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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
ATENDIMENTO DE ENSINO INFANTIL
I - DEscRI(;Ao DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA:
a) OBJETO:

o objeto do presente Piano de Trabaiho é a integraçao de acOes desenvolvidas
entre a administracao püblica municipal e organizacOes da sociedade civil visando
a disponibilizaçao de 330 (trezentas e trinta) vagas a crianças de 0 a 3 anos do
municipio de Assis, em perlodo integral, pUbiico aivo da Educacao infantil, em
entidade de Educacao Infantii devidamente preparada para oferecer o
atendimento, priorizando as famIiias de baixa renda e ainda atendendo em horário
de funcionamento e perlodo diferenciados, sendo das 07h as 18h e de 02/01/2018
a 21/12/2018 de modo ininterrupto, ou seja, sem pausa nas atividades nos meses
de janeiro e juiho, tendo em vista a grande demanda da comunidade que trabaiha
em horário comercial em face da necessidade de atendê-la.

b) DIAGN6ST1CO:
A instituiçao de Educacao infantii é a espaco organizado e planejado para atender
crianças de 0 a 3 anos de idade, sendo seu papel determinante a insercao da
crianca na cuitura historicamente construIda, partiihando cam a farnIlia a
responsabilidade pela formacao humana de seus filhos.
Para compiementar a atendimento da Educaçao infantli na rede municipal de
ensino e atender as necessidades especIficas da comunidade local, atendendo
em tempo integral, a municIpio de Assis necessita incorporar a sua rede
educacional a disponibilidade de vagas, na faixa etária de 0 a 3 anos, em entidade
sem fins iucrativos, preparada para desenvolver a referido atendimento
educacionai, através desta e de outras parcerias, priorizando as famIlias de baixa
renda, corn horário de funcionamento e perlodo diferenciados, sendo das 07h as
18h e de 02/01/2018 a 22/12/2018, ininterruptos, tendo em vista a grande
demanda da comunidade que trabaiha em horârio comercial em face da
necessidade de atendê-la.
Sendo assim, para garantir a referido atendimento, a Secretaria Municipal da
Educacao utiiizará do instrumento chamado Termo de Colaboracao, firmado entre
o poder pUblico municipal e organizacao da sociedade civil, sem fins lucrativos,
nos moldes da Lei Federal n 0 13. 019, de 31 de juiho de 2014 e aiteracoes, e
conforme previsto na Lei Orçamentaria Anuai do municIpio de Assis de 2018. Este
processo ocorrerá mediante a trinômio eficiência, produtividade e economicidade,
considerando a natureza singular do objeto da parceria, de modo que a entidade
deverá cumprir expressamente corn o objeto do presente piano de trabaiho e
comprovar capacidade para atingir as metas nele estipuladas de acordo corn a
montante a ser pactuado, sendo que a trabaiho sera' acompanhado pela
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Secretaria Municipal da Educacao de Assis.

II— DESCRIçAO DAS METAS E DAS ATIVIDADES:

Etapa

Fase

METAS
Atividades a serem desenvolvidas
1 - Desenvolver proposta pedagôgica que garanta a crianca o
acesso aos processos de apropriaçao, renovaçao e articulacao
de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens,
assim como o direito a protecao, a saUde, a liberdade, a
confiança, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivéncia
e a interacao corn outras criancas;
2 - Disponibilizar 280 (duzentas e oitenta) vagas de Educacao
Infantil a criancas na faixa etária de 0 a 3 anos, em periodo
integral, em espaco amplo interno e externo, corn carga horária
das 7h as 18h e no periodo de 02/01/2018 a 22/12/2018, de
modo ininterrupto, ou seja, sem pausa nas atividades nos meses
de janeiro e julho;
3 - Disponibilizar 50 (cinquenta) vagas de Educaçao Infantil a
criancas do Maternal II, na faixa etária de 2 a 3 anos, em periodo
integral, matriculadas na EMEI Irma Maria José Chaves, em
espaco amplo interno e externo, corn carga horária das 07h30 as
17h. Os alunos serão atendidos pelos professores da Unidade
Escolar. As turmas deverao seguir o calendário escolar da
Secretaria Municipal da Educacao. Os servicos de merenda e de
limpeza serão de responsabilidade da entidade;
4 - Disponibilizar as matrIculas na Secretaria Municipal da
Educacao enquanto houver vagas a serem preenchidas;
5 - Desenvolver atividades pedagOgicas conforme as
orientacOes da Secretaria Municipal da Educacao;
6 - Desenvolver atividades pedagOgicas nos diferentes niveis do
ensino infantil, de modo a trabalhar no mInimo os seguintes
conteüdos e competéncias:
• Cuidados básicos de higiene e saUde;
• Estimulaçao verbal, por meio de müsicas, conversas,
brinquedos sonoros, etc;
• Estimulaçao motora, tátil e visual;
• Linguagem oral e escrita;
• Natureza e sociedade;
• Lingua portuguesa, matemática e artes;
• Expressividade, eguilibrio e coordenacao;
7 - Desenvolver mecanismos de trabalho corn as familias das
criancas matriculadas propiciando a interacao entre escola e a
comunidade escolar no processo educacional;
8 - Garantir a relacao adulto/criança, conforme Lei
Complementar n 006, de 25 de abril de 2011 e os Parâmetros

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900

-

Centro - Assis-SP

VnE ~ F
Paço Municipal "ProF Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administracao

Curriculares Nacionais, da seguinte forma:
Faixa etária
0-1 ano

Nümero de criancas p or adulto
6

1-2anos
8
2-3anos
10
9
Garantir aos professores em sua carga horária três horas
semanais de iivre escoiha e 2 horas semanais de estudo (H.E.)
na entidade;
10
Preparar, sob orientaçao de nutricionista, e servir as
refeicOes das criancas na entidade, incluindo os 50(cinquenta)
alunos do Maternal II que são vinculados a EMEI Irma Maria
José Chaves, respeitando os hábitos alirnentares locals e
culturais, atendendo as necessidades nutricionais especIficas,
conforme percentuals mInimos estabelecidos no artigo 14 da
Resolucao no 26/2013 do Ministério da Educacao. Deverao ser
garantidas aos alunos, no mInimo: 4 (quatro) refeicoes diárias,
sendo café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, acrescidas
das mamadeiras nos intervalos, quando for o caso.
-

-

III

-

PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS:

Os referidos recursos financeiros para arcar corn as obrigacOes do municIpio, nurn
total de R$1.406.500,00 (urn milhão quatrocentos e seis mil e quinhentos reais),
oriundas do presente Piano de Trabaiho serão suportados pelas seguintes
dotacoes orcamentárias:
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
02
PODER EXECUTIVO
0206
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAcA0
020606 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
12 Educacao
12 365 Educaçâo Infanti!
12 365 0037 PARCEIROS DA EDUCACAO
12 365 0037 2419 0000 CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS
523
3.3.50.43.00
SUBVENcOES SOCIAIS NV
0.01.00-110 000
524
3.3.50.43.00
SUBVENcOESSOCIAIS El
0.01.00-210 000

100.000,00
1 .306.500,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Fonte

Municipal

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

R$117.208,33

R$117.208,33

R$117.208,33

R$117.208,33

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

R$117.208,33

R$117.208,33

R$117.208,33

R$117.208,33
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R$117.208,33

Novembro

R$117.208,33

Centro Assis-SP
-

Junho
R$117.208,33

Dezembro

R$117.208,33
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IV - FORMA DE ExEcucAo DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS
METAS:

A entidade deverá executar as atividades e as metas prescritas no item II deste
Piano de Trabaiho, utilizando toda süa capacidade instalada, cumprindo corn as
normas de seguranca e de acessibilidade, de acordo corn o piano de aplicaçao
abaixo:

PLANO DE APLJCAçAO FINANCEIRA
Repasse anual

Descrição das Despesas

Secretaria
Municipal da
Educação

Recursos
Humanos

Alimentação

R$1 .406.500,00

R$1.216.500,00

R$100.000,00

f

Material de
consumo

R$50.000,00

Serviços de
Terceiros
Pessoa FIsica
R$________

Serviços de
Terceiros
Pessoa
JurIdica
R$40.000,00

V - PRESTAçAO DE CONTAS:

A prestacao de contas deverá ser realizada pela entidade e entregue na Prefeitura
de Assis ate o dia 31 do mês de janeiro do ano subsequente a vigência do
convênio.

Assis, 03 de janeiro de 2018.

Dulce

cipal da Educacao
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ANEXO II
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CADASTRO DO RESPONSAVEL - TERMO DE COLABORAçAO/FOMENTO
ORGAO/ENTIDADE PUBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
0RGANIzAcA0 DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAçAO/FOMENTO No (DE ORIGEM): 02/2018
OBJETO: A integracao de acôes visando a disponibilizacao de 330 (trezentos e trinta) vagas
a criancas de 0 a 3 anos, em perlodo integral

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Nome

Prefeito Municipal

Cargo

004.959.018-90

CPF

Rua Luiz Carlos da Silveira, n° 345

Endereco(*)

(18) 3302 3300

Telefone

gabinetepma@assis.sp.gov.br

e-mail

(*) Não deve ser o endereço do Orgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde
poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisicoes de documentos do TCESP
FELIPE RAMOS SIQUEIRA

Nome

CONTADOR

Cargo
Endereco
Comercial
Orgao/Setor
Telefone/Fax

W

18-3302-3300

pmacontab@femanet.com.br

e-mail
Assis,

Av. Rul Barbosa no 926
do

de

RESPONSAVEL:

ECIDO FERNANDES
Fefeito Municipal
F n° 004.959.018-90
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ANEXO III
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIENCIA E DE N0TIFIcAçA0
TERMO DE c0LAB0RAçA0/F0MENT0
ORGAO/ENTIDADE PUBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
0RGANIzAcA0 DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:
CASA DA MENINA "SAO FRANCISCO DE ASSIS"
TERMO DE c0LAB0RAcA0/F0MENT0 N°(DE ORIGEM): 02/2018
OBJETO: A integração de acôes visando a disponibilizaçao de 330 (trezentos
trinta) vagas a criancas de 0 a 3 anos, em perlodo integral
ADVOGADO(S): (*)
Na qualidade de Orgão/Entidade Püblica e Organização da Sociedade Civil Parceira,
respectivamente, do Termo acirna identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrucäo e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acorn panhar todos os atos da tramitação processual, ate
julgamento final e sua publicacao e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais
que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisöes que
vierem a ser tornados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, de conformidade corn o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuals.

LOCAL e DATA:
ÔRGAO/ENTIDADE PUBLICA: Prefeiva11unicipaI de Assis
Nome e cargo: JOSÉ APAREClD9.FERNAQES—Erefejto Municipal
E-mail institucional: Sp
,.GRI
E-mail pessoal:
/
DA SOCIEDADE CIVIL: Casá da Menin 'São Frncisco de Assis"
No p-6 cargo: José
Junior
E- ail institucional: emenina@femanet.com.br

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituldo
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