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TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 Termo de Compromisso, que entre si celebram, de um lado o ESTADO DO 

PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 76.416.940/0001-28, por 

intermédio da SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ nº 

09.088.839/0001-06, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campo, s/n, Centro Cívico,▕  

Curitiba/PR, neste ato representada pelo(a) Servidor Municipal nomeado em Portaria 

específica, Sr(a)__________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade n°. ________________, residente e domiciliado(a) 

em Rua __________________________________________________________ nº_____ 

Bairro ___________________Município_____________________/PR, e de outro lado o 

Sr(a)________________________________________________________, estado civil 

__________________, residente à Rua _____________________________________ 

nº_____ Bairro_____________________, Município________________________, 

Cédula de identidade nº. _______________, CPF nº. ___________________, 

doravante denominado AGENTE DE CIDADANIA neste ato representado / assistido 

pelo seu responsável legal o Sr (ª)__________________________________________  

___________________________________________________________, residente à 

Rua________________________________________________________, nº. _____, 

Bairro ____________________, Município _______________________, portadores do 

RG ________________ e CPF n°___________________  que se regerá pelas 

seguintes cláusulas:  

 

Cláusula 1º. As atividades do AGENTE DE CIDADANIA estarão vinculadas ao 
Programa Centros da Juventude, nos termos da Deliberação nº04/2009 CEDCA/PR. 
 
Cláusula 2º. A atividade desenvolvida não gera vínculo empregatício, nem obrigação 
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 
 
Cláusula 3º. Será concedido auxílio financeiro ao AGENTE DE CIDADANIA, no valor 
de R$150,00 (cento e cinquenta reais), nos termos da Lei estadual n° 16.021, de 19 de 
Dezembro de 2008 e Resolução n°142/2013-SEDS. 
 
Cláusula 4º. O  AGENTE DE CIDADANIA desenvolverá a seguinte 
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atividade:________________________________________________ 

com a jornada de ___________ horas semanais. 

 
Cláusula 5º. Deverá o AGENTE DE CIDADANIA zelar pela conservação da coisa 
pública, pela economia de material, sendo-lhe vedado o uso de pessoal ou recursos 
materiais da SEDS, do Município ou do Programa Centros da Juventude em 
serviços ou atividades particulares.  
 
Cláusula 6º. O AGENTE DE CIDADANIA responderá civil e penalmente pelos danos 
causados ao patrimônio da SEDS, do Município ou do Programa Centros da 
Juventude  que esteja sob sua guarda e responsabilidade, devendo restituir os bens 
que lhe forem entregue nas mesmas condições que os recebeu.  
 
Cláusula 7º. O AGENTE DE CIDADANIA estará sujeito ao cumprimento de ordens 
superiores, devendo obediência hierárquica. Deverá observar as normas legais e 
regulamentares que regem as atividades do Programa Centros da Juventude.  
 
Cláusula 8°. O  AGENTE DE CIDADANIA será desligado do Programa Centros da 
Juventude quando descumprir quaisquer das obrigações acordadas no presente 
Termo e ainda, mediante relatório justificado da equipe, quando for o caso: 
 
I – ter evadido do sistema formal de ensino; 
II – ter avaliação desfavorável da equipe no que diz respeito ao zelo e diligência com 
que conduz a execução das atividades sob sua responsabilidade; 
III – ter  avaliação desfavorável da equipe no que diz respeito ao compromisso e 
engajamento com o Programa; 
IV –  ter avaliação desfavorável da equipe no que diz respeito aos resultados das 
atividades desenvolvidas; 
V – apresentar comportamento ético incompatível com suas atribuições; e 
VI – praticar ato infracional ou crime. 
 
 
Cláusula 9º. O AGENTE DE CIDADANIA será acompanhado e orientado pelo Sr(a). 

_______________________________________________________, 

RG___________ servidor público designado pelo Coordenador do Programa 

Centros da Juventude, que detém plenos poderes para o seu desligamento.  

 
Cláusula 10º. O responsável legal do AGENTE DE CIDADANIA, devidamente 

identificado no preâmbulo do presente termo, declara que a renda mensal familiar 

per capta é de R$ _________________ ( _______________________ reais e 

_____________________centavos). 
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Cláusula 11º. O presente Termo de Compromisso vigorará pelo prazo 
de _______________ meses (com prazo máximo de 12 meses), a 
contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado e/ou rescindido, á juízo das 
partes ou em conformidade com a disponibilidade financeira. 
 
Cláusula 12º. O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios oriundos do presente 
instrumento é o da Justiça Estadual comum da Comarca de Curitiba, Estado do 
Paraná, uma vez esgotado todas as possibilidades de conciliação. 
 
E por assim se acharem justas, as partes assinam este termo de adesão, em duas vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.  
 
 
 

Local _________________-PR, de _________________ de 2013. 
 
 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome do Servidor nomeado para seleção/desligamento dos Agentes de Cidadania 

Prefeitura Municipal 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Nome do Agente de Cidadania) 

Agente de Cidadania 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Nome do Responsável Legal) 

Responsável Legal 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________________ 
Nome e CPF: 
 
___________________________________ 
Nome e CPF: 


