
 

 

 

 

 

 

ANEXO   IV 

TERMO   DE   COMPROMISSO   ENTRE 
FENEAP   E   COE   PARA   A   REALIZAÇÃO   DO 

ENEAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENEAP   |   Gestão   Novos   Rumos   2016/2017 

 



 

TERMO   DE   COMPROMISSO 
   
De um lado a  FENEAP – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DO             
CAMPO DE PÚBLICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.091.428/0001-61, com sede na             
Rua  [INSERIR ENDEREÇO] , representada por seu presidente  [INSERIR DADOS DO          
PRESIDENTE] . 
  
E do outro a  [INSERIR DADOS (NOME, RG, CPF E ENDEREÇO) DE TODOS OS MEMBROS               
DA COE JUNTAMENTE COM SEUS RESPECTIVOS CARGOS] , que formam a  COE -            
COMISSÃO ORGANIZADORA DO ENEAP , sociedade não personi cada, responsável        
pela organização do  [NÚMERO DA EDIÇÃO] CONEAP (primeiro semestre), pelo          
[NÚMERO DA EDIÇÃO] CONEAP (segundo semestre) e pelo  [NÚMERO DA EDIÇÃO]           
ENEAP. 
  
1. CONEAP – CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DO CAMPO DE            
PÚBLICAS. 

  
1.1.   DA   REALIZAÇÃO   DO   EVENTO. 
  
1.1.1. A COE se compromete a organizar no ano de  20XX , no primeiro semestre, entre               
os meses de fevereiro a abril, o CONEAP – CONGRESSO NACIONAL DOS            
ESTUDANTES   DOS   CURSOS   DO   CAMPO   DE   PÚBLICAS. 
  
1.2.   DA   DURAÇÃO   MÍNIMA   DO   EVENTO. 
  
1.2.1. O CONEAP do primeiro semestre terá a duração mínima de 03 (três dias),              
assegurando o tempo necessário para as eleições da diretoria executiva da FENEAP,            
da sede do ENEAP do ano seguinte e as discussões para alteração estatutária, até              
da   abertura   e   encerramento   do   congresso. 
  
1.3.   DA   DISPONIBILIZAÇÃO   GRATUITA   NO   EVENTO. 
  
1.3.1. O CONEAP do primeiro semestre deverá ter acesso gratuito aos seus            
congressistas   e   disponibilizar,   no   mínimo: 
  
a.   Café   da   manhã   para   os   congressistas; 
b. Local para alojamento confortável e com segurança no local do congresso ou em              
suas   proximidades,   contendo   chuveiros   e   banheiros   limpos; 
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c. Local para realização do congresso com cadeiras, datashow, computadores e           
conexão   com   a   internet. 
 
    1.4.   DA   RESPONSABILIDADE   EXCLUSIVA   DA   COE. 
  
1.4.1. A organização do CONEAP do primeiro semestre bem como o controle de suas              
inscrições   será   de   responsabilidade   da   COE. 
  
1.4.2. A  data de realização do CONEAP  do evento bem como o local e sua realização                
deverão ser divulgados pela COE em redes sociais (Página do Facebook da COE;             
e-mail para a FENEAP) com,  no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência de sua              
realização. 
  
1.4.3. A programação do CONEAP será de nida entre FENEAP e COE, respeitando a             
garantia mínima de 01 (um) dia para a apresentação das chapas e eleição da              
diretoria executiva da FENEAP e da sede do ENEAP do ano seguinte; e 01 (um) dia                
para   a   discussão   e   alterações   estatutárias   da   FENEAP. 
  
1.4.4. A responsabilidade pelos congressistas, palestrantes, patrimônio utilizado        
(segurança, saúde, integridade) será única e exclusivamente da COE e de seus            
membros, que deverá elaborar termo de responsabilidade para ser rmado pelos           
congressistas. 
  
1.5.   DO   AUXÍLIO   FINANCEIRO   PRESTADO   PELA   FENEAP   À   COE. 
  
1.5.1. A FENEAP prestará auxílio nanceiro à COE para a realização do CONEAP do              
primeiro   semestre   nas   seguintes   condições: 
  
a.   até   70   participantes   o   auxílio   será   de   R$   2.000,00   (dois   mil   reais); 
b. entre 71 e 100 participantes o auxílio será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos                
reais); 
c.   acima   de   100   participantes   o   auxílio   será   de   R$   3.000,00   (três   mil   reais); 
  
1.5.2. Qualquer valor divergente dos citados, seja por falta de caixa da FENEAP ou              
pelo orçamento da COE estar acima do valor subsidiado, para ser repassado deverá             
ser aprovado por 2/3 dos membros do “Conselho de Ética e Administração” da             
FENEAP,   regulado   em   seu   estatuto. 
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1.5.3. A FENEAP deverá repassar o recurso acima de nido à COE até 30 (trinta) dias               
antes   do   início   do   CONEAP. 
  
1.5.4. A COE terá o prazo de até 15 (quinze) dias após o término do evento para                 
prestar contas do recurso nanceiro repassado, restituindo o valor que não foi            
utilizado   neste   mesmo   prazo. 
  
1.5.5. A falta da apresentação da prestação de contas no prazo estabelecido, imputa             
à COE e seus membros solidariamente, a devolução do valor integral do repasse até              
que   a   prestação   seja   de   fato   apresentada   e   aprovada. 
  
1.5.6. Qualquer questionamento referente ao uso não comprovado dos recursos por           
parte da COE poderá ser realizado pela FENEAP ou por 2/3 “Conselho de Ética e de                
Administração”   da   FENEAP. 
  
1.6.   DA   INCAPACIDADE   DA   COE   DE   REALIZAR   O   CONEAP. 
  
1.6.1. A incapacidade da COE de realizar o CONEAP deverá ser informado até             
dezembro   do   corrente   ano,   sem   que   haja   ônus   à   COE. 
  
1.6.2.   O   CONEAP   do   primeiro   semestre   só   poderá   ser   cancelado   em   duas   situações: 
  
a. por interesse da própria COE, através de ofício endereçado à FENEAP            
manifestando a incapacidade de organizar o congresso. Caso a desistência seja           
apresentada após o mês de dezembro do corrente ano, todo e qualquer ônus será              
de responsabilidade da COE, inclusive o reembolso de congressistas que já tenham            
comprado   passagens   e/ou   pago   hotéis   para   participar   do   congresso. 
  
b. Por indicação da FENEAP, com justi cativa concreta e convincente, mediante           
aprovação   por   2/3   do   “conselho   de   ética   e   de   administração   da   FENEAP”. 
  
1.6.3. Em caso do cancelamento do CONEAP do primeiro semestre pelos motivos            
apresentados,   cará   sob   responsabilidade   da   FENEAP   a   sua   organização. 
  
1.7.   DA   LOGO   DO   FENEAP. 
  
1.7.1. A logo da FENEAP deverá constar em todos os canais e materiais de              
divulgação   do   evento   como   IDEALIZADORA. 
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1.7.2. A FENEAP disponibilizará todas as suas redes e canais de comunicação para a              
divulgação   do   CONEAP.  
  
1.8.   DOS   CERTIFICADOS . 
  
1.8.1. A confecção de certi cados é de responsabilidade da COE, devendo esses            
serem   assinados   pelo   coordenador   geral   do   evento   e   pelo   presidente   da   FENEAP. 
  
2. ENEAP – ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DO CAMPO DE            
PÚBLICAS. 

  
2.1.   DA   REALIZAÇÃO   DO   EVENTO. 

  
2.1.1. A COE se compromete a organizar no ano de  20XX , no segundo semestre,              
entre os meses de julho a setembro, o ENEAP – ENCONTRO NACIONAL DOS             
ESTUDANTES   DOS   CURSOS   DO   CAMPO   DE   PÚBLICAS. 
  
2.1.2. Durante o evento a COE deverá ofertar, no mínimo, 03 refeições aos             
congressistas   (café   da   manhã,   almoço   e   jantar). 
  
2.1.3. O alojamento deverá ser em hotel (ou semelhantes) e/ou local com estrutura             
disponível   para   a xação   de   barracas   ou   similares. 
  
2.1.4. A COE estabelecerá um valor de inscrição do ENEAP, devendo esse valor             
contemplar todas as despesas do congressista com alojamento, translado entre          
alojamento e local do evento (quando houver), alimentação e suporte médico aos            
congressistas   (quando   necessário). 
  
2.1.5.   O   local   do   evento   deverá   ser   compatível   com   a   quantidade   de   inscritos. 
  
2.1.6. A infraestrutura do ENEAP deverá estar apta a comportar, no mínimo, 800             
(oitocentos)   inscritos. 

   
2.2.   DA   DURAÇÃO   MÍNIMA   DO   EVENTO. 
  
2.2.1. O evento deverá ter a duração entre 4 (quatro) a 5 (cinco) dias de               
programação   cientí ca. 
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2.2.1.1. Entende-se como “programação cientí ca” os eventos relacionados à         
palestras, seminários, mesas-redondas, workshops, treinamentos, apresentações      
de   papers   e   debates.  
  
2.3.   DA   RESPONSABILIDADE   EXCLUSIVA   DA   COE. 
  
2.3.1. Toda a responsabilidade do que vier a ocorrer com os congressistas,            
palestrantes, funcionários ou colaboradores durante o evento é de responsabilidade          
única   e   exclusivamente   da   COE. 
  
2.3.2. A programação do ENEAP será de responsabilidade da COE, devendo ser            
aprovado pela FENEAP. Caso não haja consenso, caberá ao “Conselho de Ética e             
Administração   da   FENEAP”   deliberar   por   maioria   simples. 
  
2.4.   DO   AUXÍLIO   FINANCEIRO   PRESTADO   PELA   FENEAP. 
  
2.4.1. Após o encerramento do CONEAP do primeiro semestre, a FENEAP realizará            
um empréstimo de dinheiro entre R$ 3.000,00 (três mil reais) até R$ 5.000,00             
(cinco   mil   reais). 
  
2.4.2. Qualquer valor diferente da faixa de empréstimo estabelecida, deverá ser           
justi cada e aprovada por 2/3 do “Conselho de Ética e Administração da FENEAP” da              
FENEAP. 
  
2.4.3. O valor emprestado deverá ser devolvido até 30 (trinta) dias após o             
encerramento   do   ENEAP. 
  
2.4.4. Toda a responsabilidade, ônus, lucros, resultantes do evento e de sua            
organização,   são   de   responsabilidade/benefício   da   COE. 
  
2.5.   DO   REPASSES   DE   VALORES. 
  
2.5.1. A COE deverá repassar o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por inscrito no               
ENEAP para a FENEAP (CNPJ: 09.091.428/0001-61), e o valor de R$ 5,00 (cinco             
reais) por inscrito no ENEAP para o Fundo do Campo de Públicas (CNPJ:             
23.398.028/0001-24)   em   até   30   (trinta)   dias   após   o   término   do   evento. 
  
2.5.2. Os repasses citados anteriormente deverão ser realizados até 30 (trinta) dias            
após   o   encerramento   do   ENEAP. 
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2.5.3. Os repasses deverão ser feitos preferencialmente para as contas “pessoa           
jurídica” da FENEAP e do Fundo do Campo de Públicas ou em contas de seus               
representantes desde que essas sejam formalmente informadas via ofício destinado          
à   COE. 
  
    2.6.   PRESTAÇÃO   DE   CONTAS. 
  
2.6.1. A COE terá que prestar contas do ENEAP presencialmente no primeiro            
CONEAP   ordinário   realizado   após   o   ENEAP. 
  
2.6.2. A COE deverá enviar relatórios de atividades a cada 02 (dois) meses à              
FENEAP,   iniciando   dois   meses   após   a   instituição   da   COE. 
  
2.6.3. A COE deverá divulgar, até 30 (trinta) dias antes do início do ENEAP, o “guia do                 
congressista” com informações relevantes sobre a cidade e sobre o evento,           
endereço e telefone de contato de hospitais, farmácias, lanchonetes, restaurantes,          
supermercados, polícia, corpo de bombeiros e dos responsáveis pela organização do           
evento. 
  
2.7.   DA   DISPONIBILIZAÇÃO   DO   ESPAÇO   PARA   A   CONEAP . 
  
2.7.1. Durante o ENEAP, a COE deverá disponibilizar um espaço para a realização do              
CONEAP do segundo semestre, que será coordenado pela FENEAP. A estrutura do            
espaço deverá possuir cadeiras para, no mínimo, 150 (cento e cinquenta pessoas),            
caixa de som com microfone, computador, datashow, conexão com a internet e            
condições mínimas para sua realização. O CONEAP do segundo semestre fará parte            
da   programação   do   ENEAP   e   terá   a   duração   de,   no   mínimo,   04   (quatro)   horas. 
  
2.8.   DA   INCAPACIDADE   DA   COE   DE   REALIZAR   O   ENEAP. 
  
2.8.1.   O   ENEAP   poderá   ser   cancelado   em   duas   situações: 
  
a. Por manifestação livre e voluntária da COE, por ofício direcionado à FENEAP             
declarando que não tem mais interesse em organizar o evento, responsabilizando-se           
pelos   prejuízos   que   forem   causados. 
  
b. Por iniciativa da FENEAP, ao veri car que o planejamento e ações realizadas pela              
COE irão inviabilizar a execução do ENEAP, ou veri cando que o evento não             
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respeitará as estimativas do projeto eleito do ENEAP, tendo que esse parecer ser             
aprovado por, no mínimo, 4/5 (quatro quintos) dos membros do “conselho de ética e              
administração”. 
  
2.8.2. No segundo caso, a COE terá o direito de apresentar um “plano emergencial”              
em até 15 dias, provando que possui capacidade de realizar o evento, passando por              
nova   votação   pelo   “conselho   de   ética   e   administração”. 
  
2.8.3. Caso o ENEAP seja cancelado, a COE pagará multa não compensatória à             
FENEAP no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até 30 dias após a homologação               
do cancelamento do evento, além de assumir integralmente todos os prejuízos           
eventualmente   sofridos   por   terceiros   em   virtude   do   cancelamento   do   evento. 
  
2.8.4. Caso o ENEAP seja cancelado, a FENEAP assume a responsabilidade de sua             
organização emergencialmente, podendo ela mesmo organizá-lo, terceirizar sua        
organização ou mesmo optar por não organizar o evento, caso seja veri cada sua             
inviabilidade   por   questões   nanceiras   ou   de   prazo. 
  
2.9.   DA   LOGO   DA   FENEAP. 
  
2.9.1. A logo da FENEAP deverá constar em todos os canais e materiais de              
divulgação   do   evento   como   idealizadora. 
  
2.9.2. A FENEAP disponibilizará todas as suas redes e canais de comunicação para a              
divulgação   do   ENEAP. 
  
2.10.   DOS   CERTIFICADOS . 
  
2.10.1.A confecção de certi cados é de responsabilidade da COE, devendo esses           
serem   assinados   pelo   coordenador   geral   do   evento   e   pelo   presidente   da   FENEAP. 
  
O presente termo abarca todos os membros da COE - COMISSÃO ORGANIZADORA            
DO ENEAP, podendo os mesmos, responder civil e criminalmente pelo          
descumprimento   do   presente   termo   de   compromisso. 
  

[CIDADE/UF] ,    [DIA]    DE    [MÊS]    DE    20XX . 
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FENEAP: 
 
 
__________________          _________________ 
                                                 [NOME]                           [NOME] 
         PRESIDENTE   DA   FENEAP                         SECRETÁRIO   GERAL   DA   FENEAP 
                           RG:    [NÚMERO] RG:    [NÚMERO] 
                        CPF:    [NÚMERO] CPF:    [NÚMERO] 
 
 
COE   -   COMISSÃO   ORGANIZADORA   DO   ENEAP: 
 
 

__________________ 
[NOME] 

COORDENADOR   GERAL   DO   ENEAP 
RG:   [NÚMERO] 
CPF:   [NÚMERO] 

 
 

__________________ 
[NOME] 

[CARGO   1]   DO   ENEAP 
RG:   [NÚMERO] 
CPF:   [NÚMERO] 

 
 

__________________ 
[NOME] 

[CARGO   2]   DO   ENEAP 
RG:   [NÚMERO] 
CPF:   [NÚMERO] 

 
 

__________________ 
[NOME] 

[CARGO   X]   DO   ENEAP 
RG:   [NÚMERO] 
CPF:   [NÚMERO] 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
 
__________________          _________________ 
                                                 [NOME]                           [NOME] 
                              RG:    [NÚMERO]    RG:    [NÚMERO] 
                        CPF:    [NÚMERO] CPF:    [NÚMERO] 
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