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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

Em, 17 de janeiro de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI N° 1093/2020 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO PARA 
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO "PROJETO 
SOCIAL VEM COM AGENTE"/PSVA, 
LOCALIZADO NA RUA MOACIR SERRANO, 85, 
LT 29 QD Q, MARAMBAIA, SG/RJ.  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu san-
ciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - De acordo com a Lei nº 002/1994, que regula-
menta a concessão para declaração de UTILIDADE PÚBLICA no 
município de São Gonçalo.  

Art. 2º - Conceder ao PROJETO SOCIAL VEM COM 
AGENTE, localizado na Rua Moacir Serrano, 85 lt 29 QD Q, Ma-
rambaia, SG/RJ o TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA no municí-
pio de São Gonçalo.  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0190/2019 
Autoria: Vereador Claudio Rocha 
LEI N° 1094/2020 

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO EVENTO 
“ADORA SÃO GONÇALO” NO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu san-
ciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - Fica incluído no calendário de eventos do Muni-
cípio de São Gonçalo o evento “Adora São Gonçalo”.  

Art. 2° - O evento “Adora São Gonçalo” será programa-
do e organizado pela Igreja Ministério Restaurai o Altar da Ado-
ração – ROAA, dentre outras, e realizado durante todo o perío-
do de carnaval de cada ano.  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0080/2019 
Autoria: Vereador Misael  
LEI N° 1095/2020 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 
INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
EM TODAS AS UNIDADES PÚBLICAS 
MUNICIPAIS E PRIVADAS DE ENSINO, NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, 
COM BASE NA LEI NACIONAL Nº 12.244/2010. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu san-
ciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - Ficam todas as Unidades Públicas Municipais e 
Privadas de Ensino obrigadas a instalarem Bibliotecas Escola-
res, com base na Lei Nacional nº 12.244, de 24 de maio de 2010.  

Art. 2º - Para os fins desta Lei, consideram-se Biblioteca 
Escolar a coleção de livros, materiais videográficos e documen-
tos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, 
pesquisa, estudo ou leitura.  

Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na 
biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matricula-
do, cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a am-
pliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divul-
gar orientações de guarda, preservação, organização e funcio-
namento das bibliotecas escolares.  

Art. 3º - Deverão ser afixados cartazes em locais de fácil 
visualização contendo os seguintes dizeres:  

“As Unidades de Ensino terão até o dia 24 de maio de 
2023 para instalarem sua Biblioteca Escolar, respeitada a pro-

fissão de Bibliotecário, nos termos da Lei Nacional nº 12.244, de 
24 de maio de 2010.” 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0192/2018 
Autoria: Vereador Professor Paulo 
LEI N° 1096/2020 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE 
COLETORES DE LIXO, COM A DIVISÃO 
ADEQUADA ENTRE O LIXO ORGÂNICO E O 
LIXO SECO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E 
PRIVADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO.  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu san-
ciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da implan-
tação de coletores de lixo, com a divisão adequada entre o lixo 
orgânico e o lixo seco a ser descartado nas escolas públicas e 
privadas, no âmbito do município de São Gonçalo.  

Art. 2º - A implantação dos coletores de lixo e a separa-
ção dos resíduos nas escolas, tem por objetivo:  

I – ajudar instituições, para que o lixo que poderia ser 
reciclado não seja desperdiçado;  

II – escolas que ainda não possuem um sistema eficaz 
de coleta seletiva passem a ter; 

III – vinculação entre educação escolar, cidadania e 
educação socioambiental;  

IV – valorizar o trabalho daqueles que passam desper-
cebidos, como catadores de lixo e funcionários das próprias 
instituições;  

V – promover uma consciência maior entre todos os 
vinculados no processo de separação do lixo até o despejo 
desse em aterros sanitários ou centros de reciclagem;  

VI – diminuir a quantidade de lixo, que muitas vezes po-
deria ser reaproveitado, nos aterros sanitários do município.  

Art. 3º - As escolas deverão ter em seus estabelecimen-
tos um prévio sistema de separação e armazenamento do lixo, 
de modo que facilite o recolhimento.  

Art. 4º - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Execu-
tivo no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a sua publica-
ção.  

Art. 5º - A presente Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrários.  

São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0160/2019 
Autoria: Vereador Salvador Soares 
LEI N° 1097/2020 

INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO, O PRÊMIO DE INCENTIVO AO 
JOVEM AUTOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu san-
ciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de São 
Gonçalo, o Prêmio de Incentivo ao Jovem Autor, destinado a 
incentivar a prática da escrita entre os alunos da Rede Munici-
pal de Ensino, matriculados no Ensino Fundamental e na Edu-
cação de Jovens e Adultos.  

Art. 2º - O prêmio de que trata o art. 1º desta Lei será 
atribuído anualmente a 03 (três) alunos da Rede Municipal por 
ano de ensino, no caso do Ensino Fundamental, e por etapa, na 
educação de Jovens e Adultos, nas condições estabelecidas 
em Decreto regulamentador desta Lei.  

Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá fir-
mar convênio com órgãos públicos ou entidades privadas, se-
jam elas empresas ou organizações não-governamentais, para 
obtenção de apoio para a edição e a publicação das obras de 
que trata esta Lei.  

Art. 3º - A Câmara Municipal de São Gonçalo, por meio 
da Comissão Permanente de Educação e da Comissão Perma-
nente de Assuntos da Mulher, da Criança, do Adolescente, do 
Idoso e do Deficiente, participará do prêmio instituído pela pre-
sente Lei, atribuindo-o anualmente a 01 (um) aluno da Rede 
Municipal por ano de ensino, no caso do Ensino Fundamental, e 
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a 01 (um) aluno por etapa, na educação de Jovens e Adultos, 
nos termos do Regimento Interno da Edilidade e do Decreto 
regulamentador desta Lei.  

Parágrafo único. A Câmara Municipal de São Gonçalo 
poderá firmar convênio com órgãos públicos ou entidades pri-
vadas, sejam elas empresas ou organizações não-
governamentais, para obtenção de apoio para a edição e a pu-
blicação das obras.  

Art. 4º - As despesas com a execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.  

Art. 5º - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Execu-
tivo, no que couber, a partir de sua publicação.  

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0025/2019 
Autoria: Vereador Alexandre Gomes 
LEI N° 1098/2020 

CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE 
À EVASÃO ESCOLAR E GARANTIA DE 
ACESSIBILIDADE À ESCOLA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu san-
ciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - Fica criado o Programa Municipal de Combate à 
Evasão Escolar e Garantia de Acessibilidade à Escola.  

Parágrafo único. O Programa tem como finalidade asse-
gurar o acesso à escola aos estudantes regularmente matricu-
lados em escolas públicas municipais e que residam distantes 
de suas unidades escolares.  

Art. 2º - O Programa Municipal de Combate a Evasão 
Escolar será constituído de um conjunto de ações envolvendo 
o Poder Público e a Sociedade Civil organizada com o escopo 
de garantir a permanência na escola de educandos cursandos.  

Parágrafo único. Poderão ser celebrados Convênios en-
tre os Poderes Executivos Estadual, Federal e entidades da 
sociedade civis voltadas à proteção da criança e do adolescen-
te.  

Art. 3º - As escolas da rede pública de ensino notifica-
rão, ao final de cada bimestre, aos pais ou responsáveis e ao 
Conselho Tutelar do Município em que estiver localizada a rela-
ção nominal dos alunos que apresentam 25% (vinte e cinco por 
cento) de faltas não justificadas.  

Parágrafo único. A relação nominal de que trata este ar-
tigo será acompanhada do nome dos respectivos pais ou res-
ponsáveis legais, além de endereço onde poderão ser encon-
trados.  

Art. 4º - Após esgotadas, todos os recursos escolares 
disponíveis para que seja restabelecida a normalidade na fre-
quência escolar, persistindo os percentuais de faltas, o estabe-
lecimento comunicará previamente aos pais ou responsáveis 
legais e remeterá a lista com os nomes dos faltosos ao Ministé-
rio Público para as medidas cabíveis.  

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 
Fundo Municipal de Combate a Evasão Escolar destinado a 
prover os recursos necessários para o fiel cumprimento desta 
Lei.  

Art. 6º - O Fundo Municipal de Combate a Evasão Esco-
lar será constituído de:  

a) Recursos orçamentários a ele destinados;  
b) Recursos decorrentes da aplicação de penas al-
ternativas pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 
c) Doações, de entidades não governamentais;  
d) Produto da aplicação de seus próprios recursos;  
e) Transferências Governamentais;  
f) Produto de campanhas institucionais; e  
g) Outras fontes de rendas a ele destinado.  

Art. 7º - O Fundo Municipal de Combate a Evasão Esco-
lar será gerido por um Conselho Gestor, que elaborará seu Re-
gimento Interno a ser aprovado pela Chefia do Poder Executivo 
e contará com a participação de:  

a) 4 (quatro) representantes do Poder Executivo Mu-
nicipal;  
b) 4 (quatro) representantes de entidades civis liga-
das a proteção da criança e do adolescente.  

Art. 8º - As famílias beneficiárias de programas sociais 
obrigar-se-ão a garantir o pleno retorno do educando às aulas 
sob pena de suspensão do benefício sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.  

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 
a partir data de sua publicação.  

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0025/2018 
Autoria: Vereador Dr Armando Marins 
LEI N° 1099/2020 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE POLO 
GASTRONÔMICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 
DE SÃO GONÇALO, NA REGIÃO DA CIDADE 
CONHECIDA COMO PRAÇA DA BÍBLIA NO 
BAIRRO DE ALCÂNTARA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu san-
ciono e promulgo a seguinte a Lei: 

Art. 1º - Implementa como Polo Gastronômico e Cultural 
do Município de São Gonçalo a região da cidade conhecida 
como Praça da Bíblia, em Alcântara. 

Art. 2º - A área objeto desta Lei fica denominada como 
Polo Gastronômico e Cultural da Praça da Bíblia, podendo os 
estabelecimentos a serem instalados na área utilizar essa de-
nominação como referência.  

Art. 3º - O Poder Executivo, por intermédio dos órgãos 
competentes, atuará no sentido de apoiar a implementação e o 
desenvolvimento do Polo Gastronômico e Cultural, especial-
mente quanto à:  

I - adequação do trânsito para veículos e pedestres;  
II - aumento das vagas para estacionamento de veículos, 

inclusive através de intervenções urbanas, se necessário;  
III - promover a organização dos eventos, inclusive atra-

vés de intervenções urbanas;  
IV - instalação de sinalização vertical com indicação dos 

estabelecimentos integrantes do polo; 
V - realizar, reformar paisagística e jardinagem; e 
VI - inclusão no roteiro turístico oficial de São Gonçalo.  
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da pre-

sente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, a serem incluídas na Lei Orçamentária Anual.  

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
Projeto de Lei n° 0170/2019 
Autoria: Vereador Claudio Rocha 
DECRETO Nº 007/2020 

REVOGA O DECRETO Nº 039/2019 QUE CRIA E 
COMPÕE A COMISSÃO PARA PLANEJAMENTO 
E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SÃO GONÇALO 
ROTATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso 
das suas atribuições legais e de acordo com os poderes confe-
ridos pelo artigo 56 da Lei Orgânica do Município,  

DECRETA: 
Considerando que, tecnicamente, a Secretaria de Trans-

porte já dispõe de equipe técnica qualificada para o planeja-
mento, implantação e definição dos critérios para o estaciona-
mento rotativo no Município de São Gonçalo. 

Art. 1º – Revoga o Decreto nº 39/2019; 
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 16 de janeiro de 2020. 

JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 

Designa: 
no período de 22 a 31 de janeiro de 2020, UBIRATAN SOARES 
DA SILVA - Mat.: 40113, para responder pelo cargo de Assessor 
Chefe de Controle Interno – Símbolo PR-02, na Fundação Muni-
cipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, 
sem fazer jus a remuneração do referido cargo. 
Port. nº 085/2020 
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PGM 
CORRIGENDA DA PORTARIA  N°19 /PGM/GAB/2019. 

Publicado no Diário Oficial Eletrônico em 26 de dezembro de 
2019. 

Onde se lê …., DAVID MONTEIRO ACYLINO, MAT. 21.586…., 
Leia – se …, DAVID MONTEIRO ACYLINO, MAT. 21.588…., 

São Gonçalo, 16 de Janeiro 2020. 
LUIZ TUBENCHLAK FILHO 

Procurador Geral  

SEMAD 
DESPACHO DO SECRETÁRIO 

Defiro o processo abaixo relacionado: 
Processo no 2594/2020. 

São Gonçalo, 16 de janeiro de 2020. 
LEONARDO NEVES DOS S. DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 
 (Conforme designação da Portaria nº 012/2020) 

SEMFA 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 
005/2017/SEMFA-PMSG 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS N. 
001/2017/SEMFA-PMSG 
Processo Administrativo: 35790/2017 
Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e BANCO BRADESCO 
S/A. 
Objeto: Prestação de serviço continuado de recolhimento de 
tributos e demais receitas municipais, por meio de todos os 
canais de atendimento, exceto guichês de caixa, em padrão 
FEBRABAN, por intermédio da instituição, com prestação de 
contas por meio magnético dos valores arrecadados. 
Prorrogação do Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato por 
mais 12 (doze) meses, com período de 29 de dezembro de 2019 
a 29 de dezembro de 2020. 
Valor Unitário da Tarifa: R$ 2,04 (Dois reais e quatro centavos). 
Dotação Orçamentária: PT 2024.04.122.1001.20.91, Natureza da 
Despesa 3.3.90.39.00, Fonte 00. 
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação apli-
cável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal n. 8.666 
de 21 de junho de 1993, pelo Contrato n. 004/2017/SEMFA-
PMSG, Edital de Credenciamento n. 001/2017/SEMFA-PMSG e 
Processo Administrativo n. 35790/2017. 

São Gonçalo, 14 de janeiro de 2020. 
EDUARDO DA SILVA COMBAT 

Secretário Municipal de Fazenda 

SEMSADC 
EXTRATO DE DECISÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4822/2019 
DECISÃO: A COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZA-
ÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA SAÚDE, DESIGNADO PELA POR-
TARIA 035/SEMSADC/2019, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 4822/2019, QUANTO AO PEDIDO DE QUALIFICAÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA SAÚDE, CONFORME 
LEI MUNICIPAL N. 370/2011 E DECRETO MUNICIPAL N. 
008/2018, INDEFERE O PEDIDO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGA-
NIZAÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA SAÚDE, PELO ASSOCIA-
ÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA, CONFORME LEI MU-
NICIPAL N. 370/2011 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2018.  

São Gonçalo, 07 de janeiro de 2020. 
SANDRO ANTHONY DOS REIS 

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil 

IPASG 
PORTARIA PRES/DPV Nº 345/2019, DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2019. 
RESOLVE: aposentar por idade ELIZABETH ALVES MIRA, ma-
trícula nº 14872, função Professor Docente II, referência D17, a 
contar da data de publicação deste ato, com proventos propor-
cionais 24/25 (8918/9125) à média das remunerações, conforme 
artigo 40, parágrafo 1°, inciso III, alínea B, da C.F/88, com reda-
ção dada pela E.C 41/2003, c/c artigo 40 §5º da CF/88 e c/c art.1° 
da Lei n° 10.887/2004 e Processo nº 936/2019. 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo nº 936/2019, ELIZABETH ALVES MIRA, matricula nº 
14872, função Professor Docente II, referência D17, aposentada 
com proventos proporcionais conforme Portaria nº 345/2019, a 
contar da data de publicação deste ato. 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS POR SENTENÇA JUDICIAL 
Processo nº 774/2015, MARIA DE FATIMA LUIZA DE SOUZA 
BARROSO, matrícula nº 5367, função Auxiliar de Administrati-
vo, referência II, se aposentou com proventos integrais, a con-
tar de 28 de agosto de 2015, conforme Portaria nº 185/2015, terá 
seus proventos refixados em cumprimento a Decisão Judicial 
emitida através do processo nº 0000981-68.2016.8.19.0000, que 
concedeu o patamar de 100% para  a parcela "Adicional De-
sempenho Funcional" a contar de 16 de janeiro de 2020, tor-
nando sem efeito as disposições contrarias.  

FIXAÇÃO DE PROVENTOS POR SENTENÇA JUDICIAL 
Processo nº 832/2016, LEILA MARIA RACHID FONSECA, matrí-
cula nº 9810, função Auxiliar Administrativo, referência I, se 
aposentou com proventos integrais, a contar de 30 de agosto 
de 2016, conforme Portaria nº 198/2016, terá seus proventos 
refixados em cumprimento a Decisão Judicial emitida através 
do processo nº 0009882-25.2016.8.19.0000, que concedeu o 
patamar de 100% para  a parcela "Adicional Desempenho Fun-
cional" a contar de 15 de janeiro de 2020, tornando sem efeito 
as disposições contrarias.  

SEMDUR 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o 
conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de 
Registro de Preços nº 011/SEMDUR/2019, referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP PMSG N° 061/2019 processo n° 12.049/2019 
cujo objetivo é o registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de ferramentas necessárias para atendimento da neces-
sidade dos Dco’s e Parques e Jardins e Usina do município de 
São Gonçalo - RJ.   
EMPRESA VENCEDORA: FER MAX FERRAMENTAS LTDA  CNPJ: 22.014.876/0001-20 

ITEM UNID. QUANT. 
 

ESPECIFICAÇÃO 
/MARCA/MODELO 

VALORES 

MARCA UNITÁRIO GLOBAL 
14 UNID. 100 RASTELO COM  CABO 12 DENTES MINASUL R$ 25,00 R$ 1.250,00 

17 UNID. 100 ANCINHO DE 12 DENTES COM  CABO MINASUL R$ 25,00 R$ 1.250,00 

22 UNID. 3 MARTELO DE CALCETEIRO 500gr. MINASUL R$ 14,97 R$ 748,50 

26 UNID. 30 MARRETA DE 3 KG COM  CABO TENACE R$15,40 R$ 308,00 

29 UNID. 50 PONTEIRO DE ¾” PEQUENO LS R$ 18,66 R$ 933,00 

30 UNID. 50 TALHADEIRA DE FERRO ¾ COM 30cm LS R$ 17,00 R$ 170,00 

33 UNID. 10 NIVEL DE MADEIRA 30 cm C/ 12”- 
BAMBU 

BAMBU R$ 41,33 R$ 1.653,00 

47 UNID. 15 ALICATE  DE BICO 17mm RIO SUL R$ 32,00 R$ 1.600,00 

53 UNID. 15 TARRACHA “DE 3/4” MAIKON R$ 9.60 R$ 144,00 

71 UNID. 52 LÂMINA FACA - STIHL FS 220 POWERMAX R$ 6,50 R$ 325,00 

72 UNID. 15 LIMA PARA CORRENTE DE MOTO 
SERRA MOD. MS - 8” X 3/16 

LS R$ 8,50 R$ 425,00 

94 JOGO 3 JOGO DE CHAVE DE FENDA FHILIPS - 
TWISTER 

TRAMONTINA R$ 20,00 R$ 500,00 

96 JOGO 2 JOGO DE CHAVE DE BOCA 6mm a 32mm BRASFORT R$ 128,56 R$ 257,12 

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 6.043,37 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: SEIS MIL QUARENTA E TRES REIAS E TRINTA E SETE CENTAVOS 

FERNANDO JOSÉ DA FONSECA MOREIRA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

SMDSIA 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Indefiro o processo abaixo relacionado: 
Processo no 57749/2019. 

São Gonçalo, 15 de janeiro de 2020. 
LUCIANA DE SOUZA ALVES 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, 
Infância e Adolescência 

FMS 
EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO Nº 032/2019. 

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇA-
LO E RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. 
OBJETO: Rescisão de comum acordo, do Termo de Contrato, 
oriundo do Processo Administrativo nº FMSSG nº 0455/2015 e 
PMSG nº 16.819/2015, celebrado em 03/07/2017, referente ao 
Contrato nº 05/2017. 
FUNDAMENTO: No artigo 79, inciso II da Lei Federal nº 8666/93. 

São Gonçalo, 08 de janeiro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
OMITIDO EM 30/12/2019. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2019 
CONTRATO Nº 033/2019. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PMSG Nº. 38771/2019. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FMS Nº. 1892/2019. 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇA-
LO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, DEVI-
DAMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 39.260.120/0001-
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63 E RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ/MF SOB O N.º 04.757.322/0001-30. 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA PERMANE-
TE DE USO DE SITEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOFTWARE DE GESTÃO IN-
TEGRADA, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E REGISTRO DE PON-
TO POR DISPOSITIVOS MÓVEIS, COM ENTREGA DO CÓDIGO 
FONTE W DIFUSÃO DE TECNOLOGIA, INCLUINDO IMPLANTA-
ÇÃO, TREINAMENTOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-
VENTIVA, SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO, SUSTENTA-
ÇÃO DO SOFTWARE LEGADO, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS 
UNIDADES E SETORES DE SAÚDE E LOCAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) ME-
SES, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 
PRAZO: 12 MESES. 
VALOR TOTAL: R$ 9.699.475,00 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS 
E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CIN-
CO REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT Nº 23051.10.301.2074.2.103, 
Código de Despesa nº 3.3.90.39.00; PT Nº 
23051.10.302.2048.2.004, Código de Despesa nº 3.3.90.39.00; e 
PT Nº 23051.10.305.2092.2.075, Código de Despesa nº 
3.3.90.39.00. Fontes de Recursos nº 00, 21 e 22. Código Reduzi-
do n° 51. 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL 
Nº 8.666/93. 

São Gonçalo, 08 de janeiro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
OMITIDO EM 30/12/2019. 

SEMED 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2020 
Chamamento Público de entidades mantenedoras 
regularmente constituídas, sem f ins lucrativos, que 
mantenham Creches Comunitárias no Município de São 
Gonçalo e que estejam interessadas em f irmar parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação – SEMED para
atendimento de crianças de zero a cinco anos, na 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a 
partir de março de 2020, observados os requisitos para a 
participação estabelecidos neste instrumento. 

SÃO GONÇALO/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO, neste ato representada 
pelo Sr. MARCELO CONCEIÇÃO DE AZEREDO, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 
identidade nº 09762447-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.171.867/45, residente e 
domiciliado em São Gonçalo/RJ, torna público e de conhecimento dos interessados que, 
mediante o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2020, receberá 
documentação de entidades mantenedoras, regularmente constituídas, sem fins lucrativos, 
que mantenham creches comunitárias no Município de São Gonçalo, a partir de março de 
2020, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, na Educação Infantil, primeira etapa 
da Educação Básica, conforme critérios especificados a seguir: 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração 
de parceria com o Município de São Gonçalo, por meio da formalização de Termo de Fomento, 
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência 
de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme condições 
estabelecidas neste Edital. 

1.2. Serão selecionadas as propostas observando a ordem de classificação e a disponibilidade 
orçamentária para a celebração dos termos de Fomento. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68.055/19 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TORNA 
PÚBLICO E DE CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS 
QUE, MEDIANTE O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO 
RECEBERÁ DOCUMENTAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS 
SIM LUCRATIVAS, REGULARMENTE CONSTITUÍDAS, E 
QUE TENHAM COMO FINALIDADE ESTATUTÁRIA O 
ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
COM ESTEIO NA LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 
2014 e DECRETO MUNICIPAL Nº 166 DE 06 DE AGOSTO 
DE 2019, PARA CELEBRAR TERMO DE FOMENTO QUE 
TENHA POR OBJETO A EXECUÇÃO DE PARCERIA 
DESTINADA AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE ZERO A 
CINCO ANOS, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA 
ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CRITÉRIOS 
ESPECIFICADOS A SEGUIR. 

 



2. DOS FUNDAMENTOS 
2.1. O presente instrumento convocatório tem por princípios básicos a estrita observância da 
moralidade e da transparência, motivadores das ações dos Agentes Públicos; 

2.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Lei 
Federal nº 13.204/15, que altera a Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, "que estabelece o 
regime jurídico das parcerias voluntárias”; além das condições previstas neste Edital e pelos 
normativos aplicáveis a seguir:  

• Constituição Federal, em especial pelos artigos 205 a 214; 

• Emenda Constitucional nº 53/06, que dá nova redação aos artigos 7, 23, 30, 206, 208, 
211 e 212 da Constituição Federal e artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, e suas alterações; 

• Lei nº 8.069/90 (ECA); 

• Lei Orgânica do Município de São Gonçalo; 

• Lei Federal nº 11.274/06, que altera a redação dos artigos 29, 30, 32, e 87 da Lei nº 
9.394/96, dispondo sobre a duração de 9(nove) anos para o Ensino Fundamental, com 
matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade; 

• Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (FUNDEB); 

• Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 (PNAE), que dispõe sobre o atendimento da ali-
mentação escolar e dá outras providências. Em seu artigo 5º parágrafo 5º inciso II  

• Lei n° 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei n° 9.394/96, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 
educação e dar outras providências; 

• Resolução CNE nº 05/09, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Infantil; 

• Resolução CNE nº 02/18, que define Diretrizes Operacionais complementares para a 
matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respecti-
vamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade; 

• Lei nº 13.005/14 - Plano Nacional de Educação – Meta 1; 

• Lei nº 658/15 - Plano Municipal de Educação – Meta 1; 

• Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

• Decreto Municipal Nº 166 de 06 de agosto de 2019; 

• Deliberação CME 001/2011, que fixa normas e diretrizes para matricula na Educação Fi-
xa diretrizes para o funcionamento de Unidades de Educação Infantil no Sistema Muni-
cipal de Ensino de São Gonçalo; 

• Deliberação TCE/RJ nº 277/17, que dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas 
Anual de Gestão no âmbito da Administração Municipal e dá outras providências; 

• Deliberação CME 001/2018, que fixa normas e diretrizes para matricula na Educação In-
fantil e no Ensino Fundamental, e data de Corte Etário vigente em todo Sistema Muni-
cipal de Ensino em de São Gonçalo. 



 

2.3.  Para os fins deste EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA, considera-se: 

2.3.1. Organização da Sociedade Civil entidade privada sem fins lucrativos que não distri-
bua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, divi-
dendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, au-
feridos mediante o exercício de suas atividades, e que os apliquem integralmente na con-
secução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de 
fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

2.3.2. Sociedades Cooperativas as previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; 
as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as al-
cançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; 
as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 
de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de ati-
vidades ou de projetos de interesse público e de cunho social; 

2.3.3. Organizações Religiosas as que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; 

2.3.4. Parceria é o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de re-
lação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de in-
teresse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos 
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 

2.3.5. Projeto conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela or-
ganização da sociedade civil; 

2.3.6. Atividade é o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou perma-
nente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses com-
partilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil;  

2.3.7. Dirigente é pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da 
organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, Termo de Fo-
mento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de fina-
lidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; 

2.3.8. Administrador Público é o agente público revestido de competência para assinar 
termo de colaboração, Termo de Fomento ou acordo de cooperação com organização da 
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda 
que delegue essa competência a terceiros; 

2.3.9. Gestor é o agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio 
de termo de colaboração ou Termo de Fomento, designado por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização; 

2.3.10. Termo de Fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parceri-
as estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 



consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações 
da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros; 

2.3.11. Comissão de Seleção é um órgão colegiado destinado a processar e julgar chama-
mentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegu-
rada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente do quadro de pessoal da administração pública; 

2.3.12. Comissão de Monitoramento e Avaliação é um órgão colegiado destinado a moni-
torar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante ter-
mo de colaboração ou Termo de Fomento, constituído por ato publicado em meio oficial 
de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de car-
go efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; 

2.3.13. Chamamento Público é o procedimento destinado a selecionar organização da so-
ciedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no 
qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalida-
de, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vincula-
ção ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; 

2.3.14. Bens remanescentes são os de natureza permanente adquiridos com recursos fi-
nanceiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não 
se incorporam; 

2.3.15. Prestação de Contas é o procedimento em que se analisa e se avalia a execução da 
parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcan-
ce das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases:  

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil;  

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração 
pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle.  

 

3. OBJETO  
3.1. Constitui objeto deste Edital o Chamamento Público de entidades mantenedoras re-
gularmente constituídas, sem fins lucrativos, que mantenham Creches Comunitárias no 
Município de São Gonçalo e que estejam interessadas em firmar parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educação – SEMED para atendimento de crianças de zero a cinco anos, 
em período Integral, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a partir de 
março de 2020, observados os requisitos para a participação estabelecidos neste instru-
mento. 

3.2. A Administração Pública se compromete a transferir recursos financeiros pela 
parceria nos seguintes valores: para Maternal I e II e Pré I e II crianças de 02 a 5 anos o 
valor de R$ 370,60 (trezentos e setenta reais e sessenta centavos) por criança; e para 
berçário I e II: crianças de 4 meses a 1(um) ano e 11(onze) meses o valor de R$ 444,72 
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) mensal, referente à 
per-capita por aluno atendido na creche, com previsão de atendimento de 40(quarenta) 
à 150(cento e cinquenta) crianças matriculadas, Anexo XI.  

 



 3.3. Para a Alimentação Escolar será considerada a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 
(PNAE), que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e dá outras providências. 
Em seu artigo 5º parágrafo 5º inciso II. Devendo as Organizações das Sociedades Civis 
respeitar os seguintes itens: 

a) Mapa de Estoque real semanal, entregue através do e-
mail daesemed.crechesconveniadas@gmail.com ou pessoalmente no Departamen-
to de Alimentação Escolar- DAE, devidamente preenchido com a per-capita diária 
utilizada e o quantitativo de gêneros necessários para cumprimento do cardápio, 
sendo enviado semanalmente o quantitativo de hortifruti e quinzenalmente o 
quantitativo de estocáveis e proteínas; 

b) Mapa de Merenda Mensal devendo ser entregue até o 5º dia útil do mês subse-
quente contendo as notas de simples remessa originais, planilha de escala de lim-
peza e outras anotações da planilha, além do carimbo da instituição na capa do 
mapa ao Departamento de Alimentação Escolar- DAE; 

c) Atestados de saúde dos manipuladores de alimentos que deverão ser entregues ao 
Departamento de Alimentação Escolar- DAE quando solicitado; 

d) Participação nos cursos de capacitação e/ou outras reuniões ou ações solicitadas 
pelo Departamento de Alimentação Escolar- DAE; 

e) Responsabilidade no recebimento dos gêneros, conforme determinações das por-
tarias Nº 04/2015 e 39/2017; 

f) O fornecimento objeto deste será fiscalizado por comissão ou servidor especial-
mente designado, vinculados à Secretaria Municipal de Educação;  

g) A Instituição Conveniada se compromete a aceitar todas as decisões, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização; 

h) A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação a todas as boas práticas relaci-
onadas ao manuseio, preparo, armazenamento, limpeza, e todas as práticas ligadas 
ou interligadas a merenda, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previs-
tas quando desatendidas às disposições a elas relativas; 

i) A existência e a atuação da Fiscalização da SEMED/DAE em nada restringem a res-
ponsabilidade única, integral e exclusiva da Instituição Conveniada no que concer-
ne ao objeto conveniado e as suas consequências e implicações, próximas ou remo-
tas. 

 

4. JUSTIFICATIVA  
4.1. Tendo em vista a demanda premente em nosso município de vagas em creches mu-
nicipais e diante do relevante papel social desempenhado pelas Organizações da Socie-
dade Civis (OSCs), a Secretaria Municipal de Educação, propõe nos termos do regime jurí-
dico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e re-
cíproco, mediante a execução de projetos previamente estabelecidos em planos de traba-
lho inseridos em termos de fomento, com intuito de ampliar o atendimento às famílias e 
conferir atendimento educacional para primeira infância.   

4.2. Serão consideradas ações em Educação àquelas voltadas para o desenvolvimento in-
tegral das crianças, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complemen-
tando a ação da família e da comunidade;  



4.3. Estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano Municipal de 
Educação de São Gonçalo/RJ e demais legislações pertinentes a matéria; 

 

5. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
5.1. Poderão participar deste Chamamento Público 001/2020, as Organizações da Socie-
dade Civis (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, 
“b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014: 

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua en-
tre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimô-
nio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os apliquem integral-
mente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; 
as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e 
renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou 
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

5.2. Para participar desse Chamamento Público 001/2020, a OSC deverá declarar, con-
forme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ci-
ente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 
responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresen-
tados durante o processo de seleção.  

 5.3.  Será permitida a atuação em rede nos termos da Lei 13.019/2014 e Decreto Muni-
cipal 166/19.  Vale ressaltar, que a rede é composta por OSC que formaliza a parceria 
com a administração pública, e ficará responsável pelas ações e atuará como sua supervi-
sora, mobilizadora e orientadora, que poderá participar diretamente ou não da execução 
do objeto. Os demais componentes da rede serão uma ou mais OSC que executarão o ob-
jeto, mas que não assina a parceria diretamente com administração pública. 

 

6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 
6.1. Para a celebração do Termo de Fomento, a Organização da Sociedade Civil deverá 
atender aos seguintes requisitos:  

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e fina-
lidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instru-
mento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 



13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as so-
ciedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 
em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a 
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 
2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 
33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as or-
ganizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, 
de 2014);  

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escri-
turação de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);  

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano 
de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);  

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 
de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no mo-
mento da apresentação do plano de trabalho (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei 
nº 13.019, de 2014);  

f) a OSC deverá demonstrar condições materiais para o desenvolvimento do objeto da 
parceria, devendo possuir INSTALAÇÕES FÍSICAS (IMÓVEL SEDE), APARATO OPERA-
CIONAL SATISFATÓRIO E QUADRO DE PESSOAL LEGALMENTE CONSTITUÍDO, a ser 
atestado mediante:  

I - declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II – Declaração sobre 
Instalações;  

II - juntada das três últimas contas de consumo onde funciona a OSC (art. 34, caput, 
inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);  

III - livro de registro dos empregados; 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parce-
ria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada. Não será necessária 
a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de pro-
fissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequa-
ção de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e §1º);  

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribui-
ções, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dívida ativa e trabalhista;  

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou 
cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade coo-
perativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da 
Lei nº 13.019, de 2014);  



j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, te-
lefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de iden-
tidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, 
conforme Anexo III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, 
incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014);  

k) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tra-
tar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, 
de 2014); 

6.2. Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC que:  

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a fun-
cionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);  

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 
39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);  

c) tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-se a ve-
dação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua pró-
pria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados 
membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 
39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014);  

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débi-
tos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, 
ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 
efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);  

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de partici-
pação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção 
prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no 
inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, 
de 2014); e  

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Con-
selho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos. 

 

 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
chamamento público, constituída na forma de Portaria nº 175/SEMED/2019 de 13 de de-
zembro de 2019, previamente à etapa de avaliação das propostas.  



7.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, 
nos últimos 5(cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 
cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do cha-
mamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, 
nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, 
de 2014). 

7.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a con-
tinuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido de-
verá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à 
do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei 
nº 13.019, de 2014).  

7.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramen-
to técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.  

 7.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes 
ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os 
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

8. DA FASE DE SELEÇÃO 
8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 17/01/2020 

2 Envio das propostas e plano de trabalho pelas OSCs.  até 17/02/2020 

3 Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção. 

18 a 19/02/2020 

4 Divulgação do resultado preliminar. 20/02/2020 

5 Interposição de recursos contra o resultado prelimi-
nar. 

5 (cinco) dias úteis con-
tados da divulgação do 
resultado preliminar 

6 Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver). 

02/03/2020 

8.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a cele-
bração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impe-
dimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à 
etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) sele-
cionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014. 



8.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.  

8.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial na internet: 
http://pmsg.rj.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do município https://www. 
pmsg.rj.gov.br/diário-oficial/ com prazo de  30 (trinta) dias corridos para a apresenta-
ção das propostas, contado da data de publicação do Edital.  

8.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSC 

8.4.1. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identifica-
ção da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital 
de Chamamento Público nº 001/2020”, e entregues pessoalmente na Secretaria Muni-
cipal de Educação, no seguinte endereço: Travessa Uricina Vargas N.º 36 – Mutondo – 
São Gonçalo/RJ – CEP 24.452-020 das 9h às 16h, na Subsecretaria Executiva.  

8.4.2. A proposta deverá ser entregue pelo responsável pela OSC em uma única via 
impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao fi-
nal, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser en-
tregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta.  

8.4.3.  Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será re-
cebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem ex-
plícito e formalmente solicitados pela administração pública.  

8.4.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar 
mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta 
enviada para análise.  

8.4.5. As propostas deverão conter anexo, às seguintes informações: 

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o anexo com o projeto proposto;  

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas;  

c) aos prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e  

d) o valor global, que esteja de acordo com os valores de per-capita por alunos 
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação a título de subvenção ao 
projeto, nos limites estabelecidos neste edital para os números de crianças a se-
rem atendidas, Anexo XI.  

8.5. Etapa 3: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

8.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção 
analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamen-
to de cada proposta será realizada pela Comissão de Seleção, que terá total indepen-
dência técnica para exercer seu julgamento.  

8.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 8.1. para conclusão do 
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, 
podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 
(trinta) dias.    



8.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julga-
mento estabelecidos no item 8.5.4.  

8.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 
julgamento apresentados no quadro a seguir: 

CRITÉRIOS  

DE JULGAMENTO 

METODOLOGIA  

DE PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 MÁXIMA POR ITEM 

(A) Informações sobre ações a 
serem executadas, metas a 
serem atingidas, indicadores 
que aferirão o cumprimento das 
metas e prazos para a execução 
das ações e para o cumprimen-
to das metas 

- Pleno atendimento (4,0 pontos)  

- O não atendimento (0,0). 

4,0 

(B) Adequação da proposta aos 
objetivos da política, do Plano 
Municipal de Educação. 

- Plena adequação (2,0)  

- O não atendimento (0,0).  

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da proposta, 
por força do caput do art. 27 da Lei nº 
13.019, de 2014. 

2,0 

C) Descrição da realidade objeto 
da parceria e do anexo entre 
essa realidade e a atividade ou 
projeto proposto 

- Plena descrição (1,0)  

- O não atendimento (0,0). 

1,0 

(D) Adequação da proposta ao 
valor de referência constante do 
Edital, com menção expressa ao 
valor global da proposta. 

- O valor global proposto (1,0);  

- O valor global proposto é superior ao 
valor de referência (0,0).  

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da proposta, 
haja vista que, nos termos de colabora-
ção, o valor estimado pela administração 
pública um teto. 

1,0 

(E) Capacidade técnico-
operacional da instituição pro-
ponente, por meio de experiên-
cia comprovada no portfólio de 
realizações na gestão de ativi-
dades ou projetos relacionados 
ao objeto da parceria ou de 
natureza semelhante. 

- Plena capacidade técnico-operacional 
(2,0).   

 

2,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 

 



8.5.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de 
julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar a aplica-
ção de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato 
às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime.  

8.5.6.  O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao 
critério critérios de julgamento (E) supramencionado, informando as atividades ou 
projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es) quando houver, local ou abran-
gência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar re-
levantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas Etapas 2, sendo 
que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providên-
cias indicadas no subitem anterior.  

8.5.7.  Serão eliminadas aquelas propostas:  

a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;  

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B) ou (C); ou ainda 
que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da reali-
dade objeto da parceria e anexo o projeto proposto; as ações a serem executa-
das, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento 
das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das me-
tas; e o valor global proposto;  

c) que estejam em desacordo com o presente Edital;  

d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comis-
são de Seleção à luz da estimativa realizada e de eventuais diligências comple-
mentares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclu-
sive à luz do orçamento disponível.  

8.5.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 
acordo com a pontuação total obtida com base no item 8.5.4, assim considerada a 
média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Sele-
ção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.  

8.5.9.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação 
de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida. 

8.5.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em 
conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos 
em relação ao valor proposto (art. 27, § 5º, da Lei nº 13.019, de 2014).   

8.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o re-
sultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial na internet e no Diá-
rio Oficial Eletrônico do Município, iniciando-se o prazo para recurso.  

8.7.  Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal 
após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.  



8.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 
apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divul-
gação da decisão, a colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhe-
cido recurso interposto fora do prazo.   

8.7.2. Os recursos serão apresentados diretamente a Comissão de Seleção.  

8.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensá-
veis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos.  

8.8. Etapa 6: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos recursos 
ou o transcurso do prazo sem interposição, o chefe do poder executivo municipal realiza-
rá a homologação do resultado final devendo ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do 
município para que o chamamento surta seus os efeitos legais. 

8.8.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, § 
6º, da Lei nº 13.019, de 2014).  

 

9. PLANO DE TRABALHO 
9.1. Para a celebração do Termo de Fomento a OSC apresentará juntamente com a pro-
posta o Plano de Trabalho, Anexo VIII, que deverá conter, no mínimo, os seguintes ele-
mentos:   

a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o anexo com 
o projeto e com as metas a serem atingidas;  

b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão 
atuação em rede;  

c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a 
aferição do cumprimento das metas;  

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução 
das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos di-
retos e indiretos necessários à execução do objeto; 

f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e 

g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.  

 9.2.  Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo de 
10(dez) dias úteis, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I 
do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 
art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas veda-
ções de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresenta-
ção dos seguintes documentos:  

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 
previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;   



II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido 
no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar 
que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo;  

III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de ob-
jeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operaci-
onal, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:  

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da socie-
dade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento reali-
zadas pela OSC ou a respeito dela;  

d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, 
associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvi-
mento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de na-
tureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou pri-
vadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;   

IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União;   

V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;  

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com en-
dereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da cartei-
ra de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um 
deles, conforme Anexo III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade;  

VIII - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela de-
clarado, como conta de consumo ou contrato de locação;  

IX - declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 
13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no 
Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;  

X - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras 
condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com 
recursos da parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições 
Materiais;   



XI- declaração do representante legal da OSC conforme Anexo III – Declaração e Rela-
ção dos Dirigentes da Entidade.  

9.3. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso 
das certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima.  

9.4. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV, V e 
VI logo acima que estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam dispo-
níveis eletronicamente.   

9.5. O Plano de Trabalho, Anexo VIII, e os documentos comprobatórios do cumprimento 
dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, pessoal-
mente no endereço informado no item 8.4.1 deste Edital.  

9.6. A administração pública examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC seleci-
onada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido 
convocada.   

9.7. Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com as informa-
ções já apresentadas, observados os termos e as condições constantes neste Edital mo-
delo Anexo VIII.  

 

10. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 

10.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente 
Edital são provenientes das fontes 00(Recursos Próprios)/04(FUNDEB)/28(Brasil Carinho-
so), Programa de Trabalho (PT): Natureza de Despesa(ND): 33.50.43.00, 
2027.12.365.2031.2096 , para o exercício de 2020. 

10.2. Considerando que cada creche poderá atender de 40 a 150 crianças de acordo com 
a capacidade do local, bem como, que o valor per-capita é de para Maternal I e II e Pré I e 
II crianças de 02 a 5 anos o valor de R$ 370,60 (trezentos e setenta reais e sessenta cen-
tavos); e para berçário I e II: crianças de 4 meses a 1(um) ano e 11(onze) meses o valor de 
R$ 444,72 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), as entida-
des poderão receber os repasses mínimos e máximos, nos seguintes termos:  

a) O valor mínimo de referência para realização do objeto (40 crianças) do Termo de 
Fomento é de R$ 14.824,00 (catorze mil, oitocentos e vinte e quatro reais) mensais e 
R$ 177.888 (cento e setenta e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais) anual;  

b) O valor máximo de referência para realização do objeto (150 crianças) do termo de 
colaboração é de R$ 66.708,00 (sessenta e seis mil e setecentos e oito reais) mensais e 
R$ 800.496,00 (oitocentos mil e quatrocentos e noventa e seis reais) anual; 

10.3. Para as creches que estiverem na faixa entre 40 e 150 crianças o valor mensal é ob-
tido ao multiplicar a quantidade de crianças atendidas pelo valor per-capita e o valor 
anual ao multiplicar o respectivo valor mensal por 12 meses.  

10.4. As disposições nesta cláusula devem ser consideradas como base e não geram efei-
to vinculante. 

 



11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, até 10 (dez) dias úteis da sua 
publicação, por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 8.4.1. 
deste Edital. A resposta às impugnações caberá à Secretaria Municipal de Educação.  

11.1.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação 
deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados até 10 (dez) dias antes da 
data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 
comissaoselecaoedital0012020sg@gmail.com. Os esclarecimentos serão prestados 
pela Comissão de Seleção.  

11.1.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados 
serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponí-
veis para consulta por qualquer interessado.  

11.1.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedi-
dos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a altera-
ção afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.  

11.2. A Secretaria Municipal de Educação resolverá os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
administração pública.  

11.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 
anulado no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indeni-
zação ou reclamação de qualquer natureza.  

11.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações presta-
das e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsi-
dade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções adminis-
trativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 
apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade 
ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão 
do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da 
Lei nº 13.019, de 2014.   

11.5. A associação e a administração trabalharão em conjunto para que as unidades pos-
suam acessibilidade plena.  

11.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para partici-
par deste Chamamento Público.   

11.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras des-
pesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade 
das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização 
por parte da administração pública.  



11.8. O Resultado homologado será válido por 12(doze) meses, podendo ser renovado 
por 12(doze) meses.  

11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante, a serem dis-
ponibilizados no sítio eletrônico www.pmsg.rj.gov.br a partir do dia 17 de janeiro de 2020, 
os seguintes anexos:  

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;  

Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais  

Anexo III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade;  

Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;  

Anexo V – Minuta do Termo de Fomento; 

Anexo VI – Quadro de Atendimento de Crianças, segundo Faixa Etária/Turma da 
instituição (referência: ano de 2020); 

Anexo VII – Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas;  

Anexo VIII – Modelo de Plano de Trabalho; 

   Anexo IX – Relatório de Visita Mensal da Assessoria Pedagógica 

Anexo X – Relatório de Avaliação de Visita da Comissão Técnica de Monitoramento;  

Anexo XI – Tabela Per Capita; 

Anexo XII – Tabela de Modulação de Profissionais das Creches Comunitárias;  

Anexo XIII – Declaração da função de lactarista; 

Anexo XIV – Declaração do Quadro Diretivo; 

Anexo XV – Declaração de Contratação de Servidor. 
 

12 - FORO 

12.1 - A presente Chamada Pública é regulada pelas Leis Brasileiras, sendo exclusivamente 
competente o Foro do Município de São Gonçalo – RJ para conhecer e julgar quaisquer 
questões dele decorrentes. 

 

São Gonçalo, 16 de janeiro de 2020. 

 
 

 

Marcelo Conceição de Azeredo 
Secretário Municipal de Educação 

Matricula 121243 

 

 

 

 

Aprovo o Termo de Referência 
  
Em, _____/____/2020  
  
________________________
____ 



ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

  

 Declaro que a (identificação da organização da sociedade civil – OSC) está ciente e concorda com as 

disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e em seus anexos, bem como que 

se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção.  

  

São  Gonçalo/RJ, ____ de ______________ de 2020.  

  

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

  

   

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a 

(identificação da organização da sociedade civil – OSC) dispõe de instalações físicas, aparato 

operacional satisfatório e quadro de pessoal legalmente constituído para o desenvolvimento dos 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, 

contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

Referida declaração é atestada pelas juntadas das cópias das três últimas contas de consumo onde 

funciona a OSC e livro de registro dos empregados. 

  

  

São  Gonçalo/RJ, ____ de ______________ de 2020.  

...........................................................................................  

  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

  

Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade civil – OSC), que: 

Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública.  

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam 

constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado 

pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente 

como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e cargo que 

ocupa na OSC 

Carteira de identidade, órgão 

expedidor e CPF 

Endereço residencial, telefone e 

e-mail 

   

   

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 

entidade da administração pública celebrante;  

 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de Poder 

ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública; (b) 

servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante; e (c) pessoas naturais 

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio 

público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes 

de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.   

São  Gonçalo/RJ , ____ de ______________ de 2020.  

 ...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  

 

 

 

 



ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 Declaro para os devidos fins, que a (identificação da organização da sociedade civil – OSC) e seus 

dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. 

Nesse sentido, a citada entidade:  

  Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 Não tem como dirigente membro 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 aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua 

própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e 

justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 

dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas 

no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;  

 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 

suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de 

inidoneidade de participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de 

todas as esferas de governo;  

 Não teve 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; e 

 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal de Contas, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta 

grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou 

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.  

 São  Gonçalo /RJ, ____ de ______________ de 2020.  

 ...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

MINUTA DO TERMO DE FOMENTO  

Aos ................ dias do mês de ................ de 2020 (dois mil e vinte), a ......................., doravante, na forma 
do Decreto Municipal, pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta de São 
Gonçalo, com sede na Rua ......................., representada, neste ato, pelo seu Secretário Municipal de 
Educação , portador da ....................... nº        ....................... e        CPF        nº     .......................,        na        
forma        de        seu        estatuto,        e      a....................................................,  inscrita  no 
CNPJnº....................., registrada  no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº ................., com sede 
na...................................................................................., doravante denominada 
ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO, neste ato representado(a) pelo (a) Sr(a) 
................................................................................brasileira,  portadora da Carteira de Identidade 
nº.............................., CPF nº , resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as 
seguintes CLAUSÚLAS e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente TERMO reger-se-á por toda a legislação aplicável à espécie, e ainda pelas disposições que a 
completarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes deste, em especial pelas normas 
gerais da Lei Federal º 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações; da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000; da Deliberação TCE/RJ nº 277, de 24 de agosto de 2017; da correspondente Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; bem como pelas demais normas citadas no Edital do 
Chamamento Público Nº 001/2020, pertencentes ao Processo Administrativo 68.055/2019 as quais a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declara conhecer e se obriga a respeitar, ainda que não transcritas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto, o atendimento na Educação Infantil – primeira etapa da Educação 
Básica - a crianças de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivos, linguísticos e sociais, na CRECHE COMUNITÁRIA, bem como a promoção de todas as atividades 
constantes no Plano de Trabalho (Anexo VIII). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL possui as seguintes obrigações: 

a) Desenvolver, em conjunto com a SEMED, o objeto da parceria conforme o Plano de Trabalho (Anexo 
VIII); b) Arcar com todos os demais custos que superem a estimativa prevista na Planilha de Custos; c) 
Prestar, sempre que solicitadas, quaisquer outras informações sobre a execução financeira desta 
parceria; d) Permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do MUNICÍPIO sobre o objeto 
da presente parceria; e) Não exigir de terceiros, seja a que título for, quaisquer valores em 
contraprestação do atendimento prestado; f) Manter atualizadas as informações cadastrais junto a 
SEMED comunicando-lhe imediatamente quaisquer alterações em seus atos constitutivos; g) Selecionar e 
contratar os profissionais necessários à consecução da presente parceria, nos termos dos documentos 
referidos no item “a” desta CLÁUSULA, anotando e dando baixa nas respectivas carteiras profissionais, 
quando for o caso, observando a legislação vigente e, em particular, a Consolidação das Leis Trabalhistas 
– CLT; h) Recolher, na condição de empregador, todos os encargos sociais, previdenciários e fiscais, 
oriundo das referidas contratações; i) Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no presente TERMO, não 
se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da SEMED pelos respectivos pagamentos, 
qualquer oneração do objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; j) Manter 
o valor da parcela mensal referente a verbas rescisórias, quando for o caso, bem como os saldos das 
parcelas não utilizadas, em aplicação financeira, na forma da regulamentação específica da Secretaria 
Municipal de Fazenda; k) Abrir conta corrente bancária específica isenta de tarifa bancária na Caixa 
Econômica Federal apresentando o extrato zerado da referida conta à na Creche; l) Permitir o livre acesso 
dos agentes da administração pública aos processos, aosdocumentos, às informações relacionadas aos 
Termos de Fomento/Fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; m) Os bens 



permanentes porventura adquiridos, produzidos ou transformados com recursos transferidos deverão ser 
obrigatoriamente entregues ao Município em até 30 (trinta) dias do término da parceria, observada a 
CLÁUSULA SEXTA; n) Arcar com os acréscimos decorrentes de atraso de pagamento a que a 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL tenha dado causa, tais como juros ou qualquer tipo de 
correção/atualização, dentre outros; o) Prestar contas da aplicação dos recursos repassados na forma da 
CLÁUSULA DÉCIMA do presente instrumento, mantendo em boa ordem e guarda todos os documentos 
originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer da parceria durante o prazo de 10 (dez) 
anos; p) Apresentar relatórios de Execução do Objeto e de Execução Financeira, conforme previsto na 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, parágrafo primeiro; q) Observar as normas contidas na Lei Federal nº 
8.069/90; r) Entregar o Mapa Merenda de Estoque real semanal, do e-
mail daesemed.crechesconveniadas@gmail.com ou pessoalmente no Departamento de Alimentação 
Escolar- DAE, devidamente preenchido com a percapta diária utilizada e o quantitativo de gêneros 
necessários para cumprimento do cardápio, sendo enviado semanalmente o quantitativo de hortifruti e 
quinzenalmente o quantitativo de estocáveis e proteínas; s) Mapa de Merenda Mensal devendo ser 
entregue até o 5º dia útil do mês subsequente contendo as notas de simples remessa originais, planilha 
de escala de limpeza e outras anotações da planilha, além do carimbo da instituição na capa do mapa ao 
Departamento de Alimentação Escolar-DAE; t) Atestados de saúde dos manipuladores de alimentos que 
deverão ser entregues ao Departamento de Alimentação Escolar- DAE quando solicitado; u) Participação 
nos cursos de capacitação e/ou outras reuniões ou ações solicitadas  pelo Departamento de Alimentação 
Escolar- DAE; v) Responsabilidade no recebimento dos gêneros, conforme determinações das portarias 
Nº 04/2015 e 39/2017; w) A Instituição Conveniada se compromete a aceitar todas as decisões, métodos 
e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização; 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SEMED 

a) Repassar mensalmente à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os valores estabelecidos no Plano de 
Trabalho e Cronograma de Desembolso, o que deverá se efetivar até o décimo quinto dia útil do mês em 
que as ações serão desenvolvidas, sob a condição de tempestividade na entrega da prestação de contas 
do mês anterior; b) Para cálculo deste valor, será considerado o número de crianças por faixa etárias, 
adotando-se para isso, o critério per capita; c) Analisar a Prestação de Contas da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, encaminhando-a aos órgãos de controle para sua aprovação; d) Fiscalizar a utilização 
dos recursos, observando o Plano de Trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; e) 
Acompanhar, supervisionar e avaliar, periódica e sistematicamente, as ações pedagógicas, de saúde, de 
alimentação e nutrição desenvolvidas pela instituição, através de visitas dos setores internos 
responsáveis; f) Propor alterações no Plano de Trabalho, quando houver necessidade para melhor 
adequação dos objetivos a serem alcançados, referentes a este instrumento; g) Realizar orientação, 
supervisão e atividades de formação e capacitação, com vistas à atualização e ao aperfeiçoamento dos 
profissionais da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, numa perspectiva interdisciplinar; h) Orientar e 
acompanhar o processo de inclusão das crianças com deficiência na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; 
i)O fornecimento da Alimentação Escolar será fiscalizado por comissão ou servidor especialmente 
designado, vinculados à Secretaria Municipal de Educação j) A fiscalização exercerá rigoroso controle em 
relação a todas as boas práticas relacionadas ao manuseio, preparo, armazenamento, limpeza, e todas as 
práticas ligadas ou interligadas a merenda, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas 
quando desatendidas às disposições a elas relativas nos termos do artigo 56 do Decreto Municipal 
166/2019; l) A existência e a atuação da Fiscalização da SEMED/DAE em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da Instituição Conveniada 

CLÁUSULA QUINTA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado, no âmbito desta parceria: 

a) Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; b) 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; c) Realizar despesa em data anterior à vigência da parceria; d) Efetuar 
pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expressamente autorizado pela autoridade 
competente da Administração e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência 
da parceria; 



 

e) Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou quaisquer entidades 
congêneres; f) Realizar despesas com: I) multas, juros ou correções monetárias, inclusive referentes a 
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração 
Municipal na liberação de recursos financeiros; II) 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; III) obras que 
não sejam de mera adaptação e de pequeno porte ou as citadas na Lei Federal nº 13.019/2014 Art. 46, 
Inciso IV. 

 CLÁUSULA SEXTA – DA DOAÇÃO DOS BENS MÓVEIS 

Os bens móveis remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos transferidos pela 
SEMED, mediante autorização da autoridade competente, e desde que se tenham tornado obsoletos, 
imprestáveis, de recuperação antieconômica ou inservíveis ao serviço público, poderão ser doados, com 
ou sem encargos, à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, cujo fim principal consista em atividade de 
relevante valor social. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 

O presente Termo terá o prazo de 12(doze) meses da sua assinatura ou publicação.  Parágrafo Primeiro: O 
prazo descrito no caput poderá ser prorrogado, por 12 (doze) meses, a critério da SEMED, observada a 
legislação em vigor. Parágrafo Segundo: A vigência da parceria poderá ser alterada, mediante solicitação 
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada junto a 
SEMED em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência, ou por solicitação da SEMED 
dentro do período de sua vigência. Parágrafo Terceiro: O prazo descrito no caput poderá ser prorrogado 
de ofício pelo MUNICÍPIO, antes do seu término, quando este der causa a atraso na liberação dos recursos, 
limitado ao exato período do atraso verificado. Parágrafo Quarto: Ao final do exercício financeiro, a 
SEMED deverá reavaliar os valores repassados com a finalidade de manter o equilíbrio 
econômico/financeiro da parceria. 

 CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

A Administração Pública Municipal poderá autorizar ou propor a alteração do Termo de Fomento e 
Fomento ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da organização da 
sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma: a) por 
termo aditivo à parceria para: I) Ampliação do valor global, no limite máximo de até 30% (trinta por 
cento); II)Redução do valor global, sem limitação de montante; III) Prorrogação da vigência; IV) Alteração 
da destinação dos bens remanescentes; ou b) Por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de 
alteração, tais como: I) Utilização de rendimentos de aplicações financeiras antes do término da execução 
da parceria; ou II) Remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 

      CLÁUSULA NONA – DO VALOR E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

   O valor estimado do presente TERMO para o seu período de vigência é de R$.........(............),cuja despesa 
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária da SEMED, sendo empenhado à conta do presente exercício 
o valor de R$................................ (...........................................................................), à conta do Programa de 
Trabalho n.º ................................................;  Código  de  Despesa  n.º..................  Fonte:........ Parágrafo Primeiro: 
O valor estimado desta PARCERIA mencionada na presente cláusula é constituído de 12 (doze) parcelas mensais 
de R$........................... (......................................................................................). Parágrafo Segundo: É vedado o 
repasse de recursos caso não seja prestado contas do penúltimo repasse efetuado. Parágrafo Terceiro: Os 
rendimentos de ativos financeiros e eventuais saldos remanescentes poderão ser aplicados pela organização da 
sociedade civil na ampliação de metas do objeto da parceria, desde que no curso de sua vigência e mediante 
aprovação da alteração no plano de trabalho pela autoridade pública competente. 

 CLÁUSULA DÉCIMA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

As prestações de contas parciais devem ser apresentadas até o 5º (quinto) dia útil após terminado o período a 
que se refere a parcela, sendo a última entregue até 30 (trinta) dias após o término da presente parceria, 
acompanhada do comprovante de devolução do saldo. Parágrafo Primeiro: A prestação de contas será instruída 
com os documentos indicados no Chamamento Público nº 001/2020. Parágrafo Segundo: No caso de erro nos 
documentos apresentados, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, será notificada para a devida regularização, 
ficando o repasse da parcela subsequente condicionado à reapresentação válida desses documentos. 



 

 

Parágrafo Terceiro: Os mapas, demonstrativos e relatórios físico-financeiros deverão conter assinatura do 
representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, bem como de contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. Parágrafo Quarto: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter em boa 
ordem e guarda todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer da parceria 
durante o prazo de 10 (dez) anos. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O TERMO deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e com a legislação vigente, 
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. Parágrafo Primeiro: Caberá, 
respectivamente, ao Gestor e aos Fiscais nomeados pela Portaria SEMED nº XXXX /2020, responder 
administrativamente pela gestão do presente Contrato e acompanhar de forma ampla, irrestrita e permanente a 
fiscalização, bem como de todas as fases da execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal 
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos 
ou subordinados, em relação à prestação dos serviços. Parágrafo Segundo: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle 
adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
Parágrafo Terceiro: A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a responsabilidade da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nem a exime de manter a fiscalização própria. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste TERMO, do Plano de Trabalho, bem como por execução da 
parceria em desacordo com a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, a SEMED poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguintes sanções: a) Advertência; b) Suspensão 
temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos 
e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos, 
conforme Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 73, Inciso II; c) Declaração de inidoneidade para participar do 
Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato 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 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 pública pelos prejuízos resultantes depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. Parágrafo Único: As sanções estabelecidas 
nos incisos “b” e “c” são de competência exclusiva do Presidente da Fundação Municipal de Educação, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias de abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após dois anos de aplicação de penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 
contratação de pessoal necessária à boa e perfeita execução do presente TERMO, e pelo comportamento de seus 
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados a SEMED ou terceiros. 
Parágrafo Primeiro: Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos a SEMED no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
contadas da notificação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob 
pena de aplicação de penalidades na forma da Clausula Décima Segunda. Parágrafo Segundo: A SEMED não é 
responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 
execução do objeto previsto no presente TERMO, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária 
da SEMED pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução. Parágrafo Terceiro: A SEMED não será responsável por quaisquer compromissos 
assumidos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
TERMO, bem como por seus empregados, prepostos ou subordinados. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNCIA 

O presente instrumento pode ser denunciado antes do término do prazo inicialmente pactuado, após 
manifestação expressa, por ofício ou carta remetida à outra parte, com antecedência mínima 60 (sessenta) 
dias. Nesta hipótese, as partes definirão através de Termo de Encerramento as respectivas condições, 
sanções e delimitações claras de responsabilidades em relação à conclusão ou extinção do trabalho em 
andamento. Parágrafo Único: Por ocasião da denúncia, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou ao 
órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração 
de Tomada de Contas do responsável, conforme legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

No caso de detecção de quaisquer irregularidades cometidas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a 
SEMED poderá rescindir o presente TERMO, no prazo do artigo 42 da Lei 13.019/14. Parágrafo Único: Na 
ocorrência de rescisão, a SEMED suspenderá imediatamente todo e qualquer repasse à ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, ficando esta obrigada a prestar contas das importâncias recebidas e a devolver os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas 
Especial do responsável, conforme legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RETOMADA DOS BENS E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

No caso de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, somente para assegurar o 
atendimento de serviços essenciais à população, a SEMED poderá, por ato próprio e independente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas; a) retomar os 
bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceria, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens; b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, 
devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL até o momento em que a SEMED assumir essas responsabilidades. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter as condições de habilitação previstas no Edital durante o 
curso do presente TERMO. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, deverá ser providenciada a publicação do 
presente instrumento, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em extrato, no Diário Oficial, à conta do 
Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

A fim de dirimir quaisquer dúvidas passíveis de decisão judicial no decorrer desta Parceria, fica eleito, nesta 
oportunidade, o FORO da Cidade de São Gonçalo, e, por estarem às partes acordes com os termos desta 
Parceria, firmam-no em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais, na presença das 
testemunhas que também o assinam. 

São Gonçalo,..........de ................. de 2020. 

Marcelo Conceição de Azeredo Representante 

Secretario Municipal de Educação ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO 

Testemunhas: 

1)  2)  

 

CPF Nº  CPF Nº  

 



 

ANEXO VI 

 

QUADRO DE CRIANÇAS ATENDIDAS POR FAIXA ETÁRIA / QUANTIDADE DE TURMAS DA INSTITUIÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO: 
CNPJ: 

  

 CRIANÇAS ATENDIDAS: 
 
 

FAIXA ETÁRIA 

REFERENCIA PARA CÁLCULO DA IDADE DA CRIANÇA 

 
IDADE DAS CRIANÇAS NA DATA DE 

REFERÊNCIA (31 DE MARÇO DE 2020), 
CONFORME DELIBERAÇÃO CME N° 
001/2018 : 

Período Integral 

Nº CRIANÇAS 
Total de Crianças 
por Faixa Etária 

 
0 a 01 ano 

4 meses a 11 meses (BERÇARIO I)   

01 ano (BERÇARIO II)  

 TOTAL DE 0 A 1 ano  
      

==========>> 
 

 
02 anos a 03 anos 

02 anos (MATERNAL I)   

03 anos (MATERNAL II)  

 TOTAL DE 02 A 3 ano   

 TOTAL DE 02 A 03 ano  
      

==========>> 
 

 
 

04 anos a 05 anos 

04 anos (PRE I) 
  

05 anos ((PRE II) 
 

TOTAL DE 04 A 05 ano  
      

==========>> 
 

TOTAL GERAL=========================>>   

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 TURMAS: 
 
 

FAIXA ETÁRIA 

REFERENCIA PARA CÁLCULO DA IDADE DA CRIANÇA 

 
IDADE DAS CRIANÇAS NA DATA DE 

REFERÊNCIA (31 DE MARÇO DE 2020), 
CONFORME DELIBERAÇÃO CME N° 
001/2018 : 

Período Integral 

Nº TURMAS 
Total de Turmas 
por Faixa Etária 

 
0 a 01 ano 

4 meses a 11 meses (BERÇARIO I)   

01 ano (BERÇARIO II)  

 TOTAL DE 0 A 1 ano  
      

==========>> 
 

 
02 anos a 03 anos 

02 anos (MATERNAL I)   

03 anos (MATERNAL II)  

 TOTAL DE 02 A 3 ano   

 TOTAL DE 02 A 03 ano  
      

==========>> 
 

 
 

04 anos a 05 anos 

04 anos (PRE I) 
  

05 anos ((PRE II) 
 

TOTAL DE 04 A 05 ano  
      

==========>>  

TOTAL GERAL=========================>>   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo VII  

Manual de Aplicação 

de Recursos e 

 Prestação de Contas 
 

Manual de Aplicação e Prestação de Contas 
 

O presente manual tem por objetivo dar orientações gerais para a elaboração da Prestação de Contas 
relativa à comprovação das despesas que tenham origem na aplicação dos recursos financeiros repassados pela 
Secretaria Municipal  de Educação SEMED, conforme o Edital 001/2020. 

As parcerias celebradas entre a SEMED e as Instituições Mantenedoras das Creches Comunitárias 
estabelecem em seu Plano de Trabalho as metas para atender ao objeto do Termo de Fomento, assim como em 
seu Cronograma de Desembolso o valor dos repasses a serem feitos durante o período de vigência da parceria. 

Torna-se necessário, primeiramente, lembrarmos que o Termo de Fomento de Cooperação Mútua 
celebrado entre a Fundação e as Instituições Mantenedoras também estabelece critérios quanto à execução 
financeira e sua prestação de contas. 

Orientações Gerais 
 

1. Do repasse dos recursos: 
 

Os recursos deverão ser repassados, conforme Cláusula Quarta - Item a do Termo de Fomento e Plano 
de Trabalho, mensalmente, sob a condição da tempestividade na entrega da prestação de contas do 
mês anterior, até o décimo quinto dia útil do mês em que as ações serão desenvolvidas pela 
Instituição. Para a movimentação desses recursos, a instituição deverá ter uma conta corrente 
específica, exclusiva para essa finalidade, em estabelecimento bancário a ser indicado de acordo com 
a conveniência da SEMED. Não sendo permitida a movimentação de recursos de outras fontes ou de 
outras parcerias nesta conta. 

2. Da aplicação dos recursos: 

 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titula-
ridade dos fornecedores, prestadores de serviços e funcionários; 

 Na impossibilidade de pagamento por transferência eletrônica, poderá admitir a realização de pa-
gamento em espécie através de ordem de pagamento. 

 As despesas deverão seguir o seguinte critério de classificação: 
 

a) remuneração de pessoal e encargos: o pagamento de pessoal deverá ser documentado pela folha 
de pagamento e comprovado pela transferência eletrônica bancária. A Instituição deverá comprovar a 
quitação dos encargos sociais referentes à remuneração desses profissionais; 

b) pagamentos de contas de água, energia elétrica, telefone, provedor de internet: são pagamen-
tos efetuados de contas/fatura, devendo as mesmas serem emitidas em nome e endereço da institui-
ção; 

Obs. 01: Quando o prédio não estiver em nome da instituição deverá ser anexada declaração do 
proprietário. 

Obs. 02: As ligações interurbanas não serão aceitas. 

c) pagamento de mão-de-obra temporária: são pagamentos efetuados a pessoa física como por 
exemplo: pedreiros, pintores, carpinteiros, eletricistas, bombeiros e outros. 

Obs. 01: Quando for contratado um profissional temporário (não exceder 03 pagamentos por 



 

ano), os encargos sociais deverão ser pagos e apresentados na prestação de contas. 

Obs. 02: O RPA só será aceito quando revestido das seguintes informações: nome e CNPJ da 
instituição contratante, RG, CPF, NIT, nome legível, assinatura, descrição e mês de referência dos 
serviços prestados, cálculo dos descontos, valores bruto e líquido. 

Obs. 03: Qualquer pagamento só poderá ser realizado mediante autorização. O pedido deverá 
ser encaminhado através de ofício especificando a natureza do serviço, com pelo menos 10 (dez) 
dias de antecedência seguido de 03 (três) orçamentos, quando for o caso (esta autorização 
deverá estar anexada junto ao RPA no ato da prestação de contas). 

Obs. 04: Aquela instituição que optar por apropriar valores relativos ao pagamento de serviços 
de contabilidade, deverá anexar a cópia do contrato firmado entre a instituição e o profissional 
liberal e/ou a empresa contratada. Assim bem como, o profissional habilitado (contador) deverá 
assinar um termo de compromisso assumindo a responsabilidade acessória por toda a 
composição da prestação de contas, indicando o     n° de registro do CRC, nas conformidades da 
NBCT.3.1. 

d) pagamentos a terceiros – pessoa jurídica: são os gastos despendidos com manutenção de equi-
pamentos elétricos e eletroeletrônicos, computadores, cópias de documentos, impressão de fotos, e 
outros; 

Obs. 01: Deverá ser solicitada autorização expressa da Comissão de Monitoramento quando: 

 o valor ultrapassar a R$ 200,00 (duzentos reais) 

Obs. 02: O pedido de autorização deverá ser seguido de 03 (três) orçamentos. 

Obs. 03: Será aceita a utilização de transporte escolar licenciado para excursões com fins 
pedagógicos, sendo devidamente justificados e que tenham compatibilidade com as atividades 
pedagógicas desenvolvidas. 

 Deverá ser apresentada Nota Fiscal Eletrônica. 

 O pedido de autorização deverá ser seguido de 03 (três) orçamentos. 
 

e) material de expediente, didático e pedagógico: São gastos despendidos com a aquisição de mate-
riais necessários aos trabalhos administrativos e/ou pedagógicos de uso coletivo e/ou individual, em 
consonância com a proposta ou projetos desenvolvidos na unidade escolar, como por exemplo: lápis, 
borracha, apontador, jogos pedagógicos, papéis, tintas, toners e outros; 

f) material de limpeza: são gastos despendidos com a aquisição de material de limpeza e higiene, 
como por exemplo: detergente, desinfetante, cloro e outros; 

g) outros materiais: são os gastos despendidos com a aquisição de materiais destinados a pequenos 
consertos e reparos na Instituição, como por exemplo: material elétrico, material hidráulico e outros. 

Obs. 01: Deverá ser solicitada autorização expressa Comissão de Monitoramento quando: 

 o valor ultrapassar a R$ 200,00 (duzentos reais) 

Obs. 02: O pedido de autorização deverá ser seguido de 03 (três) orçamentos. 

h) despesas com passagens: As despesas com transporte municipal devem ser demonstradas em 
quadro próprio "Relatório Mensal de Passagens", onde conste destino, nome do funcionário da Creche 
Comunitária, valor, motivo da saída, devidamente rubricado pelo funcionário e atestado pelo respon-
sável da Instituição. 

OBSERVAÇÃO: Toda autorização expressa emitida pela Equipe da Comissão de Monitoramento relativa 
a qualquer tipo de despesa deverá estar anexada ao comprovante de pagamento no ato da prestação 
de contas, sob pena de glosa da despesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Comissão de Monitoramento poderá autorizar a realização de uma despesa, 
caso seja comprovado sua real necessidade, sendo observado o Art. 45 da Lei Federal nº 13.019/14. 

3. Dos impedimentos na aplicação dos recursos: 
É vedada a utilização dos recursos da parceria para cobrir os seguintes tipos de despesas: 

a) multas, juros e correção monetária decorrentes de pagamentos ou recolhimentos feitos fora do 



 

prazo, quando não gerados pelo atraso do repasse; 

b) pagamentos de empréstimo; 

c) passagens aéreas e terrestres intermunicipais ou interestaduais; 

d) hospedagem; 

e) gastos com promoções de festas e eventos; 

f) construção; 

g) pagamentos de refinanciamentos de impostos ou parcelamentos de encargos trabalhistas de pe-
ríodos anteriores à data da parceria. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para aquisição de material permanente é necessário encaminhar Ofício a 
Comissão de Monitoramento solicitando autorização para compra, acompanhado de 3(três)  
orçamentos.  Tomamos por base o  valor  de   R$ 326,61, para incorporação de Bens Permanentes. Se o 
valor do material adquirido for inferior, porém possuir durabilidade superior a dois anos, este será 
incorporado sendo observado o Ato Normativo TCE-RJ nº142/2014. 

 Todo material permanente deverá ser acompanhado do Termo de Doação. 

4. Da prestação de contas: 
 

O dever de prestar contas ficará a cargo de cada instituição conveniada pelo recebimento dos recursos 
repassados e deverá ser elaborada de duas etapas a seguir: 

4.1. Da prestação de contas mensal: 
 

A prestação de contas mensal é o instrumento que habilita a instituição a receber o repasse financeiro 
do mês seguinte. 

Até o quinto dia do mês subsequente ao recebimento dos recursos, a instituição deverá encaminhar a 
prestação de contas através de processo administrativo protocolado na Prefeitura: 

1. Ofício de encaminhamento; 

2. Demonstração de Execução Financeira – conforme modelo; 

3. Extratos Bancários da conta corrente e aplicação; 

4. Cópia de Planilha de Custos – conforme modelo; 

5. Movimentação Bancária, Ajuste de Extrato de Conta, Movimento de Caixa e Adiantamento de Re-
cursos – conforme modelo; 

6. Comprovantes de Pagamentos Efetuados – conforme modelo; 

7. SEFIP 

8. Relatório Mensal de Passagens; 

9. Cheques Anulados ou Cancelados com os Canhotos; 

10. Relatório Mensal de Frequência e Atividades com Atesto de Aprovação pela Direção da Instituição 
e da Equipe Gestora  

11. Parecer do Conselho Fiscal; 

12. Quadro F – Demonstrativo da Receita e da Despesa Relativas ao Fomento Concedido. 
 

Obs. 01: Os modelos dos relatórios deste Manual poderão ser revistos no decorrer da execução pela 
SEMED. 



 

Obs. 02 : Após análise da Prestação de Contas, a mesma deverá ser corrigida, caso necessário, 
digitalizada e encaminhada cópia em meio magnético Comissão de Monitoramento. 

 

4.1.1. Orientações sobre os documentos: 

1. Ofício de encaminhamento – endereçado ao Secretário Municipal de Educação; 

2. Demonstrativo de execução financeira – deverá evidenciar as receitas e as despesas bem como as 
aplicações financeiras; 

3. Extratos bancários - extrato de conta corrente contendo todos os lançamentos do mês e extrato 
de aplicação financeira contendo a movimentação mensal das aplicações financeiras; 

4. Planilha de Custos - na forma do modelo. Não devendo apresentar rabiscos ou anotações; 

5. Movimento de caixa - na forma do modelo, especificando o n° do cheque que gerou o valor em 
caixa, bem como a descrição das despesas miúdas pagas com este valor. 

Obs.:O  valor  máximo  permitido  para  movimentação   mensal   é   de R$ 100,00 (cem reais). 

6. Comprovantes de pagamentos efetuados; 

 Folha de Pagamento de Salários; 

 Cópias dos Recibos de Pagamentos de Salários assinado pelo empregado ou comprovado pela 
transferência eletrônica bancária, atestando o recebimento; 

 Notas fiscais eletrônicas sempre emitidas em nome da instituição, devendo conter o carimbo 
atestando o recebimento, assinadas pelo Diretor e mais um funcionário da Creche. O RPA de-
verá ser atestado que o serviço foi executado conforme solicitado; não podendo ser assinado 
por membros da diretoria da Instituição. Estes documentos devem ser anexados em FOLHA 
DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS – Anexo 3, devidamente preenchidos. 

 

 Cópia das guias dos Encargos Sociais e impostos referentes à Folha de Pagamento de Salários. 
 Guia quitada dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento mensal dos empre-

gados da instituição; 

 Cópia das guias dos encargos sociais e impostos incidentes sobre os RPA (Recibo de Pagamen-
to de Autônomo) contratados pela instituição no mês. 

As guias de que trata estes itens são: 
 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social: pagamento do tributo incidente sobre os valores 

da folha de pagamento e RPA, recolhido mensalmente à Previdência Social através da GPS. 

 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço: comprovante de depósito mensal sobre os 
valores dos salários pagos a funcionários da folha de pagamento, recolhido através de GR; 

 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte: comprovante de recolhimento de imposto retido 
sobre o valor do pagamento de empregados e/ou autônomos, cujo valor do serviço, após as 
devidas deduções, ultrapasse o limite mínimo aplicado à tabela de alíquotas e reduções divul-
gada pela Receita Federal; 

 Demais encargos e atribuições fiscais e tributárias aos quais a instituição estiver sujeita 
(PIS/GRRF e outras). 

7. SEFIP - deverá estar demonstrada a relação com todo o movimento sobre a folha de pagamento e 
RPA do período; 

8. Relatório Mensal de Passagens - na forma do modelo 

9. Relatório Mensal de Frequência e Atividades, constituído pelos projetos desenvolvidos no período 
e informações pertinentes a execução do objeto da parceria, em paridade com as Notas Fiscais dos 
materiais pedagógicos adquiridos para este fim, devendo ser assinado pela Direção da  Creche. 

Este relatório estará sujeito à aprovação ou não da Comissão de Monitoramento. 



 

10.   Parecer do Conselho Fiscal - Parecer assinado pelos membros do Conselho Fiscal da instituição, 
após averiguação e aprovação das contas realizadas. Somente será aceito parecer que contenha 
no mínimo a assinatura de 51% dos seus membros; 

11. Relação dos cheques anulados ou cancelados com os canhotos - na forma do modelo; 

12. Quadro F – Demonstrativo da Receita e da Despesa Relativas ao Fomento Concedido – a coluna da 
receita deverá conter as parcelas mensais recebidas da SEMED. Já na despesa, todos os itens deve-
rão ser preenchidos. 

 Verificar se os totais da Receita (Repasses SEMED) e Despesa estão de acordo com os ba-
lancetes apresentados. 

 

4.2. Prestação de contas anual 
 

A instituição deverá elaborar a prestação de contas anual em conformidade com as regras 
estabelecidas pelo Órgão de Controle Interno desta Fundação e do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro - TCE-RJ. 

Deverá ser protocolado processo administrativo na Prefeitura até o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
após o encerramento do exercício financeiro, endereçado ao Presidente, contendo: 

 Ofício; 

 Cópia do Termo de Fomento; 

 Plano de trabalho; 

 Atestado de funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal de Educação; 

 Prova de regularidade do mandato da diretoria da entidade, caso haja alteração no decorrer 
do exercício financeiro; 

 Relatório anual de execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cum-
primento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

 Conciliação bancária do mês de dezembro, acompanhada dos respectivos extratos de conta 
corrente e de aplicações financeiras; 

 Publicação do Balanço Patrimonial dos exercícios encerrado e anterior, com a indicação do 
CRC do contabilista responsável; 

 Demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhadas do balancete analítico acumu-
lado no exercício, com a indicação do CRC do contabilista responsável; 

 Comprovação da devolução de eventuais recursos não aplicados; 
 

O Órgão de Controle Interno, após examinar as contas, emitirá o Relatório, encaminhando 
posteriormente ao Secretário Municipal de Educação para pronunciamento e possível aprovação. 

Após o revestimento das formalidades legais, a SEMED arquivará toda documentação, pelo período de 
05 (cinco) anos, conforme determina a Deliberação TCE/RJ nº 277/17 - Art. 13. 

5. Da retenção dos recursos 
 

Será aplicada de acordo com a Cláusula Nona e Décima do Termo de Fomento: 

1) Na ocorrência de atrasos na prestação de contas, a SEMED deverá estabelecer cronograma de con-
vocação para regularização. A instituição que não comparecer dentro do prazo fixado estará sujeita à 
retenção da verba no mês seguinte; 

2) Na ocorrência de irregularidades na prestação de contas: 

a) as irregularidades, como falta de documentos comprobatórios das despesas, falta de extratos 



 

completos de conta corrente e ou aplicação, falta de recolhimento dos impostos e encargos, aten-
dimento de crianças a menor do que o firmado no Termo de Fomento e demais obrigações esta-
belecidas na parceria poderá acarretar a suspensão do repasse financeiro, até a regularização das 
pendências; 

b) quando os recursos não forem aplicados dentro dos objetivos do plano de trabalho, e que não 
tenha sido constatado dolo ou má fé, o valor deverá ser devolvido à conta da Instituição, sendo o 
repasse regularizado após comprovada a referida devolução. 

 

6. Dos saldos da parceria 
Quando houver saldo financeiro em conta corrente, este deverá ser aplicado e seus rendimentos 
serão computados a crédito da parceria, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de 
Contas exigidas para os recursos transferidos. 

Ao término da vigência do Termo de Fomento, o saldo existente em conta bancária ou em caixa, 
deverá ser restituído à SEMED, conforme orientação da Tesouraria, com cópia da devolução na última 
prestação de contas a ser entregue. 

OBSERVAÇÃO: Considerando o princípio orçamentário da anualidade, os saldos remanescentes dos 
repasses efetuados no exercício financeiro, em conta bancária ou em caixa, deverão ser restituídos à 
SEMED, conforme orientação de sua Tesouraria, com cópia da devolução na última prestação de 
contas do ano. 

7. Da vigência do Termo de Fomento 
A parceria tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do termo de fomento, 
podendo ser prorrogado conforme interesse da SEMED. 

 
8. Da rescisão e denúncia 

Se houver, a qualquer tempo, descumprimento de obrigações ou condições estabelecidas 
previamente, a superveniência de novas normas, leis ou razões de interesse público que tornem 
inexequíveis a parceria, ou ainda mediante comunicação com aviso prévio de 60 (sessenta) dias, a 
mesmo poderá ser rescindida. 



 

ANEXO 1 

 

CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO 
 

 

DATA PERÍODO DOCUMENTOS ONDE: 

5º/xx/ Até o quinto dia útil de cada mês MAPA ESTATISTICO SEMED 

5º/xx/ Até o quinto dia útil de cada mês MAPA DE MERENDA SEMED 

 Semanalmente na última sexta feira MAPA DE ESTOQUE SEMANAL DE MERENDA SEMED 

 Até o quinto dia útil de cada mês PEDIDO DE REPASSE (MÊS POSTERIOR) SEMED 

 Até o quinto dia útil de cada mês PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMED 

(*) QUANDO FOR  SÁBADO,, DOMINGO OU FERIADO VALERÁ O MAIS PRÓXIMO DIA ÚTIL. 

 

 



 

ANEXO 2: 

Formulário de Prestação de Contas Mensal 
 

 

 

LOGO 
 CNPJ 
 CRECHE COMUNITÁRIA X 

Ofício nºXX/2020 

 
ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Prezado Senhor, 

 
Submetemos à apreciação de V.Sª. a Prestação de Contas do mês de XXXXX/2020, 

referente ao Termo de Fomento nº. 0XX/2020. 

  
Constam em anexo os documentos abaixo assinalados: 

1 Demonstração de Execução Financeira; 
2 Extratos Bancário e de Aplicação, Movimento Bancário, Ajuste de Contas, Caixa 

e Adiantamento de Recursos; 
3 Pagamento de Pessoal e Encargos e Relação de Pagamentos Efetuados; 
4 Aquisição de Material de Consumo e Planilha de Custos; 
5 Relatório Mensal de Passagens; 
6 Cheques Anulados ou Cancelados com os Canhotos; 
7 Relatório Mensal de Frequência e Atividades com Atesto de Aprovação; 
8 Parecer do Conselho Fiscal; 
9 Demonstrativo da Receita e da Despesa Relativas à Subvenção Concedida (Quadro F). 

 São Gonçalo, 0x xxxxxx de 2020. 

 ........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
RODAPÉ 

 

 



 

 

1 BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 
CRECHE COMUNITÁRIA:  Item 01 

Mês: 2020   
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 
RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS OPERACIONAIS  

 

TERMO DE FOMENTO R$ - PESSOAL E ENCARGOS R$ - 
  Remuneração de Pessoal R$ - 
  FGTS R$ - 
  IRRF R$ - 
  INSS R$ - 
  PIS R$ - 
  Rescisão Contratual R$ - 
  Vale Transporte R$ - 
  Contribuição Sindical R$ - 
  Outros Encargos R$ - 
   
  ADMINISTRATIVAS R$ - 
  Água R$ - 
  Energia Elétrica R$ - 
  Telefonia/Internet R$ - 

  SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - 
  Pessoa Física R$ - 
  Pessoa Jurídica R$ - 
   
  MATERIAL DE CONSUMO R$ - 
  Material de Expediente/pedagógico R$ - 
  Material de Higiene e Limpeza R$ - 
  Outros Materiais R$ - 
   
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ - 
Rendimento Líquido de Fundos  Mapa de Passagem R$ - 
Recursos próprios  Tarifas e Extratos  

    
TOTAL R$ - TOTAL R$ - 

 
SALDO MÊS ANTERIOR R$ - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$ - 

    
Caixa  Caixa R$ - 
Banco e Correspondentes  Banco e Correspondentes R$ - 
Aplicação  Aplicação  
Cheques a Compensar  Cheques a Compensar R$ - 
Adiantamento de Recursos  Adiantamento de Recursos R$ - 

    

TOTAL GERAL R$ TOTAL GERAL R$ - 
    

Presidência  Contador  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRECHE COMUNITÁRIA: Item 02 
  

2 Extrato Bancário  

   

 COLAR DOCUMENTO DA TRANSFERÊNCIA / EXTRATO  

 
N 

  

Ã   

O   

 
U 

  

T   

I   

L   

I   

Z   

A   

R   

 
E 

  

S   

T  VISTO 
E   

 0 x/0x/2020 

E 
  

 
S 

Rubrica Diretor- 
Presidente 

P  

A  

Ç  

O  

 

 

 
 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 

 



 

 

 
 

2-A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Item 2-A 

SALDO ANTERIOR R$ - 
DOC Data Beneficiário Doc./NF Crédito Débito 

      
      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      
      

      

      

      
      

      
      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      
      

SALDO  R$ -  0,00 0,00 
 

 

 

Diretora–Creche Presidência 
 
 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 



 

 

 
 

2-B AJUSTE DE EXTRATO DE CONTA Item 2-B 
SALDO ANTES DO AJUSTE R$ - 
Cheque Data Beneficiário Doc./NF Crédito Débito 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

SALDO R$ -  0,00 0,00 
 

 

Diretor–Creche Presidência 

Processo: 

Data: Fls. 
Rubrica 

 



 

 
 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 

 
2-C CAIXA Item 2-C 

SALDO ANTERIOR R$ - 
Cheque Data Beneficiário Doc./NF Crédito Débito 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

SALDO R$ -  0,00 0,00 
   

  Diretoria    
    Presidência  



 

 

 
 

 

2-D ADIANTAMENTO DE RECURSOS Item 2-D 
SALDO ANTES DO AJUSTE R$ - 
Cheque Data Beneficiário Doc./NF Crédito Débito 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

SALDO R$ -  0,00 0,00 
 

 

Diretoria Presidência 

Rubrica 

Fls. Data: 

Processo: 



 

 

 

 
Item 03A 

3A PLANILHA DE CUSTOS 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 
 

CRECHE COMUNITÁRIA: 
 

MÊS DE DE 2020 
 

RESUMO DE PAGAMENTOS EFETUADOS R$ 
 
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 0,00 
FOLHA DE PAGAMENTO  

  
  
 
ENCARGOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 
INSS  
IRPF  
FGTS  

PIS  
Rescisão Contratual  
Vale Transporte  

Contribuição Sindical  
 
OUTROS ENCARGOS 0,00 

  
  
  
Outros  

 
TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 

 

 

 

 Obs.01: Arquivar a documentação na mesma ordem desta relação 
 Obs. 02: Anexar SEFIP referente ao mês de pagamento dos encargos 

 

 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 



 

 

 
 

CRECHE COMUNITÁRIA: Item 3-A 
 

FOLHA PARA COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

 

 

N 
Ã 
O 

 

U 
T 
I 
L 
I 
Z 
A 
R 

 

E 
S 
T 
E 

 

E 
S 
P 
A 
Ç 
O 

 

 

 

 

 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 

COLAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PAGAMENTOS/ENCARGOS 

  
 

T 
 E 
 D 

 
 
 
 
 
São Gonçalo, 0x de xxxxxxx de 2020. 

 

Data: Data: 
Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
Cargo: Diretor Cargo: Presidente 
Observação: 



Fls. 
22 

 

 

 
Item 03B 

3B PLANILHA DE CUSTOS 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 
 

CRECHE COMUNITÁRIA: 
 

MÊS DE DE 2020 
 

RESUMO DE PAGAMENTOS EFETUADOS R$ 
 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 
CONSUMO DE ÁGUA  

  
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  

  
TELEFONIA/INTERNET  

  
 
SERVIÇOS DE TERCEIROS / NOME DO FORNECEDOR 0,00 
PESSOA FÍSICA 0,00 

  
  
  
PESSOA JURÍDICA 0,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
TOTAL GERAL DA DESPESA 0,00 

 

 

 Obs.: Arquivar a documentação na mesma ordem desta relação. 
 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 



Fls. 
23 

 

 

 
Item 4 

4 PLANILHA DE CUSTOS 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 
 

CRECHE COMUNITÁRIA: 
 

MÊS DE DE 2020 
 

RESUMO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 
 
MATERIAL DE CONSUMO /NOME DO FORNECEDOR R$ 
Material de Expediente/Pedagógico 0,00 

  
  
  
  
  
  
  
Material de Higiene e Limpeza 0,00 

  
  
  
  
  
  
  
Outros Materiais 0,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ - 

 

 Obs.: Arquivar a documentação na mesma ordem desta relação. 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 



Fls. 
24 

 

 

 
 

 

CRECHE COMUNITÁRIA: Item 3B ou 4 
 

FOLHA PARA COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

 

 

N 
Ã 
O 

 

U 
T 
I 
L 
I 
Z 
A 
R 

 

E 
S 
T 
E 

 

E 
S 
P 

A 
Ç 
O 

Processo: 

Data: Fls. 

Rubrica 

COLAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE DESPESAS/PREST. DE SERVIÇOS 

 

 
 
 

 
São Gonçalo, de de 2020. 

 

Atestamos o recebimento do material e/ou a prestação dos serviços constante na N. Fiscal acima: 

 
Data: 

 
Data: 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
Cargo: Assistente Administrativo Cargo: Diretora 
Justificativa: 



 

 

 

 
 

M A P A  D E    P R E S T A Ç Ã O    D E    C O N T A S    D E    P A S S A G E N S 
 

Nº ITINERÁRIO DATA MEIO DE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO MOTIVO VALOR (R$) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       

TOTAL GERAL 0,00 
Atestamos que os funcionários acima utilizaram as passagens, pelos motivos declarados 
Data: 

Nome: 

Data: 

Nome: 

Assinatura: 

Diretoria: 

Assinatura: Presidência 

Rubrica 

Fls. Data: 

Processo: 

Item 5 

Fls. 
24 



 

  
 

 
 

Cheques Anulados ou Cancelados Item6 
 

 

 

N 
Ã 
O 

 

 

U 
T 
I 
L 
I 
Z 
A 
R 

 

E 
S 
T 
E 

 

 

E 
S 
P 
A 
Ç 
O 

Rubrica 

Processo: 

Fls. Data: 

COLAR DOCUMENTOS  
 
 

CHEQUE 

C 
A 
N 
H 
O 
T 
O 

 
C 

 
 
 

CHEQUE 

A 
N 
H 
O 
T 
O 

 
C 

  

A  VISTO 
N   

H CHEQUE 0x/xx/2020 
O   

T   

O  Rubrica Diretoria 

 
C 

 
 
 

CHEQUE 

A 
N 
H 
O 
T 
O 

 



 

 

 

 

 

CRECHE COMUNITÁRIA: Item 7 
 

RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES 
 

Mês:  
 

I . Dados Gerais 
 

Creche Comunitária: 
Instituição: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 

 

II. Quadros de Matrícula 
 

Atendimento/Idade Turmas Alunos Matriculados Média de frequência (%) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total: 0 0  
 

III . Refeições Servidas 
 

 Quantidade 

Café da Manhã/Almoço  
Lanche/Jantar  

Total  



 

IV. Quadro de Pessoal 
 

Identificação Quantidade Falta no mês Observação 
Diretora    

Pedagoga    
Auxiliar de Educação 

Infantil 
   

Professor    
Auxiliar Administrativo    

Lactarista    
Merendeira    

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

   

 

V. Reuniões Administrativas na Creche 
 

Data Responsável Assunto 
   
   
   
   
   
   

 

VI. Visitas Técnicas 
 

Setor Técnico Técnico/Resp. Data da Visita Assunto 
Nutrição/DAE    

Assessoria Técnica 
Pedagógica 

   

Fiscalização de Merenda    
Comissão Técnica do 

Monitoramento 
   

    
 

VII. Reuniões de Planejamento/Capacitação 
 

Data Responsável Assunto 
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IX. Festas e Eventos   

Data Responsável Assunto 
   
   
   
   
 
X. Reuniões/Formações Continuadas 

Data Responsável Tema 
   
   
   
   
 
XI. Projetos extraclasses 

  

XII. Projetos em Desenvolvimento ou concluídos no mês 

São Gonçalo, de de2020. 

 Diretoria  

São Gonçalo, de de2020. 

 
Atesto que as atividades e frequência mensal estão □ Aprovadas / □ Não 

aprovadas, conforme o Plano de Trabalho do Termo de Fomento. 

 

Equipe Técnica do Monitoramento 
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8 CRECHE COMUNITÁRIA:  

  
 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

 
Referente à aplicação dos recursos do Termo de Fomento nº 0XX/2020. 

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da instituição XXXXXXXXXXXXX, 
Mantenedora da Creche Comunitária XXXXXXXXXXXXX, depois de examinarem 
cuidadosamente os documentos que compõem a prestação de contas do mês de 
XXXX/2020 são de parecer favorável à sua aprovação. 

  
São Gonçalo, xx de xxxx de 2020. 

 

  
CONSELHEIRO1 

 

  

CONSELHEIRO 2 

 

  
CONSELHEIRO 3 

 

 

(Obs.: Para legitimar a aprovação do parecer, será necessária a assinatura de no 
mínimo 51% dos membros do Conselho Fiscal.) 
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Resumo Valor R$ 
 

Receitas - 
Despesas - 

 

Órgão/Entidade Concedente: Entidade 
Beneficiada: Exercício: xxxxxx/2020 

RECEITA                                                                   DESPESA 
Data 

Concessão 
da 

Subvenção 
(parcela) 

Valor (R$) 
 

Especificação do Documento 
(Nota Fiscal/ou Recibo) 

Data do 
Document

o 

 
Natureza da Despesa 

(resumidamente) 

 
CNPJ/CPF do Prestador 

de Serviço ou 
Fornecedor 

Valor em R$ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Total - TOTAL - 

 

 

 

Quadro F - Demonstrativo da Receita e da Despesa relativas à Subvenção 
Concedida 

Fls. 
30 
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PLANO DE TRABALHO – 2020 

ANEXO VIII – MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 

 

1. DADOS CADASTRAIS 
 INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 
  
ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE CNPJ 

ENDEREÇO 

CIDADE UF CEP DDD / TELEFONE 

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF C.I. / ORGÃO EXPEDIDOR 

CARGO PERÍODO DE MANDATO DA DIRETORIA 

 

 INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NOME: 

ENDEREÇO BAIRRO: 

CEP: TELEFONE: REGIONAL 

Numero do Parecer  de autorização de funcionamento: 

 

1. 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
PERÍODO DO EXERCÍCIO 

INÍCIO TÉRMINO 

OBJETIVO GERAL: 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

JUSTIFICATIVA: 

METAS: 

AÇÕES: 

ATIVIDADES: 

METODOLOGIA: 
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2. QUADRO DE PESSOAL 
 

 DIREÇÃO: 
Nome Formação Horário de Trabalho 

 Pedagogia 8h às 17h (40h/semana) 

 

 PEDAGOGO: 
 

Nome Formação Jornada de Trabalho 

  
Pedagogia 

Especificar dias e Horário 
(20h/semana) ou 8h às 
17h (40h/semana) 

 

 – QUADRO DEMONSTRATIVO DOS OUTROS DE FUNCIONÁRIOS: 
 

 Quantitativo de Professores (01 por Turma): 
 

Nº Nome da 
Turma 

Faixa Etária 
Atendida (Anos) 

Situação Atual do Professor Turno Formação Escolar 
(Especificar) Contratado A Contratar(no 

máximo  em 15 
dias) especificar 
a data. 

M T 

01 BER I 04 meses      

02 BER II 01      

03 MAT I 02      

04 MAT II 03      

05 PRÉ I 04      

06 PRÉ II 05      

  
  
 Quantitativo dos Auxiliares de Educação Infantil: 

 

 
Nº 

 
Nome das 

Turmas 

Faixa Etária 
Atendida 

(Anos) 

Situação Atual do Professor Turno 
 

Formação Escolar 
(Especificar) Contratado A Contratar (no 

máximo  em 15 
dias) especificar 
a data. 

M T 

01 BER I 04 meses      

02 BER II 01      

03 MAT I 02      

04 MAT II 03      
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05 PRÉ I 04      

06 PRÉ II 05      

 Quadro de Apoio: 
 

 
Nº 

 
                   Cargo 

Situação Atual  
Formação Escolar Jornada de 

Trabalho (h) Contratado A Contratar (no 
máximo  em 15 
dias) especificar a 
data. 

01 Auxiliar de Serviços Gerais    40h 

02 Auxiliar Administrativo    40h 

03 Lactarista (Berçário)    40h 

04 Merendeiro    40h 

 

3. BASE DE CÁLCULO 
 

Faixa de Atendimento Nº de Crianças Atendidas Valor Per Capita Valor a Repassar (axb) 
0 a 1 ano    

02 anos a 5 anos    

 Total mensal R$  

 
4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS: 

 

4.1 – Prazo da Parceria: 4.2 – Valor Total R$ 
4.3 – Natureza da Despesa: 

 
a) Remuneração de pessoal e encargos; 

 
b) Pagamentos a terceiros – pessoa física; 

 
c) Pagamentos de contas de água, energia elétrica, telefone, internet; 

 
d) Pagamentos a terceiros – pessoa jurídica; 

 
e) Aquisição de material de consumo; 

 
f) Aquisição de materiais para pequenas manutenções; 

 
g) Transporte escolar; 

 
h) Despesas com passagens. 
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Banco: 

Código da Agência: 

 Número da Conta Corrente: 

De acordo com a Cláusula Terceira – alínea “K” do Termo de Fomento, a Instituição deverá abrir conta 
específica e exclusivamente para o crédito da subvenção desta parceria. 

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 
 

5.1 – MUNICÍPIO – Concedente: 

Março/2020 Abril/2020 Maio/2020 Junho/2020 Julho/2020 

Agosto/2020 Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020 

Janeiro/2021 Fevereiro/2021  
 

6 – INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA 

Observação: Todas as folhas referentes ao Plano de trabalho devem ser rubricadas pela proponente. 

 

 

 

São Gonçalo,  de  de 2020. 

 

 

Assinatura do Proponente 

 

 

De acordo: 

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO IX – RELATÓRIO DE VISITA MENSAL DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

 

CRECHE:_______________________________________________________________________________________ 

TELEFONE:_____________________________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO:________________________________________________________________ 

ALUNOS ATENDIDOS PELO CONVENIO:___________   ALUNOS AUTORIZADOS PELO CME:___________ 

ALUNOS MATRICULADOS: ____________        PARECER DE AUTORIZAÇÃO DO CME: Nº___________ 

 

 

TERMO DE VISITA MÊS:___________________ 

 

 

 

__ 

 

 
 
 
 

CIENTE:________________________________  SEMED:__________________________   
DATA:____/____/____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SÉRIE/TURMA 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

P
O

R
 T

U
R

M
A

 

A
L

U
N

O
S 

PR
E

SE
N

T
E

S 

FA
LT

A
S 

 
D

O
 D

IA
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

TOTAL:    

 

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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ANEXO X – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE VISITA DA COMISSÃO TÉCNICA DE MONITORAMENTO 

1) IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome da Creche Comunitária:............................................................................................ 
Endereço:............................................................................................................................ 
Bairro:..........................Tel:..................... e-mail........................................CEP....................  
Entidade Mantenedora:....................................................................................................... 
Endereço:............................................................................................................................ 
Bairro:.........................Tel:.......................................................CEP:................................... 
 
2) FUNCIONAMENTO: 
a) CARACTERÍSTICAS DA CRECHE: 
(  ) CRECHE – 0 a 3 anos  (  ) PRÉ-ESCOLA – 4 a 5 anos 
b) IDADES ATENDIDAS  POR  FAIXA  ETARIA:  
(  ) 4 meses  a 1 ano  (  ) 1 ano (  ) 2 anos (  ) 3 anos (  ) 4 anos  (  ) 5 anos 
 
c) HORÁRIO: 
(  ) INTEGRAL    Horário de entrada:...................h Horário de saída:...............h 
 
d)CAPACIDADE DE MATRÍCULA: 
ALUNOS:.................... 
Obs:......................................................................................................................................... 
 
e) NÚMERO DE SALAS DISPONÍVEIS PARA AS CRIANÇAS:  
SALAS:...................... 

Obs:..................................................................................................................................... 
 

 
1) O imóvel destinado à Educação Infantil é adequado ao fim a que se presta e atende às necessi-
dades das crianças matriculadas, favorecendo-lhes o desenvolvimento em ambiente social acolhedor e 
inclusivo? 
( ) sim (  ) em parte (  ) não   Justifique a resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
2) Os espaços são construídos e organizados para atender às normas de segurança e às especifica-
ções técnicas previstas na legislação pertinente, apresentando condições satisfatórias de localização, 
acesso, segurança, salubridade, saneamento, sonorização, ventilação, iluminação natural e artificial? 
( ) sim (  ) em parte (  ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
3) Os espaços são adequados às características das crianças com necessidades educacionais espe-
ciais, em conformidade com a legislação própria? 
( ) sim (  ) em parte (  ) não Justifique sua resposta: 

PARTE II – ESPAÇO FÍSICO 
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........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 
4) Os espaços internos atendem às diferentes funções da unidade de educação infantil? 
( ) sim (  ) em parte (  ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
Contém estrutura básica que contempla: 
4.1) espaço para recepção e secretaria 
( ) sim (  ) em parte ( ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4.2) salas para professores e salas para serviços pedagógicos, administrativos e de apoio  
( ) sim (  ) em parte ( ) não  Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4.3) salas para atividades, com: 
a) 1m² de área livre por criança atendida ( ) sim (  ) em parte ( ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
b) mobiliário e equipamentos adequados e ao alcance das crianças 
( ) sim (  ) em parte ( ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4.4) sala para atividades dos bebês com: 
a) berços individuais em número compatível (  ) sim    (  ) em parte    (  ) não Justifique sua respos-
ta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
b) área livre para movimentação das  crianças ( ) sim (  ) em parte ( ) não 
Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
c) locais para amamentação e para higienização, com balcão e pia ( ) sim (  ) em parte ( ) não 
 Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4.5) cozinha e refeitório com instalações e equipamentos para o preparo de alimentos 
 ( ) sim (  ) em parte ( ) não  Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4.6) instalações sanitárias completas, apropriadas e exclusivas para uso das crianças, incluindo 
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sanitários e chuveiros ( ) sim (  ) em parte (  ) não  Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
5) Os espaços externos contemplam áreas verdes e área coberta, com local para:  
5.1) banho de sol matinal das crianças (  ) sim (  ) em parte ( ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
5.2) atividades externas de expressão física, artística e de lazer ( ) sim (  ) em parte ( ) não 
Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
6) A Creche Comunitária possui espaço para a educação infantil ou compartilha o referido espaço 
com outros níveis de ensino, em conformidade com seu projeto político-pedagógico 
( ) sim (  ) em parte ( ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
7) A Creche Comunitária possui piscina, canteiros ou tanques com areia, obedecendo à legislação 
própria, no tocante às normas de conservação e de segurança relativas a esses espaços 
( ) sim (  ) em parte ( ) não Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
7.1) Possui a documentação do órgão próprio ( ) sim () em parte ( ) não 
Justifique sua resposta, e indique o órgão e a data de sua expedição, destacando o que não foi 
atendido, se for o caso. 
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 
8) Possui Quadro de Horário dos funcionários afixado em local visível ( ) sim (  ) em parte
 ( ) não 
Justifique sua resposta, destacando o que não foi atendido, se for o caso. 
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 
9) A Creche Comunitária possui aparelhos fixos de recreação, em condições de segurança ( ) sim
 (  ) em parte ( ) não 
Justifique sua resposta: 
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 
São Gonçalo..............de..............................de................... 
 
 
COMISSÃO TÉCNICA JULGADORA 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
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ANEXO XI – TABELA PER CAPITA 

 

 

FAIXA ETARIA VALOR 

02 a 5 anos R$ 370,60 

4 meses a 1(um) ano R$ 444,72 
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ANEXO XII – TABELA DE MODULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS CRECHES COMUNITÁRIAS 

Modulação de Profissionais das Creches Comunitárias 

 

CARGO 

01 Diretor por creche – ( carga horária conforme Deliberação CME – 001/11) 

01 Pedagogo por creche– (carga horária conforme Deliberação CME – 001/11) mas devendo 
atender a creche nos dois turnos. 

Professor (carga horária conforme Deliberação CME – 001/11) em cada turno (Manhã e Tarde) 

Auxiliar de Educação Infantil (conforme Deliberação CME - 001/11) 

01 Lactarista por creche que atenda berçário 

01 Auxiliar Administrativo (Opcional) 

 
 

MODULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE APOIO NAS CRECHES 
Nº de Crianças Merendeiras Aux. de Serv. Gerais 

0 - 50 1 1 
51- 100 2 2 

101 - 199 3 3 

 

 

São  Gonçalo /RJ, ____ de ______________ de 2020.  

  

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DA FUNÇÃO DE LACTARISTA 

 

 

DECLARAÇÃO DA FUNÇÃO DE LACTARISTA 

 
Declaro existir merendeiro destacado para a função de lactarista, a fim de atender crianças de 

0 a 1 ano. 

 

 

São  Gonçalo /RJ, ____ de ______________ de 2020.  

  

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

Obs. Algumas funções do Lactarista 

 Preparar as refeições dos bebês de acordo com as prescrições pediátricas e/ou nutricionais; 
 Conhecer as fórmulas indicadas de acordo com a idade e necessidade de cada bebê; 
 Zelar pela correta nutrição dos bebês a seu cargo; 
 Armazenar os leites e as papas; 
 Distribuir e recolher as mamadeiras; 
 Higienizar as mamadeiras e as chupetas; 
 Controlar o estoque de comida para bebês. 
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ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DO QUADRO DIRETIVO 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

Declaro  que na (o)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizada 
na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – São Gonçalo/RJ, não existe no seu quadro diretivo agentes políticos 
de Poder, membros do Ministério Público e dirigente de órgão ou entidade da Administração Municipal, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o segundo grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade. 

 

São  Gonçalo /RJ, ____ de ______________ de 2020.  

  

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

Declaro que na (o)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizada na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – São Gonçalo/RJ, não haverá contratação ou 
remuneração a qualquer título com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, 
inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade 
da Administração Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

 

 

São  Gonçalo /RJ, ____ de ______________ de 2020.  

  

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Continuação do D.O.E. em 17/01/2020
Exonera:
a contar de 13 de janeiro de 2020, ANDREA BARBOSA -
Mat.: 123228, do cargo em comissão de Superintendente -
Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 86/2020
Exonera:
a contar de 02 de janeiro de 2020, BEATRIZ SILVEIRA E
SANTOS  -  Mat.:  123365,  do  cargo  em  comissão  de
Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal
de Educação.
Port. nº 87/2020
Nomeia:
a contar de 13 de janeiro de 2020, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME/CPF CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT.
FLÁVIA ALVES BASTOS /
094.***.***-09 COORDENADOR DAS-10 BEATRIZ SILVEIRA E

SANTOS 123365

LETICIA GOMES DE
ARAUJO / 169.***.***-55 SUPERINTENDENTE DAS-09 ANDREA BARBOSA 123228

Port. nº 88/2020
Designa:
a contar de 02 de janeiro de 2020, JORGE EDMIR DA SILVA
DOS SANTOS - Mat.: 21220, para responder pela função
gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, em virtude
das férias do(a) servidor(a) Marcio da Silva Nocchi - Mat.:
21226,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,
fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 89/2020
Designa:
a contar de 02 de janeiro de 2020, VANESSA DA SILVA
PIRES  -  Mat.:  23208,  para  responder  pela  função
gratificada de Subdiretor de Departamento - Símbolo FG-
06, em virtude das férias do(a) servidor(a) Roberta Farias
Souza - Mat.: 22421, na(o) Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, fazendo jus somente a remuneração da referida
função.
Port. nº 90/2020
Nomeia:
a contar de 17 de janeiro de 2020, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Diretor  de  Divisão  -  Símbolo  DAS-05,  na(o)  Secretaria
Municipal de Segurança Pública.

NOME/CPF
ALESSANDRO LUIZ ROSA DE JESUS / 106.***.***-00
ERIC GOMES MIRANDA / 179.***.***-41
TONI CHARLES VIEIRA DA SILVA / 022.***.***-90
Port. nº 91/2020
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  ALEXANDRE  NEVES  BERNARDES  -  CPF:
116.***.***-35,  na  Portaria  nº  69/2020,  para  exercer  o
cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 92/2020
Nomeia:
a contar de 15 de janeiro de 2020, CLAUDIO PEREIRA DOS
SANTOS -  CPF: 022.***.***-52,  para exercer o cargo em
comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, em substituição a
Jorge Ferreira de Alvarenga Sobrinho - Mat.: 119706.
Port. nº 93/2020


