA EURIPEDES, CPF 008.487.651-41;
III - GABRIELA OLIVEIRA CAMILO, CPF 060.916.151-22;
IV - RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, CPF 026.255.421-60;
V - PRYSCYLLA CALIL ZACHARIAS, CPF 004.059.951-56;
VI - MARINALVA NUNES BARROSO, CPF 209.747.362-87.
§ 1º As servidoras designadas nos incisos I e II do supracitado artigo 
são parte integrante da área técnica relacionada ao acompanhamento 
do cumprimento das metas pactuadas, bem como dos indicadores 
de monitoramento estabelecidos no convênio supracitado;
§ 2º Os servidores designados nos incisos III e IV do supracitado 
artigo são referentes ao Financeiro Contábil que tem como objetivo 
examinar a movimentação contábil e financeira bem como sua 
documentação comprobatória, com a finalidade de verificar e 
evidenciar se a aplicação dos recursos públicos transferidos está 
em conformidade com o que foi pactuado no Convênio e no Plano 
de Trabalho.
§ 3º As servidoras designadas nos incisos V e VI do supracitado 
artigo são referentes ao Pedagógico, as quais exercem a força motriz 
do trabalho e planejam, elaboram, coordenam, supervisionam, 
executam, acompanham, além de avaliar planos, programas, 

projetos pedagógicos, como também outras atividades correlatas 
tais como: análise de documentos, criação de instrumentos de 
acompanhamento pedagógico com foco nas práticas de sala de 
aula, mas que também perpassa à função do diretor, do coordenador 
pedagógico, especialmente do professor como: metodologia, 
planejamento, plano de aula, registro de frequência, insumos, 
material pedagógico e outras observações relacionadas a atividade 
profissional..
Art. 4º  Aos servidores ora designados caberá:
I - acompanhar e fiscalizar a execução físico-financeira do 
convênio, mediante a consulta do objeto, prazo de execução, 
responsabilidades do Convenente e do Interveniente, valor 
conveniado, valores efetivamente repassados ou pagos, com 
apresentação de relatório semestrais, ou tempestivamente quando 
solicitado, a ser encaminhado ao Gestor, por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações - SEI.
II - acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas 
conveniadas.
III - controlar o prazo de vigência do instrumento conveniado sob sua 
responsabilidade;
IV - informar, mediante relatório técnico, as falhas e irregularidades 
porventura detectadas, ao Gestor, para que este efetue a devida 
notificação à Convenente e/ou tome outras providencias cabíveis;
V - solicitar aos setores/órgãos competentes esclarecimentos de 
dúvidas relativas ao convênio sob sua responsabilidade;
VI - estabelecer juntamente com o respectivo Gestor o cronograma 
de fiscalização.
§ 1º As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Fiscal de Convênio deverão ser solicitadas ao Gestor em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes.
§ 2º Os relatórios técnicos serão divididos em monitoramento e 
acompanhamento da execução do convênio (metas), monitoramento 
e acompanhamento financeiro e contábil e monitoramento 
e acompanhamento pedagógico e deverão ser assinados 
individualmente por cada área técnica.
Art. 5º  Estabelecer, ainda, que o relatório acerca da execução do 
ajuste deverão conter:
I - descrição circunstanciada da execução do contrato;
II - eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;
III - as ocorrências que o Fiscal/Gestor julgar pertinente relatar, 
ante a possibilidade de interrupção ou suspensão da execução do 
contrato;
IV - a necessidade de tomada de decisão que exorbitar de suas 
funções.
Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

CÉSAR AUGUSTO SOTKEVICIENE MOURA
Secretário de Estado da Retomada
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AUTARQUIAS
Agência Goiana de Assistência Técnica,  

Extensão Rural E Pesquisa Agropecuária – 
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Extrato de Termo de Doação nº 008/2021
Processo: 201812404000646
Objeto: doação de 04 (quatro) bens de sua propriedade ao município 
de Rialma - Goiás..
CNPJ: 01.135.904/0001-97 - Município de Rialma
Avaliação: R$ 10.800,00
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