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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA FORNECIMENTO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 

CRECHES  

 
 

Edital nº 010/2021/SE 

 
1. Introdução e Marco Legal 
A Prefeitura do Município de Diadema, por meio da Secretaria de Educação - SE, 
torna público o presente EDITAL DE SELEÇÃO de PROGRAMAS/SERVIÇOS de 
Organização da Sociedade Civil de natureza privada sem fins lucrativos, para 
fornecimento de vagas na Educação Infantil (Creches), para crianças na faixa 
etária de 0 (zero) a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, em 
período semi-integral e integral, conforme Anexo A (Quadro de Demanda). 

 
O instrumento convocatório em tela está em conformidade com a Constituição da 
República, em especial os artigos 205 a 214, LDBEN nº 9.394/1996, Lei nº 
8.069/1990, Lei nº 10.172/2001, Decreto Federal 6.949/2009 art. 7 e 24, Lei nº 
12.764/2012, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 – Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), Resolução Conselho Nacional de Educação CEB nº 
05/2009 – CNE e Câmara de Educação Básica (Fixa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil), Parecer CNE/CEB nº 20/2009 (Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil), Resolução CNE/CEB nº 
04/2010 (define Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica), Lei nº 
11.494/2007 – FUNDEB, Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº 
12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação. 

 
1.1. O presente PROCESSO SELETIVO e a adjudicação dele decorrentes se 
regem por toda a legislação aplicável à espécie, sobretudo pelas normas da Lei 
Federal Nº 13.019 de 31.07.2014, Lei Federal Nº 13.204 de 14.12.2015 e suas 
alterações; pelo Decreto Federal Nº 8.726 de 27.04.2016; e demais disposições 
(municipais, estaduais e federais) legais aplicáveis, bem como as constantes 
deste Edital, normas que as Organização da Sociedade Civil participantes 
declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 

 
1.2. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, serão acatadas por todas as Organizações da Sociedade Civil 
participantes e serão divulgadas pela mesma forma que se deu publicidade ao 
presente Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 
1.3. O Processo Seletivo a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, ou anulado, sem que caiba às Organizações da Sociedade Civil 
participantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de 
acordo como artigo 39, artigo 73 e § 3º do artigo 32 da Lei Federal Nº 
13.019/2014. 
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1.4. Este Edital e seus Anexos serão disponibilizados no sítio 
http://www.diadema.sp.gov.br. 

 

2. TIPO DE PARCERIA A SER CELEBRADA: 
Parceria de Cooperação Técnica e Financeira. 

 

3. OBJETO DA PARCERIA: 

3.1. Estabelecer Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre a Prefeitura do 
Município de Diadema, por meio da Secretaria de Educação - SE, com a 
Organização da Sociedade Civil para atendimento, na área da Educação, de 
crianças residentes no Município de Diadema, 0 (zero) a 3 (três) anos, 11 (onze) 

meses e 29 (vinte e nove) dias, em período semi-integral e integral. 

 

4. DOS SERVIÇOS: 

4.1. Serviço de Educação Infantil – Creches na Cidade de Diadema/SP. 
 
4.2. Os Centros de Educação Infantil/Creche parceiros (as) devem ser 
entendidos como espaços coletivos da infância, que visam contribuir na 
construção da identidade social e cultural dos educandos, fortalecendo o trabalho 
integrado do cuidar e do educar, numa ação complementar à da família e 
comunidade, para promover educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, 
saúde e lazer, com vistas à inserção, prevenção e promoção à infância, que atuam 
de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação, bem como sigam a 
Proposta Curricular das escolas municipais. 

 
4.3. A parceria será firmada para o fornecimento de vagas no total estimado em 
4882 (quatro mil, oitocentos e oitenta e duas) crianças, distribuídas por bairros do 
Município de Diadema, conforme Quadro de Demanda (Anexo A). 

 

4.4. A quantidade de vagas, conforme referido no item anterior, poderá ser 
suprimido ou ampliado em consonância com as diretrizes e necessidades 
apontadas pela Secretaria Municipal de Educação para atendimento da Educação 
Infantil. 

 
4.5. Abrangência Territorial: 
Municipal 

 
4.6. Quantidade de propostas: 
As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar propostas para quantos 
serviços forem de seu interesse, desde que atendidas às disposições previstas 
neste Edital. 

 
4.7. Bem imóvel: 
O imóvel onde funcionará o serviço poderá ser locado, cedido e/ou de 
propriedade da Organização da Sociedade Civil. 
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4.8. Programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração da      
parceria: 
08.02.12.365.0018.2066 – 335043 e 08.02.12.306.0018.2071 – 335043 – 
Subvenções Sociais* 
*Estando sujeita a alteração, devido à tramitação da LOA. 

 
4.9. Valor “per capita”: 

 
4.9.1. Período Parcial - Berçário – R$ 399,60 

 
4.9.2. Período Integral – Berçário – R$ 577,20 

                          – Mini Grupo – R$ 481,00 
                          – Maternal – R$ 481,00      

 
4.10. Objetivos Gerais:    

- Garantir o padrão de qualidade no ensino de acordo com as Diretrizes de 
Educação Infantil do Município; 

- Garantir o atendimento de forma que as características de desenvolvimento e 
peculiaridades de cada faixa etária sejam consideradas como orientadoras do 
professor e de toda a organização do tempo, espaço e experiências na unidade 
escolar; 

- Promover práticas educacionais que considerem os aspectos físicos, 
emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança. 

 
4.11. Objetivos Específicos: 

- Promover atividades educacionais, de acordo com a Proposta Curricular; 

- Propiciar o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos entre 
família, escola e comunidade; 

- Contribuir para o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo; 

- Garantir a ludicidade como alternativa metodológica para o enriquecimento do 
processo de ensino - aprendizagem; 

- Organizar práticas pedagógicas cotidianas, intencionalmente planejadas e 
sistematizadas no Projeto Político Pedagógico (PPP) construído com a 
participação da comunidade escolar e desenvolvidas por profissionais habilitados; 

- Possibilitar acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais e de 
lazer. 

 
4.12. Provisões: 

4.12.1. Ambiente Físico: 
Sala(s) de aula(s), sala(s) de atividades coletivas (TV/Vídeo, Brinquedoteca, 
Biblioteca), área para atividades externas, instalações sanitárias, cozinha, 
refeitório e etc. Todos os ambientes deverão ter adequada iluminação, ventilação, 
segurança, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade de 
acordo com as normas da ABNT. O ambiente físico ainda poderá possuir outras 
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características conforme a regulação específica do serviço. 
 
4.12.2. Recursos Materiais: 
Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do 
serviço, tais como: mobiliário, equipamentos de cozinha, eletroeletrônicos, 
equipamentos de informática, entre outros. 

 
4.12.3. Materiais Socioeducativos: 
Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. 

 
4.12.4. Recursos Humanos: 
Conforme item 4.12.8. 

 

4.12.5. Condições e Formas de Acesso: 

4.12.5.1. Condições: 
Alunos territorialmente referenciados à Secretaria de Educação de Diadema. 

 
4.12.5.2. Forma de acesso ao serviço: 
Demanda identificada pela Secretaria de Educação e pela Organização da 
Sociedade Civil parceira (alunos previamente inscritos na lista de espera). 

 
4.12.6 Caracterização do serviço: 
Atendimento continuado e sistemático da seguinte forma: 

a) Berçário – grupos de 5 a 8 crianças; 

b) Mini-grupo – grupos de 8 a 16 crianças; 

c) Maternal – grupos de até 24 crianças; 
 

4.12.6.1 A metodologia deve estar pautada na educação integral, em 
experiências lúdicas, culturais, artísticas e recreativas como formas de expressão, 
interação, aprendizagem, sociabilidade considerando os interesses, demandas, 
necessidades e as especificidades desta faixa etária. 

 
4.12.7. Funcionamento: 
Os Centros de Educação Infantil/Creche deverão funcionar por um período 
mínimo de 05 (cinco) dias por semana, de segunda à sexta-feira, com carga da 
seguinte forma: 

a) Berçário semi-integral: das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas; 

b) Berçário, Mini-grupo e Maternal integral: das 07:00 às 18:00 horas. 
 
Cumprir no mínimo 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar  homologado 
pela Secretaria de Educação, com exceção dos feriados  e recesso escolar de julho a ser 
definido pela SME. 
 
 
 
 
 



5 

   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Secretaria de Educação 

 

 

4.12.8. Equipe mínima por Unidade Escolar: 
 
 

Função 
 
 Escolaridade 

Carga 
Horária 

Semanal 

 
Competências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diretor de 

Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nível 

Superior em 
Pedagogia 

ou 
Licenciatura 

em 
Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 a 44 
Horas 

 

- Assegurar a implementação eficaz da política educacional, 
estabelecendo a construção do projeto político pedagógico da 
unidade escolar, sua aplicação e acompanhamento conforme as 
diretrizes educacionais do município; 

- Gestar sobre as questões pedagógicas, administrativas, 
financeiras, de pessoas da unidade escolar; 

- Prestar contas à comunidade e Secretaria de Educação; 

- Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação 
para reivindicar ações junto a esse órgão; 

- Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto 
às comunidades interna e externa e à Secretaria de Educação; 

- Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe 
escolar, garantindo um ambiente agradável; 

- Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos 
ambientes quanto dos objetos e equipamentos; 

- Conduzir a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, o PPP, 
mobilizando toda a comunidade escolar nesse trabalho e 
garantindo que o processo seja democrático até o fim; 

- Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na 
aprendizagem dos alunos; 

- Ser parceiro do Coordenador Pedagógico na gestão da 

aprendizagem dos alunos; 

- Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas 
inovadoras, provendo o material e o espaço necessário para seu 
desenvolvimento; 

- Gerenciar e articular o trabalho de
 professores, coordenadores, orientadores e funcionários; 

- Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando 
necessário. 

- Participar de programas, projetos, reuniões, cursos, seminários, 
encontros que busquem o aperfeiçoamento do trabalho; 

- Mediar situações de conflito na unidade escolar; 

- Divulgar e Cumprir as orientações e solicitações da Secretaria de 

Educação; 
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Professor 

ou 
 Educador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superior em 
Pedagogia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 a 44 
Horas 

 

- Planejar e executar o trabalho docente; 

-Elaborar     o     plano     de     ensino     da      turma      e      do 
componente curricular, observadas as metas e objetivos da 
Proposta Curricular do Município; 

- Zelar pelo ambiente harmonioso de aprendizagem e pela 
frequência dos alunos, 

- Planejar e ministrar aulas, registrando os objetivos, atividades e 
resultados do processo educativo, tendo em vista a efetiva 
aprendizagem de todos os alunos; 

- Organizar as operações inerentes ao processo ensino e 
aprendizagem; 

- Diagnosticar a realidade do aluno; 

- Constatar necessidades especiais e encaminhar para 
atendimento específico com a Equipe Especializada; 

- Cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, colaborando com as 
atividades de articulação da instituição com as famílias e a 
comunidade; 

- Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a 
realização de um trabalho que vise uma educação de qualidade; 

- Participar de eventos e atividades extraclasse, relacionados 
com a educação; 

- Participar das discussões e elaboração da proposta 
pedagógica e formações ofertadas pela Secretaria de Educação; 

- Cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação e ao desenvolvimento profissional na unidade 
educacional; 

Planejar e desenvolver, articuladamente com os demais 

profissionais, atividades pedagógicas compatíveis com a fase de 

desenvolvimento da criança e discutir com os pais ou 

responsáveis as propostas de trabalho da unidade educacional, 

formas de acompanhamento da vida escolar e 

- procedimentos adotados no processo de avaliação das 

crianças. 

 
 
 
 
 
 

Auxiliar de 
Sala 

 
 
 
 
 
 

Ensino 
Médio 

Completo 

 
 
 
 
 
 

40 a 44 
Horas 

 

- Auxiliar o professor nas atividades relativas ao cuidar, educar e 
dar assistência às crianças na faixa etária de um à três anos, 
respeitando cada momento do desenvolvimento, seus valores e 
individualidade. 

- Realizar procedimentos de higiene e cuidados das crianças 
sob sua responsabilidade como banho, troca de roupa e de fraldas, 
uso dos sanitários e demais cuidados, zelando pelos pertences 
dos alunos; 

- Assessorar o professor na organização do ambiente e 
acomodação das crianças no horário do sono; 

- Participar dos cuidados relacionados à alimentação da criança, 
seguindo os 

horários estabelecidos pela direção da Unidade Escolar e 

orientações do Núcleo da Alimentação Escolar. 
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Estagiário 

 
 
 
 
 

Cursando 
Superior em 
Pedagogia 

 
 
 
 
 
 

30 horas 

- Assimilar os conhecimentos teóricos através da pratica 

educacional; 

- Auxiliar o professor nas atividades relativas ao cuidar, educar e 
dar assistência às crianças na faixa etária de um à três anos, 
respeitando cada momento do desenvolvimento, seus valores e 
individualidade. 

- Realizar procedimentos de higiene e cuidados das crianças sob 
supervisão de um responsável (professor/educador) como banho, 
troca de roupa e de fraldas, uso dos sanitários e demais 
cuidados, zelando pelos pertences dos alunos; 

- Assessorar o professor na organização do ambiente e 
acomodação das crianças no horário do sono; 

- Participar dos cuidados relacionados à alimentação da criança. 

 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 
 
 

 

 

Ensino Médio 
Completo 

 
 
 
 
 
 
 

40 horas 

- Digitar, organizar, elaborar, registrar, controlar, acompanhar e 
manter os processos administrativos; 

- Executar o recebimento, distribuição, suprimento, registro, 
controle dos documentos, materiais, gêneros e equipamentos; 

- Atender às solicitações de informações ao público interno e 
externo através de recepção, reuniões e outras atividades de 
apoio administrativo; 

- Organizar os documentos para a prestação de contas da 
parceria; 

- Organizar o processo de trabalho através do planejamento e 
programação das ações e atividades de implementação dos 
serviços de acordo com os procedimentos e normas 
administrativas; 

- Participar de reuniões, treinamento e desenvolvimento para 
aperfeiçoamento do processo de trabalho; 

- Realizar outras tarefas correlatas; 
Planejar e efetuar matrículas, somente, com encaminhamento 
oficial da Secretaria de Educação. 
- Redigir documentos relativos a vida escolar dos alunos e 
demais documentos oficiais administrativos da unidade escolar; 

 

 
 

Cozinheira 

 

 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

 

 
 
   40 
horas 

- Realizar e Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das 

refeições; 

- Preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo 
que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação 
da refeição a ser servida e quantidade adequada; 

- Auxiliar na requisição do material necessário para a 

preparação dos alimentos; 

 
Auxiliar de 

cozinha 

 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

 
40 horas 

- Realizar o pré-preparo, higienização, organização e pequenas 
produções de alimentos dos vários setores de cozinha; lavar, 
descascar, cortar, ralar os alimentos sob a orientação do 
cozinheiro e nutricionista; 

- Manter a cozinha em condições adequadas de higiene e 

organização; 

 
 
 

Auxiliar de 
limpeza 

 
 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 
 
 
   40 
horas 

- Realizar a limpeza completa e organizar a área de descanso; 

- Realizar a limpeza e organizar banheiros, vestiários e lavatórios; 

- Manter controle do estoque de materiais de limpeza; 

- Realizar a limpeza de ambiente externo; 

- Retirar o lixo de salas, banheiros, e áreas de convivência; 

- Repor materiais de limpeza, copos e papel; 

- Manter a organização dos ambientes. 
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4.12.9. Dos Demais Cargos: 
Os quadros de funcionários Administrativos e Operacionais (Anexo C) e 
funcionários da Equipe Técnica (Anexo D), indicados pela Organização da 
Sociedade Civil deverão ser compatíveis com o número de atendimento a ser 
prestado, e serão avaliados pela Comissão de Seleção, que poderá se for o 
caso, indicar as alterações necessárias. 

 
4.12.10. Dos Salários dos trabalhadores: 

- Profissionais com funções de Níveis Fundamental e Médio: Os salários deverão 
seguir as convenções trabalhistas do sindicato vinculado às categorias 
profissionais. 

- Profissionais com funções de Nível Superior: Os salários deverão seguir as 
tabelas de referência dos Conselhos Regionais das categorias profissionais. 

- Coordenadores de Serviço: Os salários deverão seguir as tabelas de referência 
dos Conselhos Regionais das categorias profissionais. 

 
4.13. Monitoramento e Avaliação: 
É o conjunto de atividades articuladas, sistemáticas e formalizadas de produção, 
registro, acompanhamento e análise crítica de informações geradas na 
execução do serviço com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão quanto 
aos esforços necessários para aprimoramento da ação pública. Para tanto, 
serão: 

 

4.13.1. Atribuições da Secretaria de Educação: 

a) Proceder à publicação do presente Termo de Colaboração no jornal local; 

b) Acompanhar, supervisionar, avaliar, orientar e fiscalizar periódica e 
sistematicamente, qualitativa e quantitativamente, bem como apoiar 
tecnicamente os serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil, as 
ações pedagógicas e administrativas relativas a execução deste Termo de 
Colaboração, zelando pelo cumprimento de todas as suas Cláusulas; 

c) Propor alterações no Plano de Trabalho sempre que necessário para melhor 
adequação dos objetivos a serem alcançados referentes a este instrumento; 

d) Receber e analisar, por meio do Núcleo de Convênios e Parcerias e da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, prestação de contas e emitir parecer 
técnico conclusivo, mediante a análise e regularidade de toda a documentação 
exigida e atendimento as disposições legais vigentes; 

e) Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o Plano de Trabalho e o 
Cronograma de Desembolso; 

f) Desenvolver, em parceria com a Organização da Sociedade Civil, atividades 
voltadas à formação permanente dos profissionais; 

g) Definir a demanda a ser atendida pela Organização da Sociedade Civil; 

h) Fornecer placa de identificação oficial a ser afixada nos locais de prestação 
de serviços objeto deste edital. 

 
4.13.2. Atribuições da Organização parceira: 
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a) Elaborar Plano de Trabalho conforme orientações do Anexo B, Anexo B I e 
Anexo B II; 
b) Elaborar Plano de Aplicação conforme orientações do Anexo F; 

c) Realizar formação continuada aos profissionais do serviço; 

d) Participar da formação continuada, tanto as oferecidas pela SE - Secretaria 
de Educação, como as viabilizadas pela rede local; 

e) Garantir a manutenção predial e das instalações, compreendendo a execução 
de reparos, com vistas à preservação do imóvel; 

f) Manter, afixada no imóvel, placa de identificação do serviço objeto deste edital 
quando não tiver impedimento legal para publicitação; 

g) Possibilitar que a SE acompanhe a seleção dos profissionais do serviço, de 
acordo com as atribuições exigidas para cada função; 

h) Realizar as ações previstas no Plano de Trabalho, respeitando as diretrizes e 
eixos da SE; 

i) Manter atualizados os dados no Sistema de Gestão Escolar do Município, bem 
como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo Governo do 
Estado de São Paulo. 

 
5. CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES E DEMAIS TRÂMITES 

5.1. A Comissão de Seleção designada pelo Órgão Gestor será constituída da 
forma que segue: 

 

Nome do Profissional Formação Lotação 

Alberto Alves de Souza Assistente de Secretaria SE 

Paula Marcia Belarmino Professora SE 

Gisele Pereira Freire Professora  SE 

Evelize Bueno de Oliveira Agente Administrativo II SE 

Félix Maia de Oliveira Agente Administrativo II SE 

 

5.2. Atribuição da Comissão: 
A Comissão de Seleção terá a atribuição de analisar os Planos de Trabalho, 
visitar as Organizações e/ou as unidades onde serão executados os serviços, a 
fim de avaliar a compatibilidade da infraestrutura com as metas propostas no 
Plano, emitindo parecer sobre os mesmos, habilitando ou não a Organização 
proponente, de acordo com os critérios e análise técnica constantes nos itens 
10, 11 e 12 deste edital. 

 

5.3. A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pelo Órgão Gestor 
será constituída da forma que segue: 

 

Nome do Profissional Formação Lotação 

Patricia Souto Professora  SE 
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Mayara Portela Suzarte Professora SE 

Cristiane Aguiar Gambichler Professora SE 

Ana Paula Noveli Saran da Silva Professora SE 

Mariana Smania Pilotto Nutricionista SE 

 

5.4. Atribuição da Comissão: 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação terá a atribuição de analisar a 
execução dos Planos de Trabalho, visitar as Organizações e/ou as unidades 
onde estão sendo executados os serviços, para cumprimento do objeto da 
parceria, conforme Seção VII da Lei Federal Nº 13.019/2014. 

 
6. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Forma de apresentação pela Organização proponente: 
A Proposta da Organização da Sociedade Civil interessada deverá ser entregue 
dentro de envelope identificado com nome da organização e do Chamamento 
Público/Serviço a que está concorrendo, contendo: Plano de Trabalho (uma via 
impressa e um arquivo em “pdf” pesquisável), Anexos (uma via impressa e um 
arquivo em “pdf” pesquisável) e toda a documentação (uma via impressa e um 
arquivo “pdf” pesquisável) solicitada no item 16 - Documentos para a 
apresentação da proposta e celebração da parceria. Todos os arquivos 
eletrônicos devem ser digitalizados em formato “Portable Document Format” 
(PDF) com Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), de forma a garantir o 
seu conteúdo pesquisável, no tamanho máximo de 20 (vinte) megabytes. 

 
6.2. Não serão aceitos protocolos posteriores e/ou entrega de documentos fora 
do envelope de apresentação da proposta, mesmo que o prazo de inscrição 
ainda esteja aberto. 

 
7. CRONOGRAMA 

 
Publicação do Chamamento   05/10/2021 

Apresentação da proposta 
Protocolo no Núcleo de Convênios e Parcerias 
da Secretaria de Educação, sito à Rua Canadá 
nº 26, 3º andar, Centro, Diadema, São Paulo. 
Horário: das 8:00 h às 17:00h. 

05/11/2021 à 09/11/2021 

Análise das propostas pela Comissão de 
Seleção 

10/11/2021 à 19/11/2021 

Divulgação das Propostas analisadas e 
solicitação de possíveis esclarecimentos, 
adequações e/ou pendências em Reunião 
Pública na Secretaria de Educação, Rua 
Canadá nº 26, Centro, Diadema, São Paulo às 
16:00 h. 

22/11/2021 
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Prazo para apresentação de esclarecimentos, 
adequações e/ou pendências, quando 
solicitado pela Comissão de Seleção. 
Protocolo no Núcleo de Convênios e Parcerias 
da Secretaria de Educação, sito à Rua Canadá 
nº 26, 3º andar, Centro, Diadema, São Paulo. 
Horário: das 8:00 h às 17:00h. 

23/11/2021 à 25/11/2021 

Análise dos esclarecimentos, adequações 
e/ou pendências pela Comissão de Seleção. 

26/11/2021 à 30/11/2021 

Publicação do resultado de escolha 01/12/2021 

Prazo para manifestação das Organizações 
acerca do Parecer Técnico da Comissão de 
Seleção. 

02/12/2021 à 03/12/2021 

Análise das manifestações pela Comissão de 
Seleção. 

06/12/2021 à 07/12/2021 

Publicação do resultado final 11/12/2021 

Formalização da Parceria 13/12/2021 à 17/12/2021 

Início efetivo da Ação 01/01/2022 

 
8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS NA REUNIÃO 
PÚBLICA  
A Comissão de Seleção apresentará na reunião pública, especialmente 
convocada para este fim, os pareceres quanto às propostas enviadas pelas 
Organizações da Sociedade Civil, para manifestação de usuários, munícipes, 
representantes das Organização da Sociedade Civil, representantes de 
Conselhos, dentre outros, para eventuais complementações e esclarecimentos 
para as Organizações proponentes. 

 

9. QUANTO A REUNIÃO PÚBLICA 

9.1. Representação das Organizações: 

9.1.1. Na reunião pública, as Organizações da Sociedade Civil participantes do 
chamamento, deverão ser representadas por seu representante legal ou por 
pessoa devidamente credenciada pelo responsável legal da Organização. 

 
9.1.2. A Organização da Sociedade Civil que tenha apresentado proposta, mas 
que não esteja com representante legal ou por pessoa devidamente 
credenciada, ficará impossibilitada de receber Ofício de solicitação de 
esclarecimentos, se for o caso. 

 
9.2. Forma de Credenciamento: 
O credenciamento far-se-á por instrumento público de procuração pelo qual a 
Organização da Sociedade Civil tenha outorgado plenos poderes ao 
credenciado, podendo este representá-la na reunião pública, receber Oficio se 
for o caso e, oferecer esclarecimentos e informações que forem necessários. 

 
9.3. Convidados para a Reunião Pública: 
Caberá a Secretaria de Educação convidar para a Reunião Pública, a realizar- 
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se no dia 22/11/2021, representantes da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação e demais representantes dos conselhos de direitos afetos ao Serviço 
tratado neste edital. 

 
9.4. Prazo para Esclarecimentos: 
A Comissão de Seleção no decorrer da Reunião Pública, concederá o prazo dos 
dias 23 a 25 de novembro de 2021 para que as Organizações proponentes 
apresentem, por escrito, os esclarecimentos e complementações indicadas na 
reunião. 

 
10. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE: 

São proponentes as Organizações da Sociedade Civil, mantenedoras de 
instituições educacionais que atendam a todos os critérios estipulados neste edital, 
desde que: 

a) possuam cadastro (CNPJ) ativo no mínimo há um ano; 

b) não tenham pendências na prestação de contas final e/ou parcial de recursos 
públicos recebidos em exercícios anteriores junto ao Município de Diadema, ou 
outro Município, se for o caso; 

c) tenham atendido ao item 6.1, e entregue toda a documentação prevista neste 
edital até a data limite estabelecida; 

d) apresentem atestado de capacidade técnica comprovada no mínimo há um ano 
no objeto da parceria. 

 
11. DA ANÁLISE TÉCNICA: 
A análise técnica das propostas tem caráter eliminatório e classificatório e será de 
responsabilidade da Comissão de Seleção. 

 
11.1. Serão eliminadas as propostas: 

a) Que não se enquadrem nos critérios e regras deste edital; 

b) Que não tenham sido protocoladas na data limite deste edital. 
 

11.2. A classificação das propostas ocorrerá pela análise e avaliação comparativa 
das mesmas, de acordo com os critérios abaixo discriminados e com a proposta 
da pontuação em seguida. 

 
11.2.1. Critérios: 
a) Experiência prévia na realização do objeto da parceria a ser celebrada, ou 
de natureza semelhante; 
b) Descrição dos serviços oferecidos compatíveis com o objeto da parceria a 
ser celebrada. 
c) Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades e 
cumprimento das metas; 
d) Descrição das instalações físicas, equipamentos e mobiliários disponíveis 
para a realização do objeto da parceria a ser celebrada; 
e) Informação quanto ao número de funcionários detalhando suas 



13 

   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Secretaria de Educação 

 

 

qualificações e descrevendo as atribuições que cada um desenvolve; 
f) Indicação dos resultados que se pretende alcançar em decorrência da 
parceria; 
g) Detalhamento de todas as despesas para a operacionalização do serviço 
contendo todos os itens (despesas de custeio). 

 
11.2.2. Pontuação Atribuída aos Critérios: 
Para cada critério de A a G será atribuída uma pontuação com base nos critérios 
do edital: 
I- A pontuação de cada critério varia de 0 a 3. 

a) 0 (zero): Não atende 

b) 1 (um): Atende parcialmente 

c) 2 (dois): Atende satisfatoriamente 

d) 3 (três): Atende plenamente 
 
II- A somatória da pontuação obtida em todos os critérios será a nota, que indicará 
se a proponente está apta ou não a executar o serviço no Município. 

 
12. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

a) Maior nota nos critérios referentes ao item 11.2.1 nas alíneas: C, D e E; 

b) Maior tempo de experiência da Organização da Sociedade Civil, considerando 
dia, mês e ano; 

c) Maior tempo de constituição da Organização da Sociedade Civil, considerando 
dia, mês e ano. 

 
13. MANIFESTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES ACERCA DO PARECER TÉCNICO 
DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

13.1. A Organização da Sociedade Civil proponente poderá apresentar 
manifestação, no período de 02 a 03 de dezembro de 2021. 

 
14. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 
Para poder celebrar a presente parceria, a Organização da Sociedade Civil 
habilitada, deverá ser regida por Estatuto com finalidade de interesse público e 
social, com foco na educação infantil, conforme artigo 33 da Lei Federal Nº 
13.019 de 31.07.2014 e cujas normas disponham, expressamente, sobre: 

 
14.1. Estatuto que preveja finalidade na área da assistência social e educação 
infantil com objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de 
relevância pública e social; 

 

14.2. A constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de atribuição 
para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 
operações patrimoniais realizadas; 
14.3. A previsão de que, em caso de dissolução da organização, o respectivo 
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patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que 
preencha os requisitos da legislação vigente e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da Organização da Sociedade Civil extinta; 

14.4. Normas de prestação de contas dos recursos a serem observadas pela 
Organização da Sociedade Civil, que determinarão, no mínimo: 

a) A escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 
15. DA INDICAÇÃO DE DIRIGENTE 
A Organização da Sociedade Civil deverá indicar ao menos um dirigente que se 
responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na parceria. 

 
16. DOCUMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E 
CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 
São exigidos para a Apresentação da Proposta e para a Celebração da Parceria 
os seguintes documentos, que devem ser entregues à Secretaria de Educação 
no ato da entrega da proposta: 

a) Detalhamento do currículo de experiências sociais da Organização da 
Sociedade Civil, comprovando experiência prévia na realização com 
efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; 

b) Apresentar atestado de capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento do serviço previsto; 

c) Apresentar declarações de reconhecimento de suas práticas emitidas por 
instituições governamentais e/ou não governamentais, de reconhecida 
expressão, nacional ou internacional, de modo que comprove experiência 
previa na realização, com efetividade, do objeto de parceria ou de natureza 
semelhante; 

d) Apresentar o Plano de Trabalho, integrante inclusive, o Projeto Pedagógico da 
Instituição Educacional, Plano de Aplicação dos Recursos e Esquemas de 
Cardápios para cada faixa etária de atendimento, conforme Anexos B, BI, E e 
F do presente edital, estando todas as suas páginas numeradas, rubricadas e a 
última, assinada e carimbada pelos representantes legal e técnico da 
Organização da Sociedade Civil; 

e) Apresentar declarações de anuência do Plano de Trabalho e de dirigentes da 
Organização da Sociedade Civil conforme anexos H e I; 

f) Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel que será utilizado para 
execução do objeto pactuado. Caso seja próprio (escritura), caso seja imóvel 
locado (contrato de locação) e, caso de espaço cedido (termo de cessão 
conforme Anexo J); 

g) Documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, que comprove no 
mínimo 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo; 
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h) Certidão de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, com prazo de validade em vigência; 

i) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

j) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais; 

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

l) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal; 

m) Cópia de ato declaratório de isenção de contribuição previdenciária expedida 
pelo INSS (organização isenta de cota patronal); 

n) Cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, com 
validade em vigência. Caso não tenha o reconhecimento, apresentar 
declaração negativa; 

o) Inscrição da Organização da Sociedade Civil no Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente – CMDCA; 

p) Cópia do Estatuto Social da Organização da Sociedade Civil, em 
conformidade com o a Lei Federal Nº 13.019/2014, registrada no Cartório de 
registro Civil de Pessoa Jurídica e suas alterações; 

q) Cópia da Ata de eleição e posse da diretoria em exercício, registrada no 
Cartório de registro Civil de Pessoa Jurídica; 

r) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB de cada um deles; 

s) Regulamento de compras e contratações, próprio ou de terceiro, aprovado 
pela administração pública celebrante, em que se estabeleça, no mínimo, a 
observância dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da 
probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, 
da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca 
permanente de qualidade e durabilidade; 

t) Declaração de que a Organização da Sociedade Civil, não remunera os 
cargos de diretoria e que seus integrantes não exercem cargo público em 
nenhuma esfera de governo; 

u) Declaração da Organização da Sociedade Civil de que não possui menores 
de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de 16 (dezesseis) anos realizando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, cumprindo o disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, sob as penas da lei; 

v) Listagem como nome e número da Carteira de Identidade e Previdência Social de 
cada um dos trabalhadores por ele recrutados para executar a parceria, mediante 
prévio registro com base na legislação trabalhista, bem como, declaração firmada 
por seu representante legal, sob as penas da lei, de que nenhum outro empregado 
seu, além daqueles discriminados na referida relação, trabalharão na execução do 
termo de colaboração, exceto se a substituição ou a inclusão de um deles for 
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previamente comunicada à Administração, observando-se a mesma exigência de 
identificação, com nome e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social do 
empregado substituto ou incluso; 

w) Declaração discriminando número de conta corrente exclusiva da 
Organização da Sociedade Civil, para recebimento dos recursos advindos da 
parceria (Termo de Colaboração), especificamente em Banco Público (CEF 
– Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil). 

 

17. PRAZOS DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 

17.1. A parceria a ser firmada com a Organização da Sociedade Civil habilitada 
que onerar fonte da esfera municipal terá vigência de 12 (doze) meses, podendo              
ser prorrogado de acordo com o interesse público. 

 
18. REPASSES MENSAIS 

18.1. O valor estimado dos recursos financeiros a serem transferidos 
mensalmente para a Organização da Sociedade Civil será o produto do benefício 
per capita e do número de vagas efetivamente atendidas no mês, no período 
compreendido entre o primeiro e o último dia do mês anterior a liberação do 
pagamento. 

 
18.2. Fica condicionado o repasse das parcelas mensais as Organizações da 
Sociedade Civil, de acordo com o plano de aplicação dos recursos financeiros e 
o cronograma de desembolso conforme os itens abaixo: 

 
18.2.1. Ter preenchido os requisitos do presente edital para celebração da 
parceria; 

 
18.2.2. Apresentar a prestação de contas da parcela anterior; 

 
18.2.3. Estar em situação regular com a execução do plano de trabalho. 

 
19. DATA DE ASSINATURA DO TERMO DA PARCERIA 

19.1. O Termo de Colaboração Técnica e Financeira será previamente 
submetido à homologação do (a) Secretário (a) de Educação, antes de sua 
assinatura. 
 

19.2. O Termo de Colaboração Técnica e Financeira será assinado pelas partes 
após a publicação do despacho homologatório do (a) Secretário (a) Municipal de 
Educação no Diário Regional da Cidade; 
 
19.3. A assinatura do Termo de Colaboração Técnica e Financeira (item 20.1 e 
20.2) fica condicionada a regularidade financeira, fiscal, prestação de contas e 
estar quite com os débitos junto à municipalidade até a data da celebração. 
20. DAS VEDAÇÕES 
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20.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista na 
legislação vigente, a Organização da Sociedade Civil que: 
 
20.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional; 
 
20.1.2. Esteja com pendências no dever de prestar contas de parceria 
anteriormente celebrada; 

 
20.1.3. Tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se 
a vedação ao respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

 
20.1.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 
(cinco) anos, enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 
não forem quitados os débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for 
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

 
20.1.5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 
durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública; 

c) a prevista no item 20.1.2 do presente Edital; 

d) a prevista no item 20.1.3 do presente Edital; 
 
20.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

 
20.1.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de 
junho de 1992. 

20.1.8. Nas hipóteses previstas no item 20, é igualmente vedada à transferência 
de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos 
de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao 
erário ou a população, desde que precedida de expressa e fundamentada 
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autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, 
sob pena de responsabilidade solidária. 

 
20.1.9. Em qualquer das hipóteses previstas no caput do item 20, persiste o 
impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do 
dano ao erário, pelo qual seja responsável a Organização da Sociedade Civil ou 
seu dirigente. 

 
20.1.10 A vedação prevista no item 20.1.3., no que tange a ter como dirigente 
agente político de Poder, não se aplica as organizações religiosas, sociedade 
cooperativas e os serviços sociais autônomos destinatários de contribuições dos 
empregadores incidentes sobre a folha de salários. 

 
20.2. Também é vedada a inclusão, tolerância ou admissão no ato de 
Transferência Voluntária: 

 
20.2.1 Celebração de acordos com entidades públicas ou privadas cujo objeto 
social não se relacione às características do serviço ou que não disponham de 
condições técnicas para executar o objeto pactuado; 

 
20.2.2. Transferência de recursos a terceiros que figurem como parte no objeto 
no ato da transferência; 

 
20.2.3. Transferência de recursos públicos como contribuições, auxílios ou 
subvenções as instituições privadas sem fins econômicos; 

 
20.3. As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das 
cláusulas pactuadas, sendo vedado: 

 
20.3.1. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 
similar; 

 
20.3.2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de 
diretrizes orçamentárias; 

 
20.3.3. Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que 
seja previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pela 
administração pública; 

 

20.3.4. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade 
diversa da estabelecida no plano de trabalho; 

 
20.3.5. Realizar despesa em data anterior à vigência da parceria; 
20.3.6. Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se 
expressamente autorizado pela autoridade competente da administração 
pública; 
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20.3.7. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos 
políticos ou quaisquer entidades congêneres; 
 
20.3.8. Realizar despesas com: 

a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 
recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração 
pública na liberação de recursos financeiros; 

b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas 
ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal; 

c) pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que 
não atendam às exigências do item 21; 

d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de 
novas estruturas físicas. 

 
21. DESPESAS PERMITIDAS 

Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas 
no plano de trabalho e plano de aplicação dos recursos, as despesas com: 

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio da Organização da Sociedade Civil, durante a vigência da 
parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais, desde que tais valores: 

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e a 
qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada; 

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior 
ao teto do Poder Executivo; 

c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivo e exclusivamente dedicado 
à parceria celebrada; 

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em 
que a execução do objeto da parceria assim o exija; 

III - multas e encargos vinculados a atraso no cumprimento de obrigações 
previstas nos planos de trabalho e de execução financeira, em consequência do 
inadimplemento da administração pública em liberar, tempestivamente, as 
parcelas acordadas. 

 

21.1 A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela 
administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente transferidor. 
21.2 A inadimplência da Organização da Sociedade Civil em relação aos 
encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade por seu 
pagamento. 
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21.3 Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas para a execução do 
objeto, de responsabilidade da organização, a serem pagos com os recursos 
transferidos por meio da parceria, durante sua vigência. 

 
21.4 Não se incluem na previsão do subitem 21.3 os tributos de natureza direta 
e personalíssima que onerem a organização; 

 
21.5 Despesas com taxas bancárias desde que pertinentes à conta exclusiva do  
objeto da parceria; 

 
22. DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

22.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e da 
legislação específica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar 
à Organização da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções: 

 
22.1.1. Advertência; 

 
22.1.2. Suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contratos com órgãos e entidades da esfera 
de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 

 
22.1.3. Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou 
celebrar parceria ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil 
ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item 22.1.2. 

 

22.1.4. As sanções estabelecidas nos itens 22.1.2 e 22.1.3, são de competência 
exclusiva do (a) Secretário (a) Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

 
22.1.5. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação 
da prestação de contas, a aplicação de penalidades decorrentes de infração à 
execução da parceria; 

 
22.1.6. A prescrição será interrompida somente com a edição de ato 
administrativo voltado à apuração da infração. 
 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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23.1. A celebração da parceria decorrente deste Edital poderá ser suspensa 
diante de eventuais irregularidades constatada em Convênios, Parceria e/ ou 
Contratos de exercício anteriormente celebrado pela Organização da Sociedade 
Civil com o Poder Público Municipal, até que sejam sanadas. Na hipótese das 
irregularidades não serem sanadas, a parceria decorrente deste Edital será 
rescindida e outra Organização da Sociedade Civil eventualmente eliminada na 
fase de desempate será convocada e na ausência desta, aquela com pontuação 
imediatamente abaixo da que celebrou a parceria e teve a relação rescindida e 
por fim, na ausência desta, o Poder Público poderá proceder com novo 
chamamento público ou ações legais conforme prevista na Lei Federal Nº 13.019 
de 31 de julho de 2014. 

 
24. Os casos omissos e imprevistos serão resolvidos pelos Gestores da 
respectiva pasta responsável pelo presente edital. 

 
 
 
 
 
 
 

Diadema, 05 de outubro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Lúcia Sanches 
Secretária de Educação 

 



SEMI-INTEGRAL

BERÇÁRIO BERÇÁRIO MINI-GRUPO MATERNAL

JARDIM IVONE 0 20 36 64 120

JARDIM INAMAR 102 24 240 216 582

JARDIM SANTA MARIA 0 24 48 72 144

SERRARIA 0 48 72 96 216

JARDIM DOS EUCALIPTOS 0 16 48 48 112

VILA CONCEIÇÃO 0 24 96 74 194

PRAIA VERMELHA 0 0 48 32 80

VILA HELLAS 0 0 60 96 156

SAPOPEMBA 0 0 30 30 60

ELDORADO 0 0 72 68 140

SÍTIO JOANINHA 70 30 0 0 100
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JARDIM DAS NAÇÕES 0 0 40 60 100

JARDIM CANHEMA 0 60 69 81 210
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PIRAPORINHA 0 62 96 72 230

JARDIM CASA GRANDE 65 16 96 116 293

JARDIM SANTA ELISABETH 40 20 0 0 60

JARDIM ARCO IRIS 40 20 0 0 60

SUBTOTAL 195 159 415 442 1211
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TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO B 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 
 
 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO: ____/_____/___TÉRMINO: ____/_____/___ 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
 
Nome da Organização da Sociedade Civil: 
Endereço: 
Cidade: Estado: 
CEP:  
Telefone: 
FAX: 
Correio Eletrônico: 
Home Page: 
Número de registro no CMDCA: 
CEBAS: (número do processo que concedeu o último registro e validade). 
Conta Corrente Nº. 
Banco (Instituição financeira Pública): 
Agência: 
 
1.2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL 
 
Nome do Presidente: ______________________________________________ 
Nº RG.:_____________ Data Emissão:_________Órgão Expedidor:_______          
CPF: _______________________. 
 
1.3.  Vigência do mandato da diretoria atual 
De____/____/_____até ___/___/_____. 
 
1.4. Nº CNPJ: __________ Data de Inscrição no CNPJ ___/ ___/_____. 
 
1.5. Áreas das atividades preponderante e secundária, de acordo com os artigos 1º 
e 2º da Lei Federal nº 12.101, de 27/11/2009. 
 
1.5.1. Área da atividade preponderante: 
(   ) Educação Infantil (Creche) 

(   ) Educação Integral 

(   ) Educação Especial 

 
1.5.2. Área da atividade secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1) 
(   ) Educação Infantil (Creche) 

(   ) Educação Integral 

(   ) Educação Especial 
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1.6. Natureza da Organização da Sociedade Civil 
De acordo com o artigo 3º da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, 
regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007 e Lei nº 9.394 
de 20 de novembro de 1996. (Pode assinalar mais de 1) 
(   ) De atendimento 

(   ) De assessoramento 

(   ) De defesa e garantia de direitos. 

 
1.7. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de 
2009, pela Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela Lei Federal 13.019 de 
31/07/2014 e suas alterações. 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Em adequação 
 
1.8. APRESENTAÇÃO 
 Fazer breve histórico da organização. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
2.1. ENSINO 
(   ) Educação Infantil (Creche) 

(   ) Educação Integral 

(   ) Educação Especial 

 
2.2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE ATENDIMENTO  
Identificar a modalidade pretendida de acordo com o que está estabelecido no edital. 
 
2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES DO SERVIÇO 
 
Nome completo do Coordenador 
Geral:_________________________________________________________________ 
Formação:_____________________________________________________________ 
Telefone para contato: (____)_______________________________________________ 
E-MAIL _________________________________________________________________ 
Nome completo do Coordenador  Técnico : ____________________________________ 
Formação:______________________________________________________________ 
Número do Registro Profissional: ____________________________________________ 
Telefone para contato: (____)_______________________________________________ 
 

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1. DIAGNÓSTICO 
 
Identificar e qualificar a demanda e elaborar diagnóstico da realidade onde o serviço será 
executado. A justificativa deve fundamentar a pertinência e relevância do serviço como 
resposta a uma demanda da sociedade. Deve-se responder a questão: por que executar 
o serviço? 
Ressaltar os seguintes aspectos: 
a) Problema social que o serviço pretende solucionar; 
b) Impacto social do serviço e as transformações positivas e duradouras esperadas; 
c) Área geográfica em que o serviço se insere. 
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3.2. DESCRIÇÃO DA META:  
 
Meta de atendimento direto (nº de Usuários): 
 
3.3. PÚBLICO ALVO  
 
Indicar o público alvo, em conformidade com o estabelecido pelo edital.  
 
3.4. OBJETIVO GERAL 
 
O que a Organização da Sociedade Civil pretende alcançar ao seu final. Deve ser escrito 
de forma clara, objetiva e sucinta. Este objetivo deve estar relacionado diretamente aos 
serviços que a organização pretende executar para o Município. Geralmente o objetivo 
geral está vinculado à estratégia global da organização. 
 
3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
São aqueles relacionados ao objetivo geral que contribuirão para a alteração global da 
situação enfrentada, através das ações que o serviço irá desenvolver junto ao público 
alvo. Relacioná-los.  
 
3.6. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
Apresentar a descrição detalhada das atividades que serão desenvolvidas com o público 
alvo para alcançar os objetivos do Serviço e os resultados esperados. Para tanto, deverá 
listar no quadro abaixo as atividades e a metodologia correspondente para cada ação, ou 
seja, O COMO será desenvolvida cada ação, definindo estratégias, resultados 
quantitativos e qualitativos esperados, período e por quem será desenvolvido. 
 – O que? Como? Para quê? Quando? Por quem? 
 

Atividades Descrição/ 
Metodologia/ 
Estratégias 

 

Público alvo Periodicidade
/ Frequência 

Meta 
Executada 

Profissionais 
Envolvidos 

      

      

 
3.7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:  
 
Informar as atividades a serem desenvolvidas conforme elencadas no quadro acima (item 
3.5). Detalhar a periodicidade (apontando quais dias da semana/mês que ocorrerão as 
referidas atividades). Apontar carga horária semanal ou mensal se for o caso, e em quais 
meses as atividades serão desenvolvidas. 
 

 
Atividade 

Dias da 
Semana/ 

Mês 

Carga 
Horária 
semanal 
ou mensal  

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.8. CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DE USUÁRIOS E FAMÍLIAS 

 Condições de Acesso:  

 Formas de Acesso: 
 
3.9. RESULTADOS ESPERADOS/AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
 
3.10. IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 
Do imóvel onde o serviço será desenvolvido 

1. Endereço completo;  
2. Descrição e quantificação de todos os ambientes disponíveis para o serviço;  
3. Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o serviço; 
4. Especificar a natureza do prédio (próprio municipal, próprio da organização, 

comunitário ou privado).  
 

3.11. RECURSOS HUMANOS (DO SERVIÇO) 
 
Relacione a equipe técnica principal do serviço e a de apoio, incluindo formação 
profissional (Pedagogo, Serviço Social, etc.), a função ou cargo (Diretor, Coordenador, 
Professor, etc.) e o número de horas semanais que cada profissional dedica ao serviço 
conforme anexos C e D.  
 
3.12. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
A Organização da Sociedade Civil deverá descrever como pretende acompanhar todas as 
fases do serviço, avaliando de forma clara, se todos os objetivos propostos serão 
cumpridos a cada etapa de execução, inclusive com a avaliação dos usuários.  
 

4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 
ORIENTAÇÕES: 

 
4.1. Os recursos deverão ser utilizados para custeio das atividades de acordo com o 
objeto da parceria conforme discriminados nos demonstrativos físicos-financeiros, sendo 
vetado o pagamento de encargos trabalhistas indenizatórios. a aquisição de material 
permanente e. 
 
4.2. Os recursos repassados mensalmente serão disponibilizados para despesas com 
Recursos Humanos e despesas com Outros Custeios conforme cronograma de 
desembolso. A organização da sociedade civil deve se atentar que despesas indiretas 
devem ser proporcionais ao objeto da parceria conforme repasse mensal.  
 
4.3. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no 
plano de trabalho, as despesas com: 
I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal 
próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, podendo 
contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários 
proporcionais e demais encargos sociais, desde que tais valores: 
a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação 
técnica necessária para a execução da função a ser desempenhada; 
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b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto 
do Poder Executivo; 
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria 
celebrada; 
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a 
execução do objeto da parceria assim o exija; 
III - multas e encargos vinculados a atraso no cumprimento de obrigações previstas nos 
planos de trabalho e de execução financeira, em consequência do inadimplemento da 
administração pública em liberar, tempestivamente, as parcelas acordadas. 
 
4.4. As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas 
pactuadas, sendo vedado:  
I - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
III - modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja 
previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pela administração 
pública; 
IV - utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no plano de trabalho; 
V - realizar despesa em data anterior à vigência da parceria; 
VI - efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expressamente 
autorizado pela autoridade competente da administração pública; 
VII - transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou 
quaisquer entidades congêneres; 
VIII - realizar despesas com: 
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 
recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública 
na liberação de recursos financeiros; 
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto 
da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não 
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; 
c) pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não 
atendam às exigências do item 4.3; 
d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas 
estruturas físicas. 
 
4.5. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o ente transferidor. 
 
4.6. A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos 
trabalhistas não transfere à concedente a responsabilidade por seu pagamento. 
 
4.7. Quando os custos diretos e indiretos forem pagos também por outras fontes, a 
organização da sociedade civil deve apresentar a memória de cálculo do rateio da 
despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de 
uma mesma parcela dos custos diretos e indiretos. 
 
4.8. DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO/RECURSOS HUMANOS 
  
Preencher conforme modelos anexos (ANEXO C e Anexo D) .  
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4.9. DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO/OUTROS CUSTEIOS 
  
Preencher conforme modelos anexos (ANEXO E, ANEXO F, ANEXO G e ANEXO H) .  
 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

A Organização da Sociedade Civil apresentará à prestação de contas, mensal e anual, 
de acordo com as instruções da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e 
normativas vigentes do Tribunal de Contas do Estado. 
 
I) Prestação de contas mensal - até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao repasse, 
devendo conter a documentação comprobatória (via original e uma cópia) da aplicação 
dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no Plano de Trabalho, 
enumerados abaixo: 

a) Ofício de Encaminhamento em nome do (a) Secretário (a) de Educação;  
b) Balancete Contábil, conforme legislação vigente;  
c) Originais da folha de pagamento;  
d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF, 

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa da União, Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

e) Documentos fiscais, originais e cópias, na forma da legislação regulamentar, 
emitidos em nome da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, identificando o 
TERMO DE COLABORAÇÃO e número do Processo Interno (carimbo de atesto e 
carimbo de identificação do termo de colaboração); 

f) Cópia legível dos cheques nominativos e/ou transferência eletrônica ou outra 
modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil em que fique 
identificada sua destinação e, no caso de pagamento, o credor; 

g) Relação de pagamentos efetuados (ensino e alimentação); 
h) Planilha de conciliação bancária - pendência; 
i) Planilha de conciliação bancária – sintética; 
j) Planilha de programado x realizado 
k) Demonstrativo de rendimento de aplicação financeira; 
l) Balancete de Receita e Despesas; 
m) Cópia legível dos extratos bancários da conta corrente e conciliação; 
n) Cópia legível dos extratos bancários das aplicações financeiras e demonstrativo de 

rendimentos; 
o) Folha de frequência oficial das crianças atendidas; (Caderneta de Chamada - SE); 
p) Atestados médicos/ justificativa de ausência das crianças atendidas; 
q) Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas; 
r) Cardápio das refeições servidas no período; 
s) Orçamentos originais (no mínimo três) que comprovem a pesquisa de preço 

realizada para cada despesa do termo de colaboração (aquisição de materiais e 
contratação de serviços);  

t) Em casos específicos e exigidos pela Lei Federal nº 13.019/14, bem como por 
determinação do Tribunal de Contas a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
deverá apresentar as Certidões negativas de tributos do INSS, FGTS, Receita 
Estadual e Receita Federal da empresa que realizar o faturamento da compra ou 
serviço. 

 
II)  Prestação de contas anual - deverá ser apresentada até 28 de fevereiro do exercício 
subsequente, observando as disposições vigentes do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (prestação de contas do recurso total recebido no exercício, incluindo 
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rentabilidade). Eventuais saldos não utilizados deverão ser restituídos aos cofres 
municipais até 30 dias após a conclusão do objeto. 
 
III) Das prestações de contas – serão aceitos custos indiretos necessários à execução do 
objeto da parceria, conforme estabelecido em Plano de Trabalho e Cronograma de 
Desembolso. 
 
Parágrafo Primeiro - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas 
efetuadas em data anterior ou posterior à vigência do termo de colaboração.  
 
Parágrafo Segundo - Nas prestações de contas, é vedado a: 

a) Utilização dos recursos em finalidade diversa à estabelecida neste termo de 
colaboração;  
b) Realização de despesas em desconformidade com o Plano de Trabalho/Plano 
de Aplicação, parte integrante deste instrumento;  
c) Realização de despesas com taxas bancárias, de administração, multas, juros 
de correção monetária, inclusive referente a pagamentos de recolhimentos fora de 
prazos;  
d) Realização de despesas de capital;  
e) Pagamentos antecipados e/ou posteriores ao fato gerador da despesa, salvo se 
expressamente autorizados pelo MUNICÍPIO;  
f) Pagamentos de despesas sem a comprovação mediante cópia de cheque ou 
transferência bancária.  
g) Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 
similar. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Representante Legal/Presidente 

 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Coordenador Pedagógico 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Rua Canadá, 26, Diadema – SP. 
 Tel. (11) 4072-7024 / (11) 4072-7087 

e-mail. alimentacao.escolar@diadema.sp.gov.br 

 
Diadema, 14 de setembro de 2021. 

 
Orientações quanto ao Cardápio Creche  

 
Considerando a Resolução FNDE 06/2020, as creches devem seguir o esquema 

de cardápio abaixo, com todas as observações em relação ao atendimento das fontes de 
vitaminas A e vitamina C. 
 

 
CAFÉ DA 
MANHÃ 

ALMOÇO 
COLAÇÃO 

TARDE 
JANTAR 

SEG 

 

Mingau de aveia 

ou amido de 

milho sem açúcar 

Arroz / Feijão 

Ovos  

Legumes/ verduras (2 tipos) 

Fruta (fonte de vitamina C) 

 

Mingau de aveia 

ou amido de 

milho sem açúcar 

Sopa de 

ervilha/lentilha/feijão COM 

Carne / frango /peixe 

COM Legumes/verduras 

TER 

OU 

 

Leite batido com 

fruta  sem açúcar 

Arroz / Feijão 

Carne / frango /peixe 

Legumes/ verduras (2 tipos) 

Fruta 

(vitamina A) 

OU 

 

Leite batido com 

fruta sem açúcar 

OU 

Sopa de arroz 

COM Carne / frango /peixe 

COM Legumes/verduras 

QUA 

OU 

 

Leite puro  

Arroz / Feijão 

Carne / frango /peixe 

Legumes/ verduras (2 tipos) 

Fruta 

(vitamina A) 

OU 

 

Leite puro  

OU 

Sopa de macarrão (verificar 

ingredientes) 

COM Carne / frango /peixe 

COM Legumes/verduras  

QUI  

Arroz / Feijão 

Carne / frango /peixe 

Legumes/ verduras (2 tipos) 

Fruta 

(vitamina A) 

 

OU 

 

Sopa de fubá 

COM Carne / frango /peixe 

COM Legumes/verduras 

SEX  

Arroz / Feijão 

Carne / frango /peixe 

Legumes/ verduras (2 tipos) 

Fruta 
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ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

 QUANTO AO USO DO RECURSO:  

 destinar no mínimo, 75%  do recurso do PNAE à aquisição de alimentos in natura 

ou minimamente processados; 

 destinar no máximo, 20% do recurso do PNAE à aquisição de alimentos 

processados e ultraprocessados;  

 destinar no máximo, 5% do recurso do PNAE à aquisição de ingredientes 

culinários. 

 A lista da classificação dos alimentos in natura, minimamente processado, 

processados, ultraprocessados e ingredientes culinários encontra-se no final deste 

documento. 

 

 QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO: 

 Incluir, obrigatoriamente, alimentos fonte de ferro heme (carnes, vísceras, 

aves, peixes) pelo menos 4 dias por semana. No dia que for ofertado alimento 

fonte de Ferro não heme, há a necessidade de incluir um alimento fonte de 

vitamina C. 

o Exemplos de Frutas fontes de vitamina C: Acerola, Laranja, Limão, 

Morango, Mamão, Goiaba, Caju, Tangerina (mexerica), Manga, Abacaxi, 

Banana prata, Melão, Melancia, entre outras. 

 Incluir, obrigatoriamente, alimentos fontes de Vitamina A, pelo menos 3 dias 

por semana. Tais obrigatoriedades já estão contempladas no esquema de cardápio 

acima. 

o Exemplos de alimentos fontes de vitamina A: Manga, Caqui, Banana da 

terra, Pitanga, Mamão, Goiaba vermelha, Abóbora, Mostarda, Cenoura, 

Batata doce, Repolho, Couve, Almeirão, Rúcula, Catalonha, Agrião, 

Brócolis, Alface, Escarola, Acelga, Espinafre. 

 Alimentos de uso proibido: refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou 

concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás, bebidas à base de 

frutas com aditivos ou adoçadas, cereais com aditivo ou adoçado, balas e 

similares, confeitos, bombons, chocolates em barra ou granulados, biscoitos ou 

bolachas recheadas, bolos com cobertura ou recheio, barras de cereais com aditivo 
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ou adoçadas, gelados comestíveis, gelatinas, mortadela, salsicha, almôndega, 

apresuntado, fiambre, hambúrguer, quibe pronto para consumo, patê, bacon, 

barriga, lombo, carne bovina em conserva, aves temperadas, paleta cozida, 

produtos cárneos salgados, empanados, prato elaborado pronto ou semi-pronto 

contendo produtos de origem animal, copa, carne bovina curada dessecada, 

(Jerked Beef), presunto, presunto cozido, presunto cru, salame e linguiça, 

temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos em 

pó ou para reconstituição. O leite em pó, as fórmulas infantis e as dietas para 

nutrição enteral serão consideradas exceções. 

 A presença de alimentos com gordura trans industrializada é proibida em todos os 

cardápios.  

 A adição de açúcar, adoçante e mel nas preparações é proibida. 

 Retirar a bebida "café" dos cardápios. 

 Limitar a oferta de legumes e verduras em conserva a uma vez ao mês. 

 Retirar todos os alimentos ultraprocessados do cardápio. 

 Identificar, em todos os cardápios, a consistência das preparações. 

 Observar a recomendação da garantia da variedade de alimentos dos cardápios: 

fornecimento de, no mínimo 23 alimentos in natura ou minimamente processados 

por semana, para cardápios que forneçam 3 ou mais refeições/dia (70% das 

necessidades nutricionais diárias). 

 Descrever os principais ingredientes que compõem as preparações, para dar 

visibilidade à variedade de alimentos presentes no cardápio. Por exemplo, nas 

preparações “sopa de legumes” e “salada de frutas”, descrever todos os legumes e 

frutas a serem fornecidas. 

 
 

 
 

       Ângela Rodrigues de Sousa Freitas 
      Nutricionista RT -  CRN3-13.450 
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Categorias de alimento segundo extensão e propósito do 
processamento industrial 

 
CATEGORIAS CONCEITO EXEMPLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentos in natura ou 
minimamente 
processados 

Alimentos in natura são 
obtidos diretamente de plantas 
ou de animais e não sofrem 
qualquer alteração após deixar 
a natureza. 
 
 
Alimentos minimamente 
processados correspondem a 
alimentos in natura que foram 
submetidos a processos de 
limpeza, remoção de partes não 
comestíveis ou indesejáveis, 
fracionamento, moagem, 
secagem, fermentação, 
pasteurização, refrigeração, 
congelamento e processos 
similares que não envolvam 
agregação de sal, açúcar, óleos, 
gorduras ou outras substâncias 
ao alimento original. 
 
OBSERVAÇÃO: elaboração 
caseira de preparações a base 
de alimentos in natura ou 
minimamente processados, com 
a adição de ingredientes 
culinários, origina as 
preparações culinárias.  

Legumes, verduras, frutas, 
batata, mandioca e outras 
raízes e tubérculos in natura ou 
embalados, fracionados, 
refrigerados ou congelados; 
arroz branco, integral ou 
parboilizado, a granel ou 
embalado; milho em grão ou na 
espiga, grãos de trigo e de 
outros cereais; feijão de todas 
as cores, lentilhas, grão de bico 
e outras leguminosas; 
cogumelos frescos ou secos; 
frutas secas, sucos de frutas e 
sucos de frutas pasteurizados e 
sem adição de açúcar ou outras 
substâncias; castanhas, nozes, 
amendoim e outras oleaginosas 
sem sal ou açúcar; cravo, 
canela, especiarias em geral e 
ervas frescas ou secas; farinhas 
de mandioca, de milho ou de 
trigo e macarrão ou massas 
frescas ou secas feitas com 
essas farinhas e água; carnes 
de gado, de porco e de aves e 
pescados frescos, resfriados ou 
congelados; leite pasteurizado, 
ultrapasteurizado („longa vida‟) 
ou em pó, iogurte (sem 
adição de açúcar); ovos; chá, 
café, e água potável. 

  
Alimentos processados 

São fabricados pela indústria 
com a adição de sal ou açúcar 
ou outra substância de uso 
culinário (com óleo, 
vinagre etc) a alimentos in 
natura para torná-los  duráveis e 
mais agradáveis ao paladar. 
São produtos derivados 
diretamente de alimentos e são 
reconhecidos como versões dos 
alimentos originais. São 
usualmente consumidos como 
parte ou acompanhamento de  
preparações culinárias feitas 
com base em alimentos 
minimamente processados. 
 

Cenoura, pepino, ervilhas, 
palmito, cebola, couve-flor 
preservados em salmoura ou 
em solução de sal e vinagre; 
extrato ou concentrados de 
tomate (com sal e ou açúcar); 
frutas em calda e frutas 
cristalizadas; carne  
seca e toucinho; sardinha e 
atum enlatados; queijos;  
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Alimentos 
ultraprocessados 

São formulações industriais 
feitas inteiramente ou 
majoritariamente de substâncias 
derivadas de alimentos 
combinadas com aditivos, com 
pouco ou nenhum alimento não 
processado. Dentre seus 
ingredientes tipicamente 
encontra-se açúcar, óleos e 
gorduras ou sal e fontes de 
energia e nutrientes não típicas 
de preparações culinárias, como 
caseína, lactose, glúten, assim 
como 
derivações de processamento 
de constituintes de alimentos, 
como gordura hidrogenada e 
interesterificada, maltodextrina, 
proteína hidrolisada, proteína 
isolada de soja, açúcar invertido 
e xarope de milho rico em 
frutose. Os aditivos presentes 
nestes alimentos incluem alguns 
também usados nos alimentos 
processados como 
conservantes, antioxidantes e 
estabilizantes e classes 
específicas adicionadas para 
imitar ou melhorar a qualidade 
sensorial dos alimentos ou para 
mascarar aspectos impalatáveis 
do produto final, como corantes, 
flavorizantes, adoçantes que 
não o açúcar, agentes 
carbonatantes, antiumectantes, 
emulsificantes e outros. Os 
alimentos ultraprocessados 
passam por processamentos 
que não possuem equivalentes 
domésticos como a 
hidrogenação, extrusão e pré 
processamento antes de fritar. 

Achocolatado, almôndega e 
hambúrguer, linguiça, 
apresuntado/presunto, bebida 
láctea, composto lácteo, 
bebidas com sabor de frutas, 
biscoito (doce e salgado), 
iogurte adoçado e saborizado, 
molhos prontos, requeijão, 
margarina, queijos 
(tipo cheddar, polenguinho e 
similares), salsicha, embutidos, 
sobremesas „instantâneas', 
bebidas energéticas, pães para 
hambúrguer ou hot dog, pães 
doces e produtos panificados 
cujos ingredientes incluem 
substâncias como gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar, 
amido, soro de leite, 
emulsificantes e outros aditivos. 
 

Ingredientes culinários São produtos extraídos de 
alimentos in natura ou da 
natureza por processos como 
prensagem, moagem, trituração, 
pulverização e refino. São 
usados para temperar e 
cozinhar alimentos e para criar 
preparações culinárias. 

Óleos de soja, de milho, de 
girassol ou de oliva, manteiga, 
banha de porco, gordura de 
coco, açúcar de 
mesa branco, demerara ou 
mascavo, sal de cozinha 
refinado ou grosso. 

 
ATENÇÃO: A composição do produto pode variar conforme a marca/fabricante, por isso, orienta-
se a leitura atenta dos ingredientes, a fim de confirmar que se trata de um produto  
Ultraprocessado. 



ANEXO C 

MODELO - QUADRO FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS 

 

 

TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO 

DE PROFISSIONAIS DA ORGANIZAÇÃO POR 

UNIDADE 
 

 

 

____________ NÚMERO DE ATENDIDOS 

 
EQUIPE ADMINISTRATIVA 

Cargo/Função 
Descrição 
Da Função 

Formação Nome Completo CPF 
Regime de 

Contratação 
Carga 

Horária 
Horário de 
Trabalho 

Fonte 
Pagadora 

         

         

         

         

         

         

 

EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL 

Cargo/Função 
Descrição 
Da Função 

Formação Nome Completo CPF 
Regime de 

Contratação 
Carga 

Horária 
Horário de 
Trabalho 

Fonte 
Pagadora 

         

         

         

         

         

         

 

Data Responsável 

 



ANEXO D 

MODELO - QUADRO FUNCIONÁRIOS EQUIPE TÉCNICA 

 

 

TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO 

DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA 

POR UNIDADE 

 

 
Cargo/Função Descrição  

Da Função 
Formação Nome Completo CPF Regime de 

Contratação 
Carga 

Horária 
Horário de 
Trabalho 

Fonte 
Pagadora 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Data Responsável 



TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Totais %

1. PESSOAL (*ver observação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.1 - Coordenador Geral 0,00

1.2 - Coordenador Técnico 0,00

1.3 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.) 0,00

1.4 - Administrativos 0,00

1.5 - Operacionais - Alimentação e Limpeza 0,00

1.6 - Estagiários 0,00

1.7 - Outros (especificar) 0,00

2. ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1 - INSS 0,00

2.2 - FGTS 0,00

2.3 - PIS Folha 0,00

2.4 - IR Folha

2.4 - IR Autônomo

3. BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.1 - Vale-Transporte 0,00

3.2 - Vale-Refeição 0,00

3.3 - Cesta-Básica 0,00

3.4 - Assistência-médica e odontológia 0,00

3.5 - Outros (especificar) 0,00

4. PROVISÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.1 - 13º salário + encargos 0,00

4.2 - Rescisão + encargos 0,00

4.3 - Férias + encargos 0,00

5. ALUGUEL ( INCLUINDO I. RENDA E IPTU ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1 - Aluquel 0,00

5.2 - IR Aluguel 0,00

5.3 - Outras despesas 0,00

6. SERVIÇOS ESSENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6.1. - Energia Elétrica 0,00

6.2 - Água e esgoto 0,00

6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet) 0,00

6.4 - Gás 0,00

7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7.1 - Limpeza 0,00

7.2 - Higiene 0,00

8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados) 0,00

8.2 - Perecíveis (Horfifrutigranjeiros)

8.3 - Perecíveis (Panificação)

8.4 - Estocavéis (Não Perecíveis)

8.5 - Outros (Especificar)

9. MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9.1. - Estrutura Física 0,00

9.2  - Equipamentos 0,00

9.3 - Outros

10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.1 -  Escritório (papel, canetas, pastas, etc) 0,00

10.2 - Pedagógivo (Jogos e brinquedos) 0,00

10.3 - Outros

11. DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

11.1 - Serviços Terceiros (Autônomos) 0,00

11.2 - Cursos/Simposios/Seminários 0,00

11.3 - Serviços Contábeis 0,00

11.4 - Serviços de Transportes 0,00

11. 5 - Outros (especificar) 0,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

* OBS:  Os Recursos Humanos serão especificados nas funções/cargos de acordo com cada tipo de serviço.

ANEXO E

MODELO - PLANEJAMENTO ADMINSTRATIVO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2022

Data ___/___/_____
Presidente (a):

Assinatura:

Qtde.



TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

1-AQUSIÇAO DE BENS DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

.(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

R$ 0,00

UNIDADE QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

.(R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

R$ 0,00

ESPECIFICAÇÃO DE GASTOS  

R$ 0,00TOTAL (SUBTOTAL1+2) =

2. MATERIAIS/PRODUTOS DE CONSUMO 

MATERIAIS/ PRODUTOS DE CONSUMO

SUBTOTAL 2

ANEXO F

 SUBTOTAL 1

PLANO DE APLICAÇÃO 

MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS

SERVIÇOS



Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Total Programa Total Realizado Programado Realizado

1. PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.1 - Supervisora Pedagogica (CLT) 0,00 0,00

1.2 - Coordenadora do Núcleo (CLT) 0,00 0,00

1.3 - Assistente de Coordenação (CLT) 0,00 0,00

1.4 - Educadores (2) (CLT) 0,00 0,00

1.5 - Administrativo (CLT) 0,00 0,00

1.6 - Estagiários (4) 0,00 0,00

1.7 - Serviços Gerais (Terceirizado) 0,00 0,00

1.8 - Educador (MEI) 0,00 0,00

1.9 - Formador (RPA) 0,00 0,00

2.0 - Dissidio (CLT) 0,00 0,00

2. ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

2.1 - INSS 0,00 0,00

2.2 - FGTS 0,00 0,00

2.3 - DARF/PIS 0,00 0,00

2.4 - VALE REFEIÇÃO 0,00 0,00

2.5 - PROVISÃO 13° sálario + Rescisão 0,00 0,00

2.6 - PROVISÃO Férias 0,00 0,00

3. ALUGUEL ( INCLUINDO I. RENDA E IPTU ) 0,00 0,00 0,00% 0,00%

4. DESPESAS GERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

4.1. - Luz 0,00 0,00

4.2 - Água e esgoto 0,00 0,00

4.3 - Telefone 0,00 0,00

4.4 - Gás 0,00 0,00

5. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA 0,00 0,00 0,00% 0,00%

6. ALIMENTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7. MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7.1. - Estrutura Física 0,00 0,00

7.2  - Equipamentos 0,00 0,00

8. MATERIAL PEDAGÓGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

8.1 -  Escolar (papel, canetas, pastas, etc) 0,00 0,00

8.2 - Jogos e brinquedos 0,00 0,00

9. DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

9.1 Material para escritório 0,00 0,00

9.2 Material para apostilas (toner/master /tintas) 0,00 0,00

9.3 Cursos/Simposios/Seminários 0,00 0,00

9.4 Contabilidade 0,00 0,00

9.5 Serviços de Transportes 0,00 0,00

9.6 Despesas Diversas 0,00 0,00

(=) Total das DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Outubro Novembro Dezembro TotaisDescrição

ORGANIZAÇÃO - MODELO G

Porcentagem

RELATÓRIO DE PROGRAMADO X REALIZADO

Julho Agosto Setembro



TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

ANEXO H 

 

 

DECLARAÇÃO 

 (Reproduzir em papel timbrado da Organização da Sociedade Civil) 

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil proponente, declaro, 

para fins de prova junto à Secretaria de Educação de Diadema, que as informações que constam 

neste Plano de Trabalho e Aplicação são verdadeiras, e para os efeitos e sob as penas do art. 299 

do Código Penal e art. 22 da Lei Federal 13.019/2014, que inexiste mora ou débito junto a 

qualquer órgão ou Organização da Sociedade Civil da Administração Pública direta ou indireta 

que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do 

Município, na forma deste plano de trabalho. Se houver algo em contrário ou inverídico, me 

responsabilizo na forma legal. 

 

     ,   /     /     

Local e data 

________________________________________ 

       Nome do Presidente  

        Nome da Organização da Sociedade Civil 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

  

           Declaro em conformidade com o Decreto-Lei N.º 2.848/40 (Código Penal Brasileiro) e 

Inciso III do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 que esta Organização da Sociedade Civil não 

possui nenhum membro dirigente, em qualquer nível, detentor de cargo público federal, estadual e 

municipal, do Poder Legislativo, Executivo, administração indireta ou em mandato público. 

 

     ,   /     /      

(local, data) 

  

_________________________________________ 

Nome da  Organização da Sociedade Civil  

Presidente  Organização da Sociedade Civil 



TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

ANEXO J 

 
 

Termo de Cessão de Imóvel 
 
 
 

Pelo presente instrumento, cedemos o espaço físico de _____ sala(s), 

localizada(s) à _______________________________________________, 

Bairro ____________________, município de ___________________/SP, 

em perfeitas condições de uso e conservação, de propriedade 

_______________________________, para uso pela Organização da 

Sociedade Civil__________________________ durante o período 

_____________________________.  

 

 

Diadema, ____ de _______________ de ______.                 

 

 

         

___________________________   

Nome                                 

RG: 

CPF:       
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MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

Termo de Colaboração de Cooperação 

Técnica e Financeira celebrado entre o 

MUNICÍPIO DE DIADEMA   e   a , 

Processo Administrativo Interno nº 

  . 

 
 
 
Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado o MUNICÍPIO DE DIADEMA, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura do Município 

de Diadema, situada à Rua Almirante Barroso, nº 111, Vila Santa Dirce, inscrito 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 

46.523.247/0001-93, neste ato representado pela Secretária de Educação, Sra. 

Ana Lúcia Sanches, em razão da delegação de competência que lhe foi 

atribuída pelo Decreto nº 4.849, de 31 de julho de 1.996, doravante designado 

simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado, a XXXXXXXXXX, associação sem 

fins econômicos, situada no Município de Diadema, na Rua/Av. XXXXXXXX, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob 

nº XXXXXXXXX, neste ato representado pelo seu Presidente XXXXXXXXX, 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade nº. 

XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, residente e 

domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante designada simplesmente 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tem entre si, justo e acordado, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
Constitui objeto deste Termo de Colaboração o fornecimento de vagas para 

atendimento, na área da Educação Infantil em período integral, de crianças 

residentes no Município de Diadema, na faixa etária de zero a três anos, onze 

meses e vinte e nove dias, de acordo com o Plano de Trabalho  apresentado 
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às folhas XX e aprovado às folhas XX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
O presente termo de colaboração tem sua fundamentação legal na Lei Federal 

Nº 13.019 de 31.07.2014, Lei Federal Nº 13.204 de 14.12.2015 e suas 

alterações; pelo Decreto Federal Nº 8.726 de 27.04.2016; Constituição da 

República artigos 205 a 214; LDBEN nº 9.394/1996; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 

10.172/2001; Decreto Federal 6.949/2009 art. 7 e 24; Lei nº 12.764/2012; 

Resolução CD/FNDE nº 26/2013 – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE); Resolução Conselho Nacional de Educação CEB nº 05/2009 – CNE e 

Câmara de Educação Básica (Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil); Parecer CNE/CEB nº 20/2009 (Revisão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil); Resolução CNE?CEB nº 

04/2010 (define Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica); Lei 

nº 11.494/2007 – FUNDEB, Plano Nacional de Educação; Lei Federal nº 

12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, e demais disposições 

regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as condições a seguir 

estabelecidas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto do termo de 

colaboração totalizam R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXX), sendo R$ XXXX 

(XXXXXX) referente ao produto percapita, e R$ XXXXX (XXXXXX) para o 

custeio de despesas com manutenções e pequenos reparos. 

 
Parágrafo Primeiro - Os valores serão repassados pelo MUNICÍPIO à 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, na forma estabelecida no Plano de 

Trabalho, Plano de Aplicação (manutenções e reparos) e Cronograma de 

Desembolso aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação em 

conjunto com o Núcleo de Convênios e Parcerias, por meio de depósito 

bancário na Conta Corrente nº XXXXX, Agência XXXXX do Banco XXXX, 
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utilizada exclusivamente pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para 

execução do objeto: 

a) R$ XXXXXXX – de acordo com o estabelecido no Cronograma de 

Desembolso; 

b) R$ XXXXXXX – parcela única, equilante a R$ 100,00 (cem reais) por 

criança, no período fixado pela Secretaria da Educação, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DIRETRIZES E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
A Organização deverá propor um Plano de Trabalho embasado na Proposta 

Curricular do Município com objetivos educacionais de forma a atender as reais 

necessidades das crianças, respeitando sua cultura, suas singularidades, 

ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades por meio 

das brincadeiras e interações, considerando as crianças em suas 

necessidades não apenas cognitivas, mas também as afetivas, sociais e 

biológicas visando o desenvolvimento integral das mesmas. 

 
I) São Diretrizes da Secretaria de Educação, os princípios da: 

a) Qualidade Social da Educação; 

b) Democratização do Acesso e da Permanência;  

c) Gestão Democrática.  

 
Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC ainda 

estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças irão vivenciar 

e experimentar o mundo, são eles: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações. 

 
O plano de trabalho deve estar estruturado nos eixos norteadores da Educação 

Infantil: interações e brincadeira. Além disso, para que as crianças tenham 

condições de se desenvolver integralmente, devem ser assegurados os seis 

direitos de aprendizagem que são: conviver, brincar, participar, explorar, 
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expressar e conhecer-se. 

Pensando ainda no plano de trabalho, propomos os seguintes movimentos, que 

devem estar articulados à construção de conhecimentos significativos, aos 

direitos de aprendizagem, à narrativa de currículo singular de cada unidade 

educacional e de seu território:  

 Diagnóstico (Leitura de mundo) 

 Definição de objetivos e metas 

 Planejamento das ações:  

 
Parágrafo Primeiro - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá 

respeitar o limite de crianças por faixa etária, de acordo com a equivalência 

mínima de: 

a) Berçário – crianças de 0 (zero) a 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 29 (vinte 

nove) dias, grupos de 05 (cinco) a 08 (oito) crianças, não podendo exceder o 

número de 24 (vinte e quatro) crianças por sala (considerando o mínimo de 

1m² por criança); 

b) Minigrupo – crianças 02 (dois) anos a 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 29 

(vinte nove) dias, grupos de 08 (oito) a 16 (dezesseis) crianças, não podendo 

exceder o número de 24 (vinte e quatro) crianças por sala (considerando o 

mínimo de 1m² por criança); 

c) Maternal – crianças 03 (três) anos a 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 

(vinte nove) dias, grupos de até 24 (vinte e quatro) crianças por sala 

(considerando o mínimo de 1m² por criança). 

 
Parágrafo Segundo - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá 

manter um número mínimo de profissionais por turma: 

a) Berçário – agrupamento de 05 (cinco) a 08 (oito) crianças – 1 

professor/educador; 

b) Mini-grupo – 

b.1) agrupamento de 08 (oito) crianças – 1 professor/educador; 

b.2) agrupamento de 16 (dezesseis) crianças – 1 professor/educador e 1 

auxiliar de sala; 



   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Secretaria de Educação 

 

 

 

5  

c) Maternal – 

c.1) agrupamento de 16 (dezesseis) crianças – 1 professor/educador; 

c.2) agrupamento de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro) crianças – 1 

professor/educador e 1 auxiliar de sala. 

 

Parágrafo Terceiro - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá 

manter um espaço adequado à faixa etária e número de alunos atendidos. 

 
Parágrafo Quarto – Cumprindo o disposto no artigo 62, da Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional - LDBEN, quanto à formação dos docentes que 

prestarão serviços na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
Competirá ao MUNICÍPIO: 

a) Proceder à publicação do presente termo de colaboração no jornal local; 

b) Acompanhar, supervisionar, avaliar, orientar e fiscalizar periódica e 

sistematicamente qualitativa e quantitativamente, bem como apoiar 

tecnicamente os serviços prestados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL, as ações pedagógicas e administrativas relativas à execução do objeto, 

zelando pelo cumprimento de todas as suas Cláusulas, em decorrência deste 

Termo de Colaboração; 

c) Analisar e deliberar quanto à aprovação dos Relatórios de Atendimentos 

apresentados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e proceder a 

avaliações sistemáticas das metas de atendimento, emitindo relatórios; 

d) Propor alterações no Plano de Trabalho e/ou Plano de Aplicação quando 

houver necessidade para melhor adequação dos objetivos a serem alcançados 

referentes a este instrumento; 

e) Receber e analisar, por meio do Núcleo de Convênios e Parcerias e da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, prestação de contas e emitir parecer 

técnico conclusivo, mediante a análise e regularidade de toda a documentação 

exigida e atendimento às disposições legais vigentes; 
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f) Emitir parecer sobre as avaliações semestrais dos indicadores quantitativos 

relacionados ao número de vagas ofertadas e atendidas, da qualidade do 

atendimento mensurados por meio de avaliações e pesquisa de satisfação, os 

qualitativos em relação às metas estabelecidas em função da Proposta 

Curricular do Município e da avaliação da aprendizagem dos alunos; 

g) Efetuar o repasse dos recursos financeiros (percapita) na forma estabelecida 

no Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho, mediante 

depósito em conta corrente em banco oficial exclusiva deste termo de 

colaboração, desde que, haja sido aprovada a prestação de contas da 

penúltima parcela repassada; 

h) Efetuar o repasse dos recursos financeiros para as despesas com 

manutenções e pequenos reparos, após aprovação do Plano de Aplicação 

(Anexo F) pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, mediante depósito 

em conta corrente em banco oficial exclusiva deste termo de colaboração; 

i) Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o Plano de Trabalho e Plano 

de Aplicação; 

j) Desenvolver, em parceria com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

atividades voltadas à formação permanente dos profissionais; 

k) Orientar e indicar as prioridades na utilização de recursos a serem aplicados 

nas unidades de atendimento tendo em vista a qualidade de ensino. 

l) Definir prazo para que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL adote 

providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações 

decorrentes deste Termo de Colaboração, sempre que verificada alguma 

impropriedade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos 

financeiros, até o saneamento delas; 

m) Aprovar, deliberar e supervisionar a execução do Projeto Político-

Pedagógico e do Calendário Escolar; 

n) Definir a demanda a ser atendida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL; 

o) Fornecer uniforme escolar aos alunos frequentes; 

p) Realizar, conforme legislação vigente, repasse do PNAE destinados à 

alimentação escolar; 
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Competirá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

a) Elaborar Plano de Trabalho conforme orientações do Anexo B e Anexo B I; 

b) Elaborar Plano de Aplicação conforme orientações do Anexo F 

c) Adotar providências quanto ao regular atendimento dos beneficiários do 

presente termo de colaboração, de forma a atender plenamente o seu objeto, 

conforme estabelecido no Plano de Trabalho; 

d) Organizar horário de atendimento ao público de acordo com orientações da 

Secretaria de Educação; 

e) Assegurar o bom atendimento, as informações, a inscrição e a matrícula da 

criança na unidade de opção das famílias, e no momento que a mesma realizar 

a solicitação evitando o prejuízo da criança em relação a sua classificação na 

lista de espera; 

f) Receber, registrar, distribuir e expedir papéis em geral que tramitam na 

Escola, atendendo as solicitações documentais da Secretaria de Educação 

atentando-se aos prazos, instruções e normativas; 

g) Viabilizar o acesso da população atendida aos serviços oferecidos e ao 

conteúdo da proposta de trabalho, tendo os critérios estabelecidos pela 

Secretaria de Educação para as escolas de período integral, principalmente no 

que se refere à compatibilização das vagas com as escolas municipais, sob a 

coordenação da equipe da Secretaria de Educação; 

h) Manter quadro de pessoal, materiais e equipamentos adequados e 

compatíveis com as especificações descritas no Plano de Trabalho, de forma a 

dar plena condição de realização do objeto do termo de colaboração; 

i) Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO 

na prestação dos serviços objeto deste Termo de Colaboração, conforme 

estabelecido na Cláusula Primeira; 

j) Apresentar, mensalmente, ao MUNICÍPIO, até o dia 10 do mês subsequente, 

a prestação de contas dos recursos recebidos, por meio de relatório das 

atividades desenvolvidas, relação nominal de todos os atendidos e, toda 

documentação pertinente, conforme Cláusula Décima Quinta do presente 

Termo de Colaboração, comprovando que os recursos financeiros recebidos 

foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho, conforme roteiro 
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fornecido pela Secretaria de Educação; 

k) Manter a contabilidade e registros regulares, devidamente atualizados e em 

boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações desta 

parceria à disposição dos agentes públicos, e ainda, manter registros contábeis 

específicos relativos aos recebimentos de recursos oriundos do presente 

Termo de Colaboração; 

l) Fornecer as informações necessárias para o acompanhamento, 

monitoramento, controle e fiscalização da execução do termo de colaboração 

aos Técnicos credenciados pelo MUNICÍPIO, e Comissão de Monitoramento e 

Avaliação para atender a eventuais solicitações acerca de levantamentos de 

dados formulados pela Secretaria de Educação com vistas a contribuir com o 

planejamento do atendimento no âmbito municipal; 

m) Reformular, em caráter excepcional, o Plano de Trabalho, somente após 

análise e manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e 

autorização expressa do titular da Pasta, sendo vedada a mudança de objeto. 

O prazo máximo para manifestação da Secretaria de Educação será de trinta 

dias a contar da data do recebimento da solicitação; 

n) Apresentar a seguinte documentação, em cumprimento ao disposto no 

artigo 1º, Cláusula A, incisos I e II do Decreto nº 6.496 de 12 de março de 

2010: 

1 - No ato da assinatura da parceria, lista com nome e número da Carteira de 

Identidade e Previdência Social de cada um dos trabalhadores por ele 

recrutados para executar o convênio, mediante prévio registro com base na 

legislação trabalhista, bem como, declaração firmada por seu representante 

legal, sob as penas da lei, de que nenhum outro empregado seu, além 

daqueles discriminados na referida relação, trabalharão na execução da 

parceria, exceto se a substituição ou a inclusão de um deles for previamente 

comunicada à Administração, observando-se a mesma exigência de 

identificação, com nome e número da Carteira de Identidade e da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social do empregado substituto ou incluso; 

2 - Declaração de idêntico teor, sob as penas da lei, como condição para o 

pagamento de cada parcela mensal do valor a ser repassado, exceto quando 
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efetivamente algum dos empregados tenha sido substituído ou houver a 

inclusão de novo empregado, hipóteses nas quais o parceiro deverá identificá-

lo na forma prevista no inciso anterior; 

o) Abrir e manter conta corrente específica e exclusiva junto a um banco oficial 

(CEF – Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), para recebimento e 

movimentação dos recursos destinados à execução do objeto deste termo de 

colaboração; 

p) Comprovar através de prestações de contas de acordo com o recebimento 

das parcelas do recurso, aplicação dos recursos financeiros em conformidade 

com o objeto do termo de colaboração; 

q) Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos que não poderão ser 

destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula 

Primeira deste termo de colaboração e no Plano de Trabalho, sob pena de 

rescisão deste instrumento e responsabilidade dos seus dirigentes; 

r) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e 

previdenciário, danos causados a terceiros e pagamentos de pessoal e de 

seguros em geral, eximindo o MUNICÍPIO de quaisquer ônus de 

reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele; 

s) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos com relação 

à execução dos serviços; 

r) Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e 

geridos em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição 

financeira pública indicada pela administração pública, e, enquanto não 

empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em 

cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 

(um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 

mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto 

para sua utilização for igual ou inferior a 01 (um) mês; 

t) Realizar planejamento pedagógico das atividades relativas ao objeto do 

presente termo de colaboração, com dispensa do atendimento, desde que 

autorizado pela Secretaria de Educação; 

u) Manter a ficha individual de matrícula, relatório de avaliação trimestral do 
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desenvolvimento de aprendizagem da criança e a relação nominal das crianças 

atendidas, devidamente preenchidas e atualizadas em documento oficial, 

fornecido pela Secretaria de Educação, sujeitas a exame, sem prévio aviso, por 

parte dos órgãos municipais incumbidos da fiscalização deste termo de 

colaboração; 

v) Manter atualizados os dados no Sistema de Gestão Escolar do MUNICÍPIO; 

w) Manter as classes, salas e núcleos homologados no Plano de Trabalho, 

submetendo qualquer alteração à aprovação da Secretaria de Educação; 

x) Elaborar e encaminhar o Calendário Escolar e Projeto Político-Pedagógico, 

segundo normativas oficiais do Município para homologação da Secretaria de 

Educação, até 30 de março de cada ano; 

y) Manter pelo prazo de 05 (cinco) anos, registro das provas de aplicação dos 

recursos, assim como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, os 

quais permanecerão à disposição dos órgãos públicos competentes para 

eventual apresentação, quando solicitada, de acordo com a conveniência da 

administração; 

z) Atender ás orientações previstas nas normas técnicas do Departamento de 

Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, quanto aos 

procedimentos para oferta de alimentação equilibrada e saudável aos alunos; 

aa)Colocar e manter placa cedida pelo Município em local visível e frontal da 

entidade;  

bb) Fazer constar em todas as suas publicações, materiais promocionais e de 

divulgação de suas atividades e eventos, informações sobre o termo de 

colaboração celebrado com a Secretaria Municipal de Educação, observando 

os preceitos constitucionais dispostos no 

§1º, do art. 37, da Constituição Federal; 

cc) Comunicar e documentar à Secretaria Municipal de Educação, toda e 

qualquer alteração ocorrida em seus estatutos, mudanças de diretoria ou 

qualquer substituição de seus membros; 

dd) Zelar pelo imóvel e mobiliário municipal, quando for o caso, os quais 

deverão ser mantidos em adequadas condições de uso e perfeito 

funcionamento, responsabilizando- se pela necessária manutenção, reparos e 
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reposição destes, arcando, inclusive, com o pagamento das contas referentes 

às concessionárias de serviços públicos; 

ee) Participar dos processos de formação, viabilizados pela Secretaria de 

Educação por meio de representantes da equipe técnica e demais profissionais 

envolvidos diretamente nas atividades ofertadas. 

Parágrafo Primeiro - Em atendimento ao artigo 2° da Lei Federal nº 

12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL deverá divulgar em seu sítio eletrônico o recurso recebido e a destinação 

a ele atribuída, sem prejuízo de outras formas de divulgação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR DA PARCERIA 

 
Fica designado (a) o (a) servidor (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (cargo ou função), 

junto a Secretaria de Educação, nomeado (a) pela Portaria GP nº xxxx de xx de 

xxxxxxxxxxxx de 20XX, Gestor da presente parceria. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

 
É de responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o 

gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 

que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DOS ENCARGOS 

TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS. 

 
É de responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o 

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de 

colaboração, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária 

da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 

objeto da parceria ou restrição à sua execução. 
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CLÁUSULA NONA - DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá: 

a) Fornecer alimentação escolar que atenda as necessidades nutricionais das 

crianças atendidas, de acordo com a faixa etária, devendo conter alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares 

saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento das crianças 

atendidas e para a melhoria das aprendizagens. 

b) Seguir as orientações do “Esquema de Cardápio para Creches”, elaborado 

pelo Núcleo de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação (Anexo B I). 

c) Atender as exigências contidas na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de 

junho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos 

alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE; 

d) Atender as exigências contidas na Portaria CVS-5, de 09.04.2013 

(Regulamento Técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais 

de alimentos e para serviços de alimentação), Código Sanitário do Estado de 

São Paulo e demais normas sanitárias vigentes. 

 
Parágrafo Único - Mensalmente o Núcleo de Alimentação Escolar da 

Secretaria de Educação, realizará visita técnica com emissão e 

encaminhamento de relatório, que subsidiará a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do Termo de Colaboração, com relação ao cumprimento do disposto 

nesta Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 
Fica designada a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria de 

Educação, nomeada pelo Edital nº 10/2021/SE, para realizar o monitoramento 

e avaliação da presente parceria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ATENDIMENTO 
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A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL atenderá XXXX (XXXXXXXXX) 

crianças na faixa etária de um zero a três anos onze meses e vinte e nove dias, 

sendo XX (XXXXXXX) na fase de berçário semi-integral a um valor per capita de 

R$ 399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); XX 

(XXXXXXX) na fase de berçário integral a um valor per capita de R$ 577,20 

(quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos), e XX (XXXXXX) nas fases 

de mini-grupo e maternal a um valor per capita de R$ 481,00 (quatrocentos e 

oitenta e um reais), recebendo mensalmente o valor de R$ XXXXX (XXXXXXX), 

respeitando o número de crianças efetivamente atendidas, compreendido entre o 

primeiro e o último dia do mês. 

 
Parágrafo Primeiro – A ORGANIZÇÃO manterá em funcionamento XXXX 

creche(s) localizada(s) no Município de Diadema no(s) seguinte(s) endereço(s): 

- Nome: Creche XXXXXXXX 

- Endereço: XXXXXXX 

- Capacidade de atendimento: 

- Faixa Etária: 0 (zero) a 03 (três) anos, sendo: XX (XXXXX) crianças de berçário; 

XX (XXXXX) no mini-grupo e, XX (XXXXX) no maternal. 

-  

Parágrafo Segundo – Toda e qualquer ampliação ou redução de atendimento, 

deverá ser solicitada previamente pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL à Secretaria de Educação, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestar-se a respeito, autorizando-a ou não, após análise da demanda 

existente. 

 
Parágrafo Terceiro – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá 

funcionar por um período mínimo de 05 (cinco) dias por semana, e cumprir no 

mínimo 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado 

pela Secretaria de Educação, com exceção dos feriados e recesso escolar de 

julho a ser definido pela SME. 

Carga Horária: 

 Semi-integral: período de 05 (cinco) horas diárias sendo:  
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1. Das 07:00 às 12:00 

2. Das 13:00 às 18:00  

 

 Integral: Das 07:00 às 18:00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

I – O presente Termo de Colaboração terá a vigência de 01/01/2022 a 

31/12/2022, podendo ser prorrogada de acordo com interesse público, após 

manifestação por escrito do titular da Secretaria de Educação, posterior ao 

parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Núcleo de Convênios 

e Parcerias da SE. 

 
II - Em caso de prorrogação, será indicado nos termos aditivos, os créditos e 

empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida 

em exercício futuro, em consonância com a atual legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes deste Termo de Colaboração correrão à conta de 

dotações consignadas ao Projeto/Atividade Código XXXXX, Elemento de 

Despesa 335043 – Fonte de Recurso XXXXXXXXX do orçamento da 

Secretaria de Educação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REPASSE DOS RECURSOS 

 
O valor total estimado dos recursos financeiros a serem transferidos 

mensalmente para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será o produto 

do beneficio per capita e do número de vagas efetivamente atendidas no mês, 

no período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês anterior à 

liberação do pagamento. É de responsabilidade da organização, apresentar 

justificativas das faltas dos alunos conforme orientação da Secretaria de 

Educação e a substituição da vaga quando estas excederem 30 dias de faltas 
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sem justificativas, podendo isso comprometer o repasse. 

Parágrafo Primeiro - O valor repassado será destinado integralmente ao 

custeio do atendimento de que trata este termo de colaboração. 

 
Parágrafo Segundo - O repasse da primeira parcela será efetuado até o 

quinto dia útil, após a publicação do Termo de Colaboração. As demais 

parcelas serão mensalmente repassadas até o quinto dia útil de cada mês. 

 
Parágrafo Terceiro - O repasse da terceira parcela fica condicionado à 

apresentação da prestação de contas da primeira parcela, o da quarta parcela 

fica condicionado à apresentação da segunda e, assim sucessivamente. 

 
Parágrafo Quarto - O valor total estimado para o presente Termo de 

Colaboração é de R$ XXXXXXX, onerando a rubrica orçamentária de nº 

XXXXXXXXX” 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentará ao Núcleo de 

Convênios e Parcerias, constante no Termo de Colaboração: a prestação de 

contas parcial e anual, de acordo com as instruções da Secretaria de Educação 

e normativas vigentes do Tribunal de Contas do Estado: 

 
I) Prestação de contas mensal - até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao 

repasse, devendo conter a documentação comprobatória (via original e 

documentação digitalizada em pdf pesquisável e arquivos em excel das 

planilhas disponibilizadas pela concedente) da aplicação dos recursos 

recebidos mensalmente, conforme descrito no Plano de Trabalho, enumerados 

abaixo: 

a) Ofício de Encaminhamento em nome do (a) Secretário (a) de Educação; 

b) Balancete Contábil, conforme legislação vigente; 

c) Originais da folha de pagamento; 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
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– CRF, Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros, Certidão Negativa de Débitos da 

Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e 

Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

e) Documentos fiscais, originais e cópias, na forma da legislação 

regulamentar, emitidos em nome da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL, identificando o TERMO DE COLABORAÇÃO e número do 

Processo Interno (carimbo de atesto e carimbo de identificação do termo 

de colaboração); 

f) Cópia legível dos cheques nominativos e/ou transferência eletrônica ou 

outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil em 

que fique identificada sua destinação e, no caso de pagamento, o 

credor; 

g) Relação de pagamentos efetuados (ensino e alimentação); 

h) Planilha de conciliação bancária - pendência; 

i) Planilha de conciliação bancária – sintética; 

j) Planilha de programado x realizado 

k) Demonstrativo de rendimento de aplicação financeira; 

l) Balancete de Receita e Despesas; 

m) Cópia legível dos extratos bancários da conta corrente e conciliação; 

n) Cópia legível dos extratos bancários das aplicações financeiras e 

demonstrativo de rendimentos; 

o) Folha de frequência oficial das crianças atendidas; (Caderneta de 

Chamada - SE); 

p) Atestados médicos/ justificativa de ausência das crianças atendidas; 

q) Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas; 

r) Cardápio das refeições servidas no período; 

s) Orçamentos originais (no mínimo três) que comprovem a pesquisa de 

preço realizada para cada despesa do termo de colaboração (aquisição 

de materiais e contratação de serviços); 

t) Em casos específicos e exigidos pela Lei Federal nº 13.019/14, bem 

como por determinação do Tribunal de Contas a ORGANIZAÇÃO DA 
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SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar as Certidões negativas de 

tributos do INSS, FGTS, Receita Estadual e Receita Federal da empresa 

que realizar o faturamento da compra ou serviço. 

 
II) Prestação de contas anual - deverá ser apresentada até 28 de Fevereiro do 

exercício subsequente, em (via original e documentação digitalizada em pdf 

pesquisável e arquivos em excel das planilhas disponibilizadas pela 

concedente) observando as disposições vigentes do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (prestação de contas do recurso total recebido no 

exercício, incluindo rentabilidade). Eventuais saldos não utilizados deverão ser 

restituídos aos cofres municipais até 30 dias após a conclusão do objeto. 

 
III) Das prestações de contas – serão aceitos custos indiretos necessários à 

execução do objeto da parceria, conforme estabelecido em Plano de Trabalho 

e Cronograma de Desembolso. 

 
Parágrafo Primeiro – Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas 

despesas efetuadas em data anterior oi posterior à vigência do Termo de 

Colaboração. 

 
Parágrafo Segundo - Nas prestações de contas, é vedado a: 

a) Utilização dos recursos em finalidade diversa à estabelecida neste termo de 

colaboração; 

b) Realização de despesas em desconformidade com o Plano de 

Trabalho/Plano de Aplicação, parte integrante deste instrumento; 

c) Realização de despesas com taxas bancárias, de administração, multas, 

juros de correção monetária, inclusive referente a pagamentos de 

recolhimentos fora de prazos; 

d) Realização de despesas de capital; 

e) Pagamentos antecipados e/ou posteriores ao fato gerador da despesa, 

salvo se expressamente autorizados pelo MUNICÍPIO; 

f) Pagamentos de despesas sem a comprovação mediante cópia de cheque ou 

transferência bancária. 
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g) Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 

similar. 

 
Parágrafo Terceiro – Apresentadas as prestações de contas, parcial e anual, 

a Comissão de Monitoramento e Avaliação emitirá parecer: 

a) Técnico, quanto à execução física e atingimento dos objetivos do Termo 

de Colaboração; 

b) Financeiro, quanto à correta e regular aplicação dos recursos do Termo 

de Colaboração. 

 
Parágrafo Quarto - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas 

nesta Cláusula, ou a sua não aprovação pela Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, importará na suspensão das liberações subsequentes até a correção 

das irregularidades ocorridas. 

 
Parágrafo Quinto – As despesas mensais pagas indevidamente e/ou glosas 

efetuadas no período da execução do objeto, deverão ser restituídos e/ou 

reprogramados, conforme observância do Gestor do Serviço e Núcleo de 

Convênios e Parcerias. Ressalvadas despesas do mês de dezembro do 

exercício que deverão ser devolvidas aos cofres públicos até 30 dias após a 

conclusão do objeto. 

 
Parágrafo Sexto - Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo gerenciamento administrativo e 

financeiro dos recursos recebidos; 

 
Parágrafo Sétimo – Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 

instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, não se caracterizando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos 

respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição 

à sua execução. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

 
Os valores repassados a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até 31 de 

dezembro de cada ano e não utilizados, deverão ser restituídos aos cofres 

públicos em conta especifica a ser indicada pelo Gestor do Serviço e Núcleo de 

Convênios e Parcerias. O saldo deverá ser restituído até 30 dias após a 

conclusão do objeto e, o comprovante de devolução deverá ser apresentado a 

SE. 

 
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir no prazo 

de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelos 

índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu 

recebimento, nas seguintes hipóteses: 

I) A inexecução do objeto desta parceria; 

II) Não apresentação do relatório de execução físico-financeira e prestação de 

contas no prazo exigido; 

III) Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CONTROLE DE EXECUÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo 

da Secretaria de Educação, órgão municipal responsável pela execução 

Política Educação.  

 
Parágrafo Primeiro - Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos 

órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle 

interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos 

documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências 

regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de execução do objeto. 

 
Parágrafo Segundo - Fica estabelecida a obrigação da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL de inserir cláusula, no contrato que celebrar com 
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fornecedor de bens ou serviços com a finalidade de executar o objeto da 

parceria, que permita o livre acesso dos servidores ou empregados dos órgãos 

ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem como dos 

órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa 

contratada, nos termos desta Lei, salvo quando o contrato obedecer às normas 

uniformes para todo e qualquer contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PENALIDADES 

Verificado o não cumprimento dos compromissos expressos nas Cláusulas 

anteriores, o MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Educação notificará a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para, no prazo de 30 (trinta) dias 

apresentar a regularização sob pena de suspensão do repasse financeiro a 

partir do mês subsequente. 

 
Parágrafo Primeiro – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá ser 

cientificada, por intermédio de Notificação de Ocorrências emitida pela própria 

Secretaria.  

 
Parágrafo Segundo – Não regularizado, porém justificado a ocorrência, a 

suspensão ficará a critério de parecer emitido pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 

 
Parágrafo Terceiro – O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério Público 

denúncia contra a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que aplicar o 

recurso em fins diversos do previsto neste Termo de Colaboração e a 

Procuradoria Geral do Município para a cobrança judicial, visando o 

ressarcimento aos cofres públicos dos recursos gastos irregularmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO LIVRE ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DA 

ENTIDADE. 

 
É assegurado o livre acesso do Tribunal de Contas, do Gestor, da Comissão 

de Seleção, da Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Núcleo de 
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Convênios e Parceria, da Controladoria Interna do Município, da Divisão de 

Alimentação Escolar, correspondentes aos processos, aos documentos, às 

informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por 

esta Lei, bem como aos locais de execução do objeto deste termo de 

colaboração; 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA AVOCAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

 
Verificada irregularidade na prestação de contas, sem o atendimento das 

diligências apontadas, que enseje a aplicação das penalidades, a Secretaria de 

Educação, à continuidade do atendimento às crianças poderá designar terceiro 

(servidor) para o exercício da gestão financeira dos recursos do termo de 

colaboração, até a efetiva regularização pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL. 

 
Parágrafo Primeiro – A designação de gestor financeiro será precedida de 

notificação administrativa da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para 

que apresente suas justificativas no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
Parágrafo Segundo – A não aceitação das justificativas pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração e da Secretaria de 

Educação, será decidida em relatório circunstanciado e conclusivo, do qual 

será a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL notificada no prazo de 03 

(três) dias úteis. 

 
Parágrafo Terceiro – Quando da gestão por terceiros, será aberta sindicância 

para a apuração das denúncias, podendo a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL reassumir a gestão dos recursos, quando se fizer concluso e favorável a 

referida sindicância. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA. 

 
O presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido por infração legal ou 
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descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como por 

denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, por 

desinteresse unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe, em 

qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data do efetivo 

desfazimento. 

 
Parágrafo Primeiro - Quando da denúncia, rescisão ou extinção do Termo de 

Colaboração, caberá a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentar ao 

MUNICÍPIO no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem como devolução 

dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes das 

aplicações financeiras. 

 
Parágrafo Segundo - É prerrogativa do MUNICÍPIO, assumir ou transferir a 

responsabilidade pela execução do objeto de parceria, no caso de paralisação 

ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade; 

 
Parágrafo Terceiro - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o 

quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade; 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PREVISÃO DE CANCELAMENTO DE 

RESTOS A PAGAR. 

 
Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo deverá ser 

reduzido até a etapa que apresente funcionalidade do objeto pactuado no 

termo de colaboração; sendo avaliado através de parecer técnico financeiro e 

pedagógico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e o Gestor 

do Programa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA TITULARIDADE DE BENS E 

DIREITOS. 

Na conclusão ou extinção da parceria, os bens e direitos adquiridos, 

produzidos ou transformados com recursos repassados, remanescentes na 
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data da extinção do termo de colaboração deverão ser restituídos ao órgão 

concedente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA CONTINUIDADE DO 

ATENDIMENTO. 

 
A Secretaria de Educação se responsabilizará em assumir ou de transferir a 

responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da 

ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade; garantindo 

assim, a continuidade do atendimento às crianças designando terceiro 

(servidor) para o exercício da gestão financeira dos recursos do termo de 

colaboração, até a efetiva regularização pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

 
O presente termo de colaboração poderá ter suas Cláusulas alteradas 

mediante acordo entre as partes, através de Termo Aditivo, nos casos de 

acréscimos do número de atendidos, bem como para prorrogação do prazo de 

vigência ou suplementação do valor, exceto quanto ao objeto. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 
A eficácia deste termo de colaboração fica condicionada à publicação do 

respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo de 20 

(vinte) dias a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO 

 
Fica eleito o Foro da Cidade de Diadema, para dirimir todos os conflitos 

oriundos do não cumprimento das Cláusulas expressas neste instrumento e 

dos omissos. 

E, estando às partes de pleno acordo com os termos do presente termo de 
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colaboração, assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

Diadema, de de 2021. 
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