
III Seminário Nacional Educação é da Nossa Conta
120 anos de Anísio Teixeira
“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico 
da palavra.”

MINUTA DO TERMO DE ADESÃO PARA DIVULGAÇÃO DO

III SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO É DA NOSSA CONTA

Pelo  presente  instrumento,  ________________________________________________,  (Nome

do  Responsável)  Portador(a)  do  CPF  nº  ________________________,  responsável  pela

Organização/Instituição _______________________________, vêm junto ao Tribunal de Contas

do Estado da Bahia (TCE-BA) e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-

BA), neste ato representados pelos seus respectivos Conselheiros-Presidentes, firmar o presente

TERMO DE ADESÃO, mediante as seguintes cláusulas e compromissos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O  presente  termo  tem  por  objetivo  estabelecer  parceria  entre  os  partícipes,  para  a

realização, divulgação e transmissão do  III Seminário Nacional Educação é da nossa conta,

que ocorrerá nos dias 10 e 11 de março de 2020, das 9h às 18h, no Auditório Jornalista Jorge

Calmon,  localizado  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Bahia,  1ª  Avenida,  130,  Centro

Administrativo da Bahia, CEP 41.745-001, Salvador – Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS COMPETÊNCIAS

I – Compete aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios (TCE-BA e TCM-

BA)

a) realizar o III Seminário Nacional Educação é da Nossa Conta, no Auditório Jornalista

Jorge Calmon, localizado na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia;

b)  realizar  as  inscrições  por  meio  do  link  www.tce.ba.gov.br/eventos e  emissão  de

certificados  dos  participantes  no  site  do  evento  https://www.tce.ba.gov.br/eventos/iii-seminario-

fiscalizacao-da-educacao;

c)  disponibilizar  orientações  e  peças  para  a  divulgação  do  evento,  como  mídias  e

identidade visual, cartazes, vídeos e imagens relacionados ao III Seminário;
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d)  disponibilizar  o  conteúdo  para  divulgação  e  transmissão,  abrangendo  o  link para

transmissão  pela  internet,  por  meio  de  canal  do  YouTube  ou  pela  TV  ALBA,  das  filmagens

realizadas na ocasião do evento;

e) oferecer suporte técnico quanto a eventuais falhas de transmissão do conteúdo.

II - Compete a Organização/Instituição: 

a) divulgar o III Seminário no âmbito local, junto aos meios de comunicação disponíveis,

como rádio, jornais locais (impressos ou televisionados) e internet;

b)  assegurar  a  participação  de  gestores  escolares,  pessoal  técnico  especializado,

professores municipais e demais interessados na transmissão do evento, visando a disseminação

dos conteúdos;

c) disponibilizar e manter a infraestrutura necessária para garantir a transmissão do evento

ao público interessado, por meio de estrutura que inclua:

I – espaço fechado que comporte, no mínimo, 15 pessoas, com assentos;

II  –  tela  ou  projetor  com  proporções  adequadas  ao  tamanho  do  espaço  e

quantidade de participantes;

III  – computador ou aparelho equivalente com conexão à internet, de forma que

possa acessada a plataforma YouTube e permita a realização de perguntas por meio do chat

ofertado por esse site;

d) fazer o controle da frequência dos inscritos nos dias de transmissão do evento, por meio

de lista de presença, para fins de emissão dos certificados;

e) enviar a lista de presença para o e-mail  escoladecontas@tce.ba.gov.br, para liberação

dos certificados;

CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS

Para  cumprimento  das  obrigações  assumidas  neste  Termo  de  Adesão,  cada  parte  se

responsabiliza  isoladamente  pelos  recursos  financeiros  necessários  aos  seus  respectivos

compromissos.
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo passará a viger a partir da data de assinatura, findando-se 30 (trinta)

dias após a realização do evento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente Termo poderá sofrer alterações, mediante discussões prévias em quaisquer de

suas cláusulas, mediante Termos Aditivos, desde que acordados entre os Partícipes e solicitados

até no máximo 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Aplica-se a este Termo toda legislação e normas vigentes sobre a matéria, podendo o

mesmo ser alterado durante seu período de vigência, mediante celebração de Termos Aditivos,

respeitado o previsto na Cláusula Quinta deste Termo.

______________________, ____ de ______________ de 2020.

Local, Data

GILDÁSIO PENEDO FILHO

Conselheiro-presidente do TCE

PLÍNIO CARNEIRO FILHO

Conselheiro-presidente do TCM

Representante da

Organização/Instituição

3/3


