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ADMINISTRAcAO 

ANEXO I 
PLANO DE TRABALHO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A EDUCANDOS COM 
DEFICIENCIA E DIFICULDADE OU TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM 

I - DESCRIcA0 DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA: 

a) OBJETO 

0 objeto do presente Piano de Trabaiho é a integracao de acOes desenvolvidas entre 
a administracao pUblica municipal e a Organizacao da Sociedade Civil visando a 
disponibilizaçao de 250 (duzentas e cinquenta) vagas, em 2018, nos perlodos da 
manhã e da tarde, aos educandos do municIpio de Assis, püblico alvo da Educacao 
Especial, corn deficiência e dificuldades ou transtornos de aprendizagem, em 
entidade devidamente preparada para oferecer o atendimento. 

b) DIAGNOSTICO 

Os problemas de aprendizagem escolar mostram-se como urn transtorno 
apresentado corn freqUencia corno obstáculo para o desenvolvimento do indivIduo. 
Os transtornos de aprendizagern afetarn a capacidade do cérebro para entender, 
recordar ou cornunicar informacOes, maximizados por uma série de cornportarnentos, 
também de base neurologica. Dentre eles, temos: dificuldade de atencao, dificuldade 
para seguir instrucOes, irnaturidade social, dificuldade corn a conservacao, 
inflexibiiidade, probiernas de planejamento e organizacao mental, distracao, falta de 
destreza, irnpulsividade e hiperatividade. Escola, famIlia e sociedade são 
responsáveis não so pela transmissão de conhecirnentos, valores, cultura, mas 
tarnbém pela formacao da personalidade social dos indivIduos. As dificuldades e os 
transtornos de aprendizagern que se apresentarn na infância tern sernpre forte 
impacto sobre a vida da crianca, de sua famIlia e sobre o seu entorno, pelos 
prejuizos que acarretam em todas as areas do desenvolvirnento pessoal, assirn corno 
de sua aceitacao e participaçao social. 
Corn a finalidade de oferecer apoio aos educandos do municIpio de Assis que 
apresentam os problernas acima relatados, na busca de melhorar suas condicoes de 
aprendizagern e proporcionar ambiente inclusivo àqueles que apresentarn alguma 
deficiência, o rnunicIpio de Assis oferece, além da inclusão no Ensino Regular, o 
Atendirnento Educacional Especializado e ainda servicos de estirnulaçao pedagOgica 
e reforco escolar na rede püblica de ensino, porérn, sua estrutura educacional não e 
suficiente para atender toda a dernanda existente. Contudo, he necessidade de 
cornplernentar o referido atendimento em entidade especializada, corn vistas a atingir 
o pleno desenvolvimento do potencial apresentado pelos alunos, a sua insercao 
social a cornunidade e a garantia de melhor qualidade de vida. Sendo assim, para 
garantir o referido atendirnento, a Prefeitura de Assis, por meio da Secretaria 
Municipal da Educacao, utilizará do instrumento charnado Terrno de Colaboracao, 
firmado entre o poder pUblico municipal e organizacao da sociedade civil, sern fins 
lucrativos, nos moldes da Lei Federal n°13. 019, de 31 dejulho de 2014 e alteracoes, 
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e conforme previsto na Lei Orçamentaria Anuai do municIpio de Assis de 2018. Este 
processo ocorrerá mediante o trinâmio eficiência, produtividade e econornicidade, 
considerando a natureza singular do objeto da parceria, de modo que a entidade 
deverá cumprir expressamente corn o objeto do presente piano de trabalho e 
comprovar capacidade para atingir as metas nele estipuladas de acordo corn o 
rnontante a ser pactuado, sendo que o trabaiho será acompanhado pela Secretaria 
Municipal da Educacao de Assis. 

II— DESCRIçA0 DAS METAS E DAS ATIVIDADES: 

METAS 
Etapa Fase Atividades a serem desenvolvidas 

I - Disponibilizar 250 (duzentas e cinquenta) vagas aos educandos 
de Assis corn dificuldades ou transtornos de aprendizagem ern 
espaco arnpio interno e externo; 
2 - Disponibilizar as matriculas na secretaria da entidade enquanto 
houver vagas a serern preenchidas; 
3 	- 	 Desenvoiver 	as 	atividades 	educacionais 	no 	perlodo 	de 
05/02/2018 a 20/12/2018, havendo paralisaçao no més dejulho; 
4 	- 	 Realizar 	atividades 	de 	apoio 	pedagOgico, 	corn 
acompanhamento 	das 	dificuldades 	pedagOgicas 	do 	aluno 	na 
escola; 
5 - Realizar atividades que propiciem a inclusäo digital, oferecendo 
o apoio as criancas corn dificuldades de aprendizagem e as 
pessoas corn deficiência através de programas digitais especIficos 
de acordo corn as necessidades apresentadas; 
6 - Reaiizar atividades de estirnulacao pedagOgica, por meio do 
desenvolvimento 	de 	atividades 	pedagogicas 	corn 	criancas 	e 
adolescentes 	acometidos 	por 	patologias 	severas 	através 	de 
estimuiacao básica e compiementar, utilizando rnateriais de apoio 
tais como jogos acessIveis, calendários, brinquedos, computador, 
etc; 
7 - Realizar atividades de Educacao FIsica, 	corn o intuito de 
valorizar as habilidades dos educandos, incentivar o trabalho em 
equipe, estimulando o crescimento pessoai e o desenvolvimento 
das 	potencialidades 	individuais, 	monitoradas 	por 	profissionais 
devidamente habilitados; 
8 - Realizar atividades de socializacao, por meio da reaiizaçao de 
práticas relacionadas a vida cotidiana do aluno buscando a sua 
autonornia por meio de atividades que envoivam conceitos básicos 
de higiene corporal e bucal, financas, hábitos saudáveis, fisiologia 
hurnana, vida em sociedade, etc; 
9 	- 	Desenvolver 	oficinas 	de 	artes 	corn 	materials 	recicláveis 
promovendo 	a 	conscientizaçao 	da 	preservacäo 	ambiental, 
construindo 	objetos 	de 	utilidade 	cotidiana. 	Realizar 	trabalhos 
manuais desenvoivendo a coordenacao motora e a concentracao 
das criancas e estabelecendo as relaçOes de quantidades, cores e 
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formals; 
10- Realizar visitas domiciliares mensais, por melo do profissional 
de Assistência Social, promovendo a acompanhamento social das 
famIlias dos educandos de modo a auxiliá-los no enfrentamento de 
suas necessidades; 
11 - Realizar servico de transporte de ida e volta dos alunos que 
necessitarern; 
12 	- 	 Oferecer 	complementaçao 	alimentar 	aos 	usuários 	da 
instituiçäo. 

Ill - PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS: 

Os referidos recursos financeiros para arcar corn as obrigacOes do municIpio, nurn 
total de R$329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), oriundas do presente 
Piano de Trabaiho serão repassados em 12(doze) parcelas, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2018 e suportados pelas seguintes dotaçoes orcamentárias: 

2 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
02 	PODER EXECUTIVO 
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDucAçAo 
02 06 02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO 

l2Educaçao 
12367 Educaçao Especial 
12367 0031 EDUCACAO ESPECIAL 
12367 0031 2702 0000 NOSSO LAR - ALIMENTAcA0 

427 	3.3.50.43.00 SUBVENcOES SOCIAIS 	NV 0.01.00-240 000 	329.000,00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Fonte Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho 

R$27.416,67 R$27.41 6,67 R$27.416,67 R$27.416,67 R$27.416,67 R$27.416,67 
Municipal Jutho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  

R$27.416,67 R$27.416,67 R$27.416,67 R$27.416,67 R$27.416,67 R$27.416,67 

IV - FORMA DE ExECuçA0 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 sua capacidade instalada, cumprindo corn as normas de 
seguranca e de acessibilidade. 
A Secretarial Municipal da Educacao realizará o fornecimento auxiliar de alimentaçao 
escolar, de acordo corn disponibilidade da Divisão de Alimentaçao Escolar de Assis. 
A aplicacao dos recursos financeiros deverá ocorrer de acordo corn o quadro abaixo: 

PLANO DE APLICACAO FINANCEIRA 

Repasse 	 Descricao das Despesas 
anual 

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



ILI  I  1~ ~ #R ~ Ltd I PID2- 	LFIF57-  7~ Lr;,)  L 
Paco Municipal "Pror Judith de Oliveira Garcez" 

Secretaria Municipal de Governo e Administracäo 

Secretaria Recursos Alimentacão Material de Serviços de Serviços de 
Municipal da Humanos consumo Terceiros Terceiros 

Educacâo Pessoa Fisica Pessoa Juridica 

R$329.000,00 R$329.000,00  

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 vigencia do convênio. 

Assis, 03 de janeiro de 2018. 

UJO 

ucacao 

/ 
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ANEXO II 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
CADASTRO DO RESPONSAVEL - TERMO DE COLABORAçAO/FOMENTO 

ORGAOIENTIDADE PUBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAçAO FILANTROPICA NOSSA LAR 
TERMO DE COLABORAçAO/FOMENTO No 04/2018 
OBJETO: Disponibilizacäo de 250 (duzentas e cinquenta) vagas as criancas 
adolescentes corn dificuldades ou transtornos de aprendizagem, ampliando as 
habilidades acadêrnicas funcionais e das suas competências, propiciando o pleno 
desenvolvirnento de suas potencialidades. 

Nome José Aparecido Fernandes 

Cargo Prefeito 

CPF 004.959.018-90 
Rua Luis Carlos da Silveira, no 345 Endereco(*) 
Vila Orestes 

Telefone 018-3302-3300 

e-mail josenandes@hotmail.com  
(*) Não deve ser o endereço do Orgâo e/ou Poder. Deve ser a endereco onde poderá 
ser encontrado(a), caso näo esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisicoes de documentos do TCESP 

Nome Felipe Ramos Siqueira 

Cargo Contador 
Endereco 	Comercial 	do 
Orgao/Setor Av. Rul Barbosa n°  926 

Telefone/Fax 18-3302-3300 

e-mail prnacontab@femanet. corn. br  

LOCAL e DATA: Assis ern, OI 	QW UV 1201 . 
RESPONSAVEL: 	 U 

Fell ls Ramos 
- 	 CdOICRC ISI 

JO 	CIDO FERNANDES 	pmtsltumdei 
eito Municipal 

004.959.018-90 
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ANEXO Ill 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIENCIA E DE N0TIFIcAçA0 

TERMO DE c0LAB0RAcA0/F0MENT0 

ORGAO/ENTIDADE PUBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAçAO FILANTROPICA 
NOSSO LAR 

TERMO DE COLABORAçAO/FOMENTO No 04/2018 

OBJETO: Disponibilização de 250 (duzentas e cinquenta) vagas as crianças e adolescentes 
corn dificuldades ou transtornos de aprendizagem, ampliando as habilidades acadêrnicas 
funcionais e das suas cornpetências, propiciando o pleno desenvolvimento de suas 
potencialidades. 

ADVOGADO(S): (*) 

Na qualidade de Orgäo/Entidade PUblico(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, 
respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encarninhamento ao 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, darno-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitaçao processual, ate 
julgarnento final e sua publicacao e, se for 0 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 decisães que vierem 
a ser tornados, relativarnente 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 Cornplementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagern dos prazos processuais. 

LOCAL e DATA: Prefeitura Municipal 

ORGAO/ENTIDADE PUB LlCO: fefeit 
Nome e cargo: José Apareckiiernand 
E-mail institucional: gabie(epmaI 
E-mail

il 

Assinatura: I/i*&-::- 	 / 

sis, 	/ 	 /2018. 

Muni-deal de Assis 

.sp.gov. 

DRA 
c a 

rAO DA 	EbABE-CIfEAssoiaçao Fi 
0m I _ rgo: Elisete Lourenco Yoshida Pre sidente  

EX 
 
il institucional: afnosslargcom 	

Nosso Lar 

_mail pessoal: - 

Assinatura: 

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido 
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