
ANEXO I 
PLANO DE TRABALHO 

ATENDIMENTO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

I - DEscRlçAo DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA: 

a) OBJETO: 
0 objeto do presente Piano de Trabaiho é a integraçao de açoes desenvolvidas 
entre a administraçao pUblica municipal e organizaçOes da sociedade civil visando 
a disponibilizaçao de 271 (duzentas e setenta e uma) vagas, em 2018, a crianças 
de 01 a 11 anos, advindas de familias de baixa renda do municipio de Assis, 
pUblico aivo da Educaçao Infantil e Fundamental, em entidade devidamente 
preparada para oferecer o referido atendimento educacional, atendendo das 07h 
as 17h30, oferecendo vagas no periodo integral e parcial, de acordo corn o 
calendário escolar da Secretaria Municipal da Educação. A rede municipal de 
ensino necessita dessa parceria para atender a demanda da EMEIF Maria Amelia 
de Castro Burali, situada a Avenida São Cristovao, n 0525, Vila Rodrigues, 
AssisISP e da comunidade local, uma vez Clue a unidade escolar não dispoe de 
espaço fisico para prestar todo serviço em tempo integral. Sendo assim, a 
entidade atuará em duas rnodalidades de ensino, Educaçao Infantil e Ensino 
Fundamental, da seguinte forma: 

• 65 (sessenta e cinco) crianças, corn idade de 01 a 03 anos, da Educaçâo 
Infantil, na modalidade creche, cujas matriculas serão realizadas na 
entidade, onde estudarao em periodo integral, contando unicarnente corn a 
equipe de trabalho e services da entidade; 

• 106 (cento e seis) crianças, corn idade de 04 e 05 anos, da Educaçao 
Infantil, na modalidade pré-escola, cujas matriculas serão realizadas na 
EMEIF Maria Amelia de Castro Burali, mas serão atendidas na entidade 
conveniada no periodo da manha, corn o ensino regular, pelos professores 
da unidade escolar e no periodo da tarde, contraturno escolar, pela equipe 
da entidade, sendo Clue uma classe de P Etapa, corn 28 (vinte e oito) 
alunos, contara corn os professores da unidade escolar nos dois periodos, 
manha e tarde; 

• 100 (cern) crianças, corn idade de 06 a 11 anos, do ensino fundamental, 
cujas matriculas seräo realizadas na EMEIF Maria Amelia de Castro Burali, 
sendo que estudarao no periodo da rnanha, corn o ensino regular na 
unidade escolar e no perlodo da tarde, contraturno escolar, na entidade, de 
modo a serern transportadas da escola a entidade conveniada pelo 
transporte escolar da Secretaria Municipal da Educaçao. 

b) DIAGNOSTICO 
Os avanços nas politicas püblicas direcionadas a crianças e a adolescentes, nas 
garantias de educaçao e segurança são inegáveis, porém, a realidade no Brasil 
ainda e cornposta de milhares de criança e adolescentes expostos a violência e a 
rnarginalizaçao. Dessa forma, o rnunicipio de Assis busca unir esforços para 
prestar atendimento as crianças moradoras em regioes de altos indic de 
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vuinerabilidade social. Para tanto, necessita complementar a oferta da Educaçao 
Infantil e Fundamental na rede municipal de ensino, atendendo em tempo integral, 
corn vistas a minimizar a exposição das crianças ao ambiente soclairnente. 
vulneravel onde habitam caracterizado por elevados indices de marginalizaçao, de 
drogadiçao e de prostituiçäo. Contudo, o municipio de Assis necessita ampliar a 
disponibilidade de vagas em sua rede educacional por meio de parceria cam 
entidade sern fins lucrativos, preparada para desenvolver a referido atendirnento 
educacional e social, as crianças na faixa etária de 01 a 11 anos, pUblico alvo da 
Educaçao infantil e Fundamental no horário das 07h as 17h30, de acordo corn o 
caiendário escolar da Secretaria Municipal da Educaçao, oferecendo atendimento 
diferenciado de atenção básica, tendo em vista o ambiente socialmente vulnerável 
de onde as crianças são advindas. Sendo assim, para garantir a referido 
atendimento, a Secretaria Municipal da Educaçao utilizará do instrumento 
chamado Termo de Colaboraçao, firrnado entre o poder pübiico municipal e 
organizaçao da sociedade civil, sem fins lucrativos, nos moldes da Lei Federal 
n°13. 019, de 31 de juiho de 2014 e alteraçoes, e conforme previsto na Lei 
Orçamentária Anual do municipio de Assis de 2018. Este processo ocorrerá 
mediante o trinômio eficiencia, produtividade e economicidade, considerando a 
natureza singular do objeto da parceria, de modo que a entidade devera cumprir 
expressamente cam a objeto do presente piano de trabalho e comprovar 
capacidade para atingir as metas nele estipuladas de acordo com o montante a 
ser pactuado, sendo Clue a trabalho será acompanhado pela Secretaria Municipal 
da Educaçao de Assis. 

II— DESCRICAO DAS METAS E DAS ATIVIDADES: 
METAS 

Etapa Faso Atividades a serem desenvolvidas 
1 - Desenvolver proposta pedagôgica Clue garanta a criança a 
acesso aos processos de apropriação, renovaçao e articulaçao 
de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim coma a direito a 	proteção, 	a saUde, 	a liberdade, 	a 
confiança, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivéncia 
e a interaçao com outras crianças; 
2 - Disponibilizar 65 (sessenta e cinco) vagas de Educaçao 
Infantil, na modalidade creche, em tempo integral, a crianças na 
faixa etária de 1 a 3 anos, cam carga horária das 07h as 17h30; 
3 - Disponibilizar 106 (cento e seis) vagas de Educaçao Infantil, 
na rnodalidade pre-escola, cujas matriculas seräo realizadas na 
EMEIF Maria Amelia de Castro Burali, mas as crianças serão 
atendidas na entidade conveniada no perlodo da manha, corn o 
ensino 	regular, 	pelos professores da 	unidade escolar e no 
periodo da tarde, contraturno escolar, pela equipe da entidade, 
das 07h as 17h30, corn exceção de uma sala de P Etapa, que 
contará 	corn 	os 	professores 	da 	unidade 	escolar 	nos 	dois 
periodos, manha e tarde; 
4 - Disponibilizar 100 (cern) vagas de Ensino Fundamental, em 
perIodo parcial, a crianças na faixa etãria de 6 a 11 	anos, 
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devidarnente matriculadas na EMEIF Maria Amelia de Castro 
Burali, tocalizada a Avenida São CristOvão, 525, Vita Rodrigues, 
sendo a carga horária das 12h as 17b30, corn a equipe de 
trabalho da entidade; 
5 - 	Disponibilizar as 	matrIculas 	na 	Secretaria 	Municipal da 
Educaçao enguanto houver vagas a serem preenchidas; 
6 - Desenvolver atividades pedagOgicas conforme as orientaçOes 
da Secretaria Municipal da Educaçao; 
7 - Desenvolver atividades pedagogicas nos diferentes niveis da 
Educação Infantil e Fundamental, de modo a trabalhar no mInimo 
as seguintes conteOdos e cornpeténcias: 

• 	Cuidados basicos de higiene e saUde; 
• 	Estimulaçao verbal, 	por meio de müsicas, conversas, 

brinquedos sonoros, etc; 
• 	Estirnulaçao motora, tatil e visual; 
• 	Linguagem oral e escrita; 
• 	Natureza e sociedade; 
• 	Lingua portuguesa, rnatemática e artes; 
• 	Expressividade, equilibrio e coordenaçao. 

8 - Desenvolver oficinas de Arles e Cultura e de Recreaçao e 
Lazer e realizar atividades de aprendizagem em brinquedoteca a 
qual deverá ser equipada corn brinquedos, materiais lUdicos e 
jogos educativos, de rnodo a contribuir corn o desenvolvimento 
cognitivo do indivIduo; 
9 - Desenvolver oficinas de Artes e Cultura, de Recreaçao e 
Lazer, de Orientaçao de Estudos, de Meio Ambiente, de Futsal e 
realizar atividades de Estimulaçao Pedagôgica corn as crianças 
de 6 a 11 anos; 
10— Desenvolver mecanismos de trabalho social corn as familias 
das crianças que frequentam a entidade, atravOs de reuniOes e 
visitas 	as 	residéncias, 	propiciando 	a 	sua 	participação 	no 
processo 	educacional 	dos filhos 	e 	transrnitindo 	orientaçoes 
bâsicas sobre saUde e cuidados corn as crianças; 
11 	- 	Garantir 	a 	relaçao 	adulto/criança, 	conforrne 	Lei 
Cornplernentar n°06, de 25 de abril de 2011 e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, da seguinte forma: 

Faixa etãria NUrnero de crianças por adulto 
1-2anos 8 
2-3anos 10 
4-5 anos 20 

6a11anos 25porclasse  
12 - Garantir aos professores em sua carga horária trés horas 

or sernanais de livre escolha e 2 horas sernanais de estudo  
na entidade; 
13 - Preparar, 	sob orientaçao de 	nutricionista, 	e servir as 
refeiçöes das crianças 	na entidade, 	respeitando as 	hãbitos 
alimentares 	locais 	e 	culturais, 	atendendo 	as 	necessidades 
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nutricionais 	especificas, 	conforme 	percentuais 	minimos 
estabelecidos no artigo 14 da Resoluçao no 26/2013 do Ministério 
da Educaçao. Deverao ser garantidas, no minimo: 4 (quatro) 
refeiçOes diárias as crianças da Educaçao Infantil(creche e pré- 
escola) em perlodo integral, sendo café da manha, almoço, café 
da tarde e jantar, acrescidas das mamadeiras nos intervalos, 
quando for o caso; 1 (uma) refeiçao diárias 	as crianças do 
Ensino Fundamental no contraturno. Tendo em vista o ambiente, 
socialmente vulneravel 	de 	onde as crianças são advindas, 
deverã ser a elas oferecida uma refeiçao diana a mais. 

Ill - PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS: 
Os referidos recursos financeiros para arcar com as obnigaçoes do municIpio, num 
total do R$ 986.000,00 (novecentos e oitenta e seis mil reais), oriundas do 
presente Piano de Trabaiho serão suportados pelas seguintes dotaçoes 
orçamentánias: 

2 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
02 	PODER EXECUTIVO 
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDucAcA0 
02 06 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO 

12 Educação 
12365 Educaçaa Infantil 
12 365 0037 PARCEIROS DA EDUCAcAO 
12 365 0037 2420 0000 CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS 

525 	3.3.50.43.00 SuBvENcOES SOCIAIS NV 0.01.00-110000 	124.000,00 
526 	3.3.50.43.00 SUBVENcOES SOCIAIS El 0.01.00-210 000 	862.000,00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Fonte Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho 

R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 
Municipal Juiho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 R$82.166,67 

IV - FORMA DE EXECUçAO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS 
METAS: 
A entidade devera executar as atividades e as metas prescnitas no item II deste 
Piano de Trabaiho, utilizando toda sua capacidade instalada, cumprindo corn as 
norrnas de segurança e de acessibilidade, de acordo corn o piano de apiicaçao 
aba ixo: 

PLANO DE APLIcAçA0 FINANCEIRA 

Repasse 	 - Descrição das Despesas 
an ua I 
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Secretaria Recursos Alimentação Material de Serviços de Serviços de 
Municipal da Humanos consumo Terceiros Terceiros 

Educaçäo Pessoa FIsica Pessoa Juridica 

R$986.000,00 R$ 695.000,00 R$124.000,00 R$ 63.500,00 -0- R$ 103.500,00 

V - PREsTAçA0 DE CONTAS: 
A prestaçao de contas deverá ser realizada pela entidade e entregue na Prefeitura 
de Assis ate o dia 31 do més de janeiro do ano subsequente a vigéncia do 
convenio. 

;, 03 de janeiro de 2018. 
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ANEXO II 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
CADASTRO DO RESPONSAVEL - TERMO DE C0LAB0RAçAO1FOMENT0 

ORGAOIENTIDADE POBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
0RGANIzAçAO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANA "DOM ANTONIO JOSÉ 
DOS SANTOS" 
TERMO DE C0LAB0RAcA0IF0MENTO No (DE ORIGEM): 0312018 
OBJETO: A integração de açOes visando a disponibilizaçao de 271 (duzentos e setenta 
uma) vagas a crianças de 01 a 11 anos, advindas de familias de baixa renda 

JOSE APARECIDO FERNANDES 
Nome 

Cargo 
Preteito Municipal 

CPF 
004.959.018-90 

Endereco(*) 
Rua Luiz Carlos da Silveira, no 345 

Telefone 
(18) 3302 3300 

e-mail 
gabinetepma@assis.sp.gov.br  

(*) Nâo deve ser o endereço do Orgão elou Poder. Deve ser o endereço onde podera ser 
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou Cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisiçöes de documentos do TCESP 

FELIPE RAMOS SIQUEIRA 
Name 

CONTADOR 
Cargo 

Endereço Av. Rui Barbosa no 926 
Comercial 	do 
Orgao/Setar 

Telefone/Fax 
18-3302-3300 

pmacontab@femanet.com.br  
e-mail 

LOCAL e DATA: Assisj

is-SP

I 	e 	 __de 2018. 
RESPONSAVEk;  

$AP OFERNANDES 
 feito Municipal 

OS  

 
Contador CRC 1S 5 no 004.959.018-90 

Prefeitura de 	 - 
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	. 	- 
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ANEXO III 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAcAO 

TERMO DE COLABORAQAOIFOMENTO 

ÔRGAOIENTIDADE PUBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

0RGANIzAçA0 DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CASA DA CRIANA "DOM 
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS" 

TERMO DE C0LAB0RAcA0/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 03/2018 
OBJETO: A integração de acoes visando a disponibilizacao de 271 vagas a crianças 
de 01 a 11 anos, advindas de familias de baixa renda 

ADVOGADO(S): (*) 

Na qualidade de Orgao/Entidade PUblica e Organização da Sociedade Civil Parceira, 
respectivarnente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução ejulgamento, darno-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos Os atos da tramitaçao processual, ate 
julgamento final a sua publicaçao e, se for a caso e de nosso interesse, para, nos prazos 
a nas formas legais e regimentais, exercer a direito da defesa, interpor recursos e o mais 
que couber. 

Outrossirn, estamos CIENTES, doravante, de que todos Os despachos e decisoes qua 
vierem a ser tornados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diana 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, de conformidade corn a artigo 90 da Lei Cornplementar no 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

LOCAL e DATA: Assis, 	de 	de 2018 

ORGAO/ENTIDADE PUBLICA: 	 nicipal de Assis 
Nome e cargo: JOSE 	 DO FE1(ANDES - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: gabinetepmatsisptr 
E-mail pessoal: josena9des@Jefm$cC 
Assinatura: 	Mt 

DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Crianca "Dom Antonio José dos 

Noriië e cargo: MARIA LUZIA FERREIRA - Diretora Presidente 
E-mail institucional: casadacrianca@femanet.corn.br  
E-mail pessoal: - 
Assinatura: 

(*) Facuitativo. Indicar quandoja constituido 
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