TERMO
Eu, Nome Completo ___________________________________________________________________
Estado Civil ______________________ Data de Nascimento _____/_____/______ RG n° ____________
Órgão Exp _____________ CPF N° ________________________ Endereço _______________________
____________________________________________________ Bairro __________________________
Cidade ______________________________ UF ________ CEP ________________ Telefone
(DDD+número) ___________________________ Órgão De Lotação ____________________________
________________________________________ Município De Lotação _________________________
___________E-mail institucional _________________________________________________________,
DECLARO que recebi do Estado de Mato Grosso, a título de ajuda de custo de caráter indenizatório, em
minha conta bancária o numerário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em única parcela, para a
aquisição de computador portátil.
Declaro que adquiri o computador portátil, abaixo discriminado, em meu nome e em data posterior ao
crédito:
Marca: ___________________________________________________________________
Número de Série: ___________________________________________________________
Número da Nota Fiscal: __________________ Data da Nota Fiscal: ___________________
Valor R$ __________________________________________________________________
Declaro que estou ciente:
1)
Do dever de comprovar a aquisição do computador portátil, por meio de nota fiscal em até 60
(sessenta) dias contados da data do crédito em sua conta, sob pena de devolução do valor recebido aos
cofres públicos;
2)
Que o computador portátil será para meu uso exclusivo, sendo vedado ceder, a qualquer título, o
uso do equipamento por terceiros;
3)
Que usarei o computador portátil, apenas, para atividades relacionadas a minha função, sendo
vedada qualquer utilização para meios ilíticos;
4)
Que é de minha responsabilidade a qualidade do computador portátil adquirido, por sua
conservação e uso adequado, no período de 36 (trinta e seis) meses, contados da aquisição;
5)
Se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, negligência ou
extravio, ou roubado ou furtado, deverei comunicar imediatamente o chefe imediato;
6)
Do dever de cumprir os protocolos de utilizaçao a serem fixados pela Secretaria de Estado de
Educação;
7)
Que estarei sujeito a inspeções e auditorias sem aviso prévio, enquanto o equipamento estiver
em minha posse;
8)
Que devo participar dos cursos ofertados pela ou em parceria com a Secretaria de Estado de
Educação;
9)
Que não poderei alienar o equipamento, por qualquer razão, no prazo de 36 (trinta e seis) meses,
contados da aquisição do computador portátil;

10)
Que a não comprovação da utilização da ajuda de custo, no prazo previsto, implicará na devolução
aos cofres públicos do valor recebido, independente do motive, devidamente corrigido, mediante
desconto em folha de pagamento em até 06 (seis) parcelas.
11)
Em caso de professor sob contrato temporário, utilizarei o equipamento em regime de comodato
gratuito.
Local: __________________________________________ Data_______/_____/________
Servidor(a) __________________________________
_________________________________________________________________________
(Campo a ser preenchido EXCLUSIVAMENTE pelo(a) professor(a) sob contrato temporário)
Termo de Doação
Eu, acima qualificado(a), ora DOADOR(A), e a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, na
qualidade de DONATÁRIO, com fundamento na Lei 11.109/2020, ajustam o que segue:
Cláusula 1ª. O (a) DOADOR (A) entrega ao DONATÁRIO, sem quaisquer ônus ou encargos para esta última,
o bem ora doado, acima discriminado.
§1º. Declaro que o bem é de minha propriedade, conforme nota fiscal, e está em perfeita condições de
uso.
Cláusula 2ª. O DONATÁRIO se compromete a incorporar os bens doados ao acervo estadual.
Local: __________________________________________ Data_______/_____/________
__________________________________ __________________________________
Servidor
Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso
Doador
Donatário
Testemunhas
__________________________________ __________________________________
Nome:
Nome:
CPF:
CPF:
_________________________________________________________________________
(Campo a ser preenchido EXCLUSIVAMENTE pelo Secretário(a) Escolar da unidade de lotação)
Eu,
Secretário(a)
Escolar
(Nome)
_______________________________________________
_____________________________________, RG n° ____________________, Órgão Expedidor
_____________, CPF N° ________________________, da unidade escolar ________________________
______________________________________________________
Município
De
Lotação
_______________________________________________________, DECLARO que conferi as
informações prestadas pelo(a) servidor(a), acima qualificado, bem como consultei a nota fiscal no sítio
eletrônico da Receita Federal não havendo divergências, sob pena de minha responsabilidade.
Local: __________________________________________ Data_______/_____/________
Secretário(a) Escolar __________________________________

