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PROJETO DE LEI nº 05, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 

“Autoriza o município de Senador Amaral a firmar 

convênio com o Centro de Aprendizagem Factum, 

parceiro educacional da Fundação de Ensino e Pesquisa do 

sul de Minas - FEPESMIG e dá outras providências.” 

 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL, Estado de Minas Gerais, por 

seus representantes legais na Câmara Municipal, aprovou e eu, Ademilson Lopes da Silveira, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Município de Senador Amaral -MG autorizado a firmar um Contrato 

de Cessão de Espaço com o Centro de Aprendizagem Factum, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.183.339/0001-20 com sede na Rua Geraldo Gonçalves de Brito, nº 21, Bairro 

Bougainvillea, Varginha – MG, parceiro da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas 

(FEPESMIG), entidade educacional sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o nº 

33.183.339/0001-20 com sede na Avenida Alzira Barra Gazzola, nº 650, bairro Aeroporto, 

Varginha – MG, cujo objeto será a colaboração mútua entre as partes, visando o 

desenvolvimento, melhoria, capacitação e ações referentes ao ensino à Pesquisa e Extensão, 

visando a expansão do conhecimento no âmbito do Município. 

 

Art. 2º. Fica autorizado o Município a ceder gratuitamente o espaço de salas de aulas 

e infraestrutura necessárias junto ao CEIM “Sagrada Família”, localizada na Rua Firmino 

Elias, nº 720 ou em outro prédio, a critério da Administração, visando à implantação de um 

polo de ensino à distância do Grupo Educacional UNIS (mantido pela FEPESMIG), 

dispensando-se a licitação diante do interesse público. 

 

Art. 3º. Em contrapartida à cessão gratuita do espaço para implantação do POLO, a 

FEPESMIG concederá bolsas de estudos aos munícipes de Senador Amaral - MG, sem 

fixação de quantidade máxima, a título de 15% (quinze por cento) de desconto, nos cursos 
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oferecidos de: Graduação Bacharelado, Licenciatura ou em Tecnologia (presencial e à 

distância); Pós-Graduação (presencial e à distância), todos ministrados pelas Instituições de 

Ensino Superior mantidas pela FEPESMIG, relativamente às matrículas a serem realizadas no 

Polo de Ensino deste Município. 

 

Art. 4º. As despesas econômicas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 

conta de dotação orçamentária constante do orçamento municipal vigente. 

 

Art. 5º. O contrato de Cessão de Espaço será anexado junto a esta lei. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Senador Amaral/MG, 03 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

Ademilson Lopes da Silveira 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nobres vereadores, temos a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o incluso 

Projeto de Lei que tem por objetivo buscar autorização para que o Município possa firmar 

convênio com uma instituição de ensino superior a fim de que seja instalado um polo 

educacional em Senador Amaral, visando a capacitação e formação de nossos munícipes.  

Quando o Ensino Médio vai chegando ao fim, a ansiedade toma conta dos estudantes. É uma 

época de transformações e uma pergunta não sai da cabeça: que caminho trilhar após a saída 

da escola? 

O sonho de muitos pais é ver os filhos ingressando na faculdade para conseguir bons 

empregos e estabilidade financeira no futuro, assim como os estudantes também sonham em 

seguir uma profissão a partir da graduação. 

Às vezes, o sonho de ingressar em um curso de ensino superior esbarra em alguns desafios, 

como a necessidade de trabalhar, por exemplo, após o término do ensino médio. Neste 

sentido, as faculdades a distância são uma alternativa para não deixar de estudar. Mesmo 

sendo a distância o aluno necessita do auxilio do professor e alguns momentos de maneira 

presencial. 

Sendo assim, a Secretaria de Educação do Município de Senador Amaral, pensando no bem 

estar dos alunos que pretendem cursar o Ensino superior ou já estão matriculados e nos 

profissionais que necessitam de mais especialização nas áreas que atuam, reconhece a 

necessidade de um convênio com uma instituição de Ensino Superior com polo presencial no 

Município evitando o transtorno de deslocamento para poder estudar.  

Assim, apresento-lhes o Projeto de Lei anexo para apreciação e aproveito o ensejo para 

reiterar aos Nobres Edis os protestos de elevada estima e distinta consideração 

Senador Amaral/MG, 03 de Fevereiro de 2021. 

 

__________________________________________ 

Ademilson Lopes da Silveira 

Prefeito Municipal 
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CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO 

FÍSICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL/MG E O 

CENTRO DE APRENDIZAGEM FACTUM, 

PARCEIRO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E 

PESQUISA DO SUL DE MINAS. 

 

A Prefeitura Municipal de Senador Amaral, inscrita no CNPJ n.º 41778556/0001-90, 

com sede na Avenida Vereador José Alves de Rezende, n° 34, Loteamento Elisa Bueno 

Senador Amaral/MG, CEP: 37615-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Ademilson Lopes da Silveira, inscrito no CPF sob o nº 732.231.586-34, doravante 

denominada simplesmente CEDENTE, e de outro lado o Centro de Aprendizagem Factum, 

inscrita no CNPJ n.º 33.183.339/0001-20, com sede na Rua Geraldo Gonçalves de Brito, n.º 

21, Bairro Jardim Bouganville, na cidade de Varginha-MG, CEP 37031-015, neste ato 

representado na forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente 

CESSIONÁRIO(A), resolvem ajustar o presente CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE 

ESPAÇO, observando-se as cláusulas e condições seguintes: 

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato a cessão gratuita 

de uso do imóvel e da infraestrutura do CEDENTE, localizado no endereço CEIM “Sagrada 

família”, rua Firmino Elias, nº 720 na cidade de Senador Amaral-MG, necessária para que 

sejam ministradas atividades pedagógicas pelo(a) CESSIONÁRIO(A) e/ou parceiras desta. 

 

§ 1º. O espaço objeto deste contrato será cedido ao(à) CESSIONÁRIO(A) aos finais 

de semana, sábados e domingos previstos em cronograma de atividades pedagógicas enviado 

mensalmente ao CEDENTE, cronograma anexado neste termo. 

 

§ 2º. Fica obrigado (a) o(a) CESSIONÁRIO(A) a devolver o espaço objeto do 

presente contrato imediatamente após o horário ajustado. Havendo necessidade de se avançar 
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o horário previsto, fica obrigado (a) o(a) CESSIONÁRIO(A) a obter do CEDENTE 

autorização expressa para tanto. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – A presente cessão é feita com a observância das 

seguintes obrigações pelas partes:  

a) obediência às normas relacionadas com o funcionamento das atividades 

e as normas de utilização do imóvel; 

b) a atividade exercida pelo(a) CESSIONÁRIO(A) não poderá prejudicar 

a atividade-fim ou o funcionamento do CEDENTE; 

c) não será permitida invasão, cessão, locação ou utilização do imóvel 

para fim diverso do previsto na cláusula primeira. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – São obrigações do CEDENTE:  

a) cumprir as disposições estabelecidas neste contrato; 

b) promover, por intermédio de preposto previamente designado, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato, registrando as 

falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte do(a) CESSIONÁRIO(A).  

c) permitir que o(a) CESSIONÁRIO(A) utilize o espaço cedido, nos dias 

e horários convencionados, diante do cronograma anexado ao termo, com liberdade e 

comum acordo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – São obrigações do(a) CESSIONÁRIO(A): 

a) administrar, usar e fruir do espaço cedido com responsabilidade, 

enquanto perdurar a presente Cessão de Uso. 

b) utilizar o espaço físico exclusivamente para a finalidade a que se 

propõe. 

c) comprometer a devolver o bem recebido em cessão de uso sem danos, 

sob pena de responder pelos prejuízos causados. 

d) obter a aprovação prévia e por escrito do CEDENTE para realização de 

qualquer modificação, obra ou benfeitoria no espaço físico a ser utilizado pelo(a) 
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CESSIONÁRIO(A), excetuadas apenas aquelas removíveis, que poderão ser retiradas 

por ocasião da entrega da área. 

e)  arcar com todos os ônus e/ou obrigações decorrentes da 

legislação da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, civil e 

criminais, no que se relacionem com seus empregados, dirigentes, prepostos e alunos, 

que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação jurídica com o CEDENTE. 

f) credenciar, junto ao CEDENTE, um representante para prestar 

esclarecimentos e atender as solicitações do(a) CESSIONÁRIO(A). 

g)  informar ao CEDENTE o número e nome dos alunos que 

comparecerão no local cedido para a realização das atividades pedagógicas. 

h) responsabilizar-se pela segurança dos seus alunos, bem como por 

qualquer dano que gere direito à indenização aos alunos durante as atividades 

pedagógicas. 

i) responsabilizar-se pelos danos ao patrimônio do CEDENTE, 

comprovadamente causados pelos seus alunos durante o período das atividades. 

 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA QUINTA – A presente CESSÃO é não onerosa, não havendo 

compromisso do(a) CESSIONÁRIO(A) em pagar ao CEDENTE qualquer valor em 

espécie. 

 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DEVOLUÇÃO 

 

CLÁUSULA SEXTA – A cessão de uso é ajustada pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

prorrogado por igual período. O imóvel, poderá ser devolvido antes do prazo previsto com a 

devida notificação ao CEDENTE. 

 

DAS ALTERAÇÕES E DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato poderá ser alterado através de termos 

aditivos, subscrito pelas partes. 
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CLÁUSULA OITAVA – Este contrato poderá ser rescindido de comum acordo 

pelas partes, bem como por infringência total ou parcial de quaisquer das obrigações ou 

condições pactuadas ou ainda pela devolução do bem. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA NONA – Fica estritamente vedado ao(à) CESSIONÁRIO(A) praticar 

ou permitir que se pratiquem no espaço físico, atos ou atividades que ameacem ou 

prejudiquem a saúde, o sossego, o bem-estar e a segurança dos vizinhos ou dos demais 

usuários do local, bem como qualquer ato que atente contra a boa ordem e os bons costumes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – O CEDENTE autoriza expressamente ao 

CESSIONÁRIO(A), a título gratuito, o direito de uso de sua imagem, para figurar em 

campanhas institucionais ou publicitárias e em eventos do(a) CESSIONÁRIO(A), para todos 

os efeitos legais, observada a moral e os bons costumes, em qualquer área geográfica ou meio 

de comunicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de 

Minas – FEPESMIG assina o presente convênio na condição de mero interveniente, pois os 

cursos que serão ministrados no local objeto dessa cessão de uso serão aqueles oferecidos por 

sua Instituição de Ensino Superior mantida, ou seja, pelo Centro Universitário do Sul de 

Minas – Unis-MG. 

Parágrafo único. As partes reconhecem, na melhor forma de direito, que a Fundação 

de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – FEPESMIG não tem qualquer responsabilidade 

derivada deste contrato de cessão de uso, em relação ao qual tem responsabilidade recíproca 

apenas o CEDENTE e o(a) CESSIONÁRIO(A). 

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Foro de Cambuí, Minas 

Gerais, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, perante as testemunhas que se seguem, a tudo presentes. 

 
 

Senador Amaral/MG, 03 de fevereiro de 2021. 
 
  
 

______________________________________ 
 

PREFEITO ADEMILSON LOPES DA SILVEIRA 
CNPJ nº 41778556/0001-90 

CEDENTE 
 
 

_______________________________________ 
Edmilha Maria de Melo 

CNPJ n.º 33.183.339/0001-20 
CESSIONÁRIO(A) 

 
 
Interveniente: 

 

 

___________________________________________________________________ 
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS – FEPESMIG 

CNPJ n.º 21.420.856/0001-96 
 
 
 

Testemunhas: 
 
1. 
Nome: 
 
CPF: 
 
Assinatura: 
 
2. 
Nome: 
 
CPF: 
 
Assinatura: 
 
 


