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CONVÊNIO Nº 021/2019 

 

Processo Administrativo nº 9680/2019 

 

Convênio que entre si celebram o Município de Viana e 

o instituição de ensino, Associação de Ensino Integrado 

e Organizado Universitário AEIOU – FACULDADE PIO XII. 

 

O MUNICÍPIO DE VIANA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Florentino Avidos, 1, Centro, 

Viana - ES, CEP: 29.130-915, inscrito no C.G.C/MF sob o nº 27.165.547/0001-01, por meio do Prefeito Municipal de 

Viana, SR. GILSON DANIEL BATISTA, brasileiro, casado, contador, portador (a) da carteira de identidade nº 

1.669.101- SSP/ES, inscrito (a) no CPF sob o nº 074.544.797-07, residente à Av. Vitória, SN, Areinha, Viana, ES, 

adiante denominado CONCEDENTE e de outro lado a instituição ASSOCIAÇÃO DE ENSINO INTEGRADO E 

ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO AEIOU – FACULDADE PIO XII, CNPJ n.º 39.780.473/0001-94, estabelecida na Rua 

Bolivar de Abreu, 48 - Campo Grande Cariacica, CEP: 29.146.330,  neste ato representada por seu presidente 

LUCIANO VILLASCHI CHIBIB, CNPJ n.º 39.780.473/0001-94, estabelecida na Rua Bolívar de Abreu, 48, Campo 

Grande, Cariacica-ES, CEP 29.146-330, doravante denominado CONVENENTE, resolvem celebrar o presente 

convênio de mútua cooperação em conformidade com o Plano de Trabalho e demais peças constantes do 

Processo Administrativo nº 9680/2019, sob a égide da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Municipal 

nº. 2.838/2017, instituidoras do Programa Gerar. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Este convênio tem por objeto a execução das medidas previstas na Lei Municipal nº. 2.838/2017 (Programa 

Gerar) por meio da conjugação de esforços para o aumento da escolaridade, na criação de oportunidades para o 

ingresso ao nível superior, tecnólogo e técnico, com redução nos valores das mensalidades concedidas a partir da 

assinatura deste convênio. 

1.2 A redução concedida pela AEIOU – FACULDADE PIO XII deverá contemplar preferencialmente os moradores da 

cidade de Viana, que estejam inseridos no Cadastro Único de programas sociais do Governo Federal, servidores do 

Poder Executivo e Legislativo de Viana e seus dependentes, funcionários das empresas conveniadas ao Programa 

Gerar. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 - DA CONVENENTE (AEIOU – FACULDADE PIO XII): 

2.1.1 - Conceder a redução do percentual de 53% (cinquenta e três por cento) no curso de graduação em 

Biomedicina e redução de 45% (quarenta e cinco por cento) nos cursos de graduação em Administração, Ciências 

Contábeis, Comércio Exterior, Direito e nos cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão de 

Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais, tais descontos ser fará somente para o primeiro ano após a 

concessão da bolsa, sendo dois semestres letivos. 
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2.1.2 - Nos demais semestres terão redução de 30% (trinta por cento) no curso de graduação em Biomedicina e 

redução de 20% (vinte por cento) nos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Comércio 

Exterior, Direito e nos cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, 

Logística e Processos Gerenciais, a partir da data da assinatura deste instrumento. 

2.1.3 - Os cursos devem ser autorizados pelo Ministério da Educação – MEC; 

2.1.4 - Garantir que, em caso de rescisão do presente Termo de Convênio, que o desconto concedido seja mantido 

até a data da conclusão do curso, para os alunos já matriculados beneficiados pelas bolsas de estudo do Programa 

Gerar. 

2.1.5 - Realizar relatórios periódicos, identificando os alunos matriculados, os desistentes, bem como, os alunos 

inadimplentes, para a manutenção do banco de dados do Programa GERAR. 

 

2.2 - DA CONCEDENTE (MUNICÍPIO DE VIANA): 

2.2.1 - Divulgar em seus veículos internos de comunicação os termos deste Convênio, inclusive permitindo a 

distribuição de material promocional da AEIOU – FACULDADE PIO XII. 

2.2.2 - Permitir que o pagamento das mensalidades dos alunos que são servidores, possa ser realizado por meio de 

consignação em folha de pagamento, com autorização prévia do servidor.  

2.2.3 - Selecionar os candidatos às bolsas de estudos por meio de processo seletivo, através do Programa Gerar. 

2.2.4 - Fiscalizar a parceria com acompanhamento através do Programa Gerar. 

 

2.3 – DO BENEFICIADO (ALUNO): 

2.3.1 - Os beneficiários deverão comprovar o seu vínculo com o Município de Viana, os servidores públicos e os 

funcionários das empresas conveniadas apresentar o contra cheque ou declaração emitida pelo DRH, e os 

munícipes em geral o comprovante de seu domicílio em Viana. 

2.3.2 - O termo de concessão da bolsa deverá ser entregue no ato da matrícula à AEIOU – FACULDADE PIO XII, e, 

também, nas suas sucessivas renovações declaração emitida pelo Programa Gerar.  

2.3.3 - O aluno se obriga, como ora obrigado fica, realizar o pagamento das mensalidades à AEIOU – FACULDADE 

PIO XII, dentro do prazo de vencimento definido pela instituição.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 Não haverá aporte ou repasse de recursos financeiros entre as partes signatárias deste Convênio. 

3.2 O pagamento das mensalidades e de outras despesas decorrentes da participação dos beneficiários e de seus 

dependentes será realizado pelo aluno ou responsável legal diretamente à instituição de ensino AEIOU – 

FACULDADE PIO XII. 

3.3 O pagamento das mensalidades poderá ser realizado por meio de descontos consignado em folha de 

pagamento, desde que autorizado pelo aluno. 

3.4 Os beneficiários e seus dependentes estão sujeitos ao Regimento, Normas e Procedimentos Internos da AEIOU 

– FACULDADE PIO XII durante a permanência em suas instalações. 

3.5 As bolsas de estudos concedidas por meio do presente Convênio estarão suspensas nos seguintes casos: 

a) Atraso no pagamento da mensalidade maior que noventa dias por parte do aluno; 

b) Quando o aluno não alcançar no mínimo 75% de presença na sala de aula; 

c) Caso fortuito ou força maior. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 - O prazo de vigência deste Convênio será de tempo 30 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, se houver conveniência recíproca das partes convenentes, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO OU DENÚNCIA 

5.1 - O presente convênio será rescindido, automaticamente, por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas 

e condições, independentemente de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial. 

Qualquer dos Partícipes poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente Convênio, mediante prévia notificação, 

cujos efeitos consubstanciar-se-ão no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, mantendo como 

obrigatoriedade a concessão do desconto ao aluno matriculado até o término da graduação.  

O presente Convênio encerrar-se-á de pleno direito pelo advento de seu termo, pela impossibilidade de 

consecução de seu objeto, ou por mútuo consentimento dos Partícipes. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO 

6.1 - O presente Convênio será devidamente publicado, dando-se ciência de seus termos à Câmara Municipal de 

Viana (ES), em conformidade com o parágrafo 2º, do art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO 

7.1 - Fica o Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social José Luis Oliveira Silva, designado Gestor deste 

instrumento para desempenhar todas as atribuições elencadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA– DO FORO 

7.2 - As partes elegem o Foro Central da Comarca de Viana (ES) como competente para dirimir quaisquer dúvidas 

ou demandas oriundas do presente instrumento, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

7.3 - E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Viana (ES), 05 de julho de 2019. 

 

 
GILSON DANIEL BATISTA 

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA 
 
 

JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
 

PAULO SERGIO BRANDÃO 
SUBSECRETÁRIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 

 
 

LUCIANO VILLASCHI CHIBIB 
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO AEIOU – FACULDADE PIO XII 


