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 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

DE NATUREZA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA GERENCIAMENTO 

DE CRECHES PMF/SME Nº 36/2019 - PRÉDIO PUBLICO 

O Município de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), torna 

público e de conhecimento dos interessados que, mediante o presente EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 36/2019, receberá documentação de Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), regularmente constituídas e funcionando por, no mínimo, 01 (um) 

ano, cujas unidades de atendimento estejam localizadas no Município de Fortaleza-CE, que 

tenham interesse em se habilitar para firmar com a Secretaria Municipal da Educação de 

Fortaleza - SME, para gerenciamento de creches em prédios públicos da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza.  

Poderão participar do Chamamento Publico Organizações mantenedoras de instituições 

educacionais privadas comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, localizadas no 

município de Fortaleza, que tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal 

Termo de Colaboração para o atendimento às crianças da educação infantil, em idade de 1 

(um) a 3 (três) anos, primeira etapa da educação básica, conforme os critérios especificados 

neste Edital.  

O instrumento convocatório em tela será regido em conformidade com a Constituição 

Federal, em especial os artigos 205 a 214; LDBEN nº 9.394/96, em especial os artigos 70 e 

71; Lei nº 8.069/90; Lei Orgânica do Município; Resolução CNE/CP Nº 02, de 22 de 

dezembro de 2017 – BNCC; Resolução CNE/CEB nº 05, de 17 de dezembro de 2009, 

Resolução nº 002/2010 do Conselho Municipal de Educação (CME); Instrução Normativa 

CGM n° 01, de 09 de junho de 2016; Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 

2011; Lei Complementar nº 0169, de 12 de setembro de 2014; Lei Federal nº 13.019/2014, a 

partir da vigência no Município, e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO   

1.1 Constitui objeto deste Edital a seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSC, 

mantenedoras de instituições educacionais privadas, que sejam comunitárias, filantrópicas 

e/ou confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas e em funcionamento por, 

no mínimo, 01 (um) ano, interessadas em firmar com a Administração Pública Municipal 

TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento integral às crianças de 01 (um) a 03 

(três) anos na educação infantil, primeira etapa da educação básica, atendidas as 

condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento.  
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1.2 A ampliação do atendimento em creches está prevista no Plano Municipal de Educação 

– PME que estabelece como meta 01 ampliar a oferta de educação infantil em creches, de 

forma a atender, no mínimo 50% das crianças de 01(um) a 3 (três) anos, até o final da 

vigência deste PME. 

1.3 A seleção será composta por duas fases, a primeira de credenciamento, oportunidade 

em que será avaliada a habilitação jurídica e regularidade fiscal das Organizações da 

Sociedade Civil, e a segunda fase de qualificação de projetos, dedicada à análise da 

qualificação técnica e planejamento financeiro da Organização da Sociedade Civil e 

avaliação dos projetos. 

1.4 Para as ações e atividades na execução do objeto serão observados padrões mínimos 

de acessibilidade universal. 

1.5 A Organização mantenedora poderá ser habilitada para o gerenciamento de mais de 

uma instituição educacional, respeitado o limite de até 3 (três) instituições educacionais por 

Organização, totalizando no máximo 3 (três) Termos de Colaboração vigentes. 

 

1.6 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 

anexos:  

Anexo I – Cronograma do chamamento público; 

Anexo II – Lista de Prédios; 

Anexo III – Quadro com quantitativo de termos de colaboração a serem firmados por 

“número de salas”; 

Anexo IV - Planilha informativa de base de cálculo do valor financeiro (Planejamento 

Financeiro); 

Anexo V - Quadro demonstrativo do número de educadores e demais profissionais da 

Instituição Educacional, por número de salas (a ser preenchido pela Organização); 

Anexo VI - Minuta do Termo de Colaboração; 

Anexo VII – Habilitação/Formação dos Profissionais; 

Anexo VIII – Ficha Funcional; 

Anexo IX - Roteiro de Projeto; 

Anexo X - Modelo do Plano de Trabalho Anual; 

Anexo XI - Modelo de Relatório Técnico de Execução do Objeto; 

Anexo XII - Relação de e-mails para contato; 

Anexo XIII – Quadro com critérios de escolha para a seleção de projetos. 
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2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 Poderão concorrer ao edital para celebração de Termo de colaboração as Organizações 

da Sociedade Civil que possuam experiência prévia na realização, com efetividade, do 

objeto da parceria ou de natureza semelhante, desde que: 

I - Sejam Organizações da Sociedade Civil de natureza privada, que se caracterizem como 

instituições sem fins lucrativos, de caráter comunitário, confessional ou filantrópico, na forma 

da lei e que tenham em seus Estatutos o caráter de Instituição Educacional; 

II - Possuam no mínimo, um ano de existência, funcionamento e experiência prévia na 

realização do objeto da parceria, comprovados da seguinte forma: 

a) existência: cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

- CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do 

Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato 

específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; 

b) funcionamento e experiência prévia na realização do objeto da parceria: comprovantes de 

pagamento de contas de energia ou água do último ano; lista de funcionários e respectivas 

cópias das CTPS anotadas com data durante o período de funcionamento (pelo menos três 

funcionários); lista de presença dos alunos (pelo menos uma turma); demonstração das 

atividades prestadas, mediante relatórios de prestações de contas aprovadas; relatórios 

anuais de atividades; comprovação de site próprio (demonstração do funcionamento – caso 

tenha); 

III - Possuam condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas; 

IV - Estejam em situação de regularidade fiscal e adimplente com suas obrigações perante a 

Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, ou com débitos em situação de 

parcelamento desde que estejam quites com suas obrigações ora celebradas, caso tenha 

firmado Termo de Colaboração anteriormente. 

 

2.2 Os critérios de escolha para seleção dos projetos, com sua respectiva pontuação, 

constam no anexo XIII deste Edital.  

 

2.3 As Organizações da Sociedade Civil devem conhecer todas as condições explicitadas 

no presente Edital para o cumprimento das obrigações dispostas, a fim de atender todas as 

fases exigidas, incluindo a apresentação dos documentos. 
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2.4 É vedada a participação de Organização da Sociedade Civil – OSC que: 

I - Tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública Municipal, Estadual ou 

Federal; 

II - Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III - Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos; 

IV - Seja instituição, pública ou privada, de caráter assistencial, desportivo ou cultural (de 

acordo com a proibição prevista no inciso II, art. 71 da LDBEN nº 9394/96); 

V - Tenha como dirigentes:  

a) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas ou;  

b) agente político do Poder Executivo ou do Poder Legislativo da mesma esfera 

governamental, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau;  

VI - Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional; 

VII - Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 

penalidade:  

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

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

VIII - Tenha entre seus dirigentes pessoa:  

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 

nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão 

ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; 

XIX - contenha em seu quadro diretivo servidor público pertencente ao quadro funcional do 

concedente ou de órgãos ou entidade vinculada ao concedente, ou pessoa que exerça 

qualquer atividade remunerada no órgão ou entidade concedente, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até 

segundo graus; 

XX - Contenha em seu quadro diretivo funcionário de creche em que a Organização da 

Sociedade Civil seja habilitada para gerenciar. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8429.htm#art12i
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3. DA PRIMEIRA FASE – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

3.1 As organizações da sociedade civil devem apresentar em envelope os seguintes 

documentos, perfurados com dois furos, com colchetes, com entrecapas, separando por 

seções e capa de identificação igual a do envelope, nesta ordem elencada: 

I - Cópia legível da ata de constituição da instituição; 

II - Cópia legível do Estatuto Social da instituição e comprovação de seu registro, na forma 

da lei (serão observadas as exigências constantes na Lei 13.019/2014); 

III - Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei; 

IV - Cópia legível do CNPJ da instituição; 

V - Cópia legível do RG e CPF do presidente ou representante legal da instituição; 

VI - Declaração de Idoneidade do presidente da Organização da Sociedade Civil (Pessoa 

Pública que conheça o presidente, inclusive o seu trabalho); 

VII - Declaração de não impedimento do dirigente das Organizações da Sociedade Civil, 

informando que não se enquadra no rol estabelecido no item 2.5, inciso V, do presente 

Edital; 

VIII - Relação nominal de todos os membros da entidade com RG (número e órgão 

expedidor), CPF e endereço; 

IX - Certidão Criminal Negativa, referente ao Presidente e seus dirigentes, expedida pela 

vara de execuções penais; 

X - Certidão do TCE-CE; 

XI - Certidões Negativas de Débitos junto ao FGTS; 

XII - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais; 

XIII - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 

XIV - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 

XV - Certidão Negativa da Dívida Trabalhista; 

XVI - Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço por ela 

declarado; 

XVII - Comprovante de funcionamento e experiência prévia na realização do objeto da 

parceria, por meio dos seguintes documentos:  

a) Comprovantes de pagamento de contas de energia ou água dos últimos 12 (doze) meses;  

b) Lista de funcionários e respectivas cópias das CTPS anotadas com data durante o 

período de funcionamento (pelo menos três funcionários);  

c) Lista de presença dos alunos (pelo menos uma turma);  

d) Demonstração das atividades prestadas, mediante relatórios de prestações de contas 

aprovadas; relatórios anuais de atividades e comprovação de divulgação na internet e em 



 

6 

 

locais visíveis de sua sede social ou estabelecimento em que exerça suas ações todas as 

parcerias firmadas com a Administração Pública (caso tenha). 

 

3.1.1 NÃO SERÁ ACEITO O ENVIO DE NENHUM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO POR 

"FAX" OU “EMAIL”. 

3.1.2 Só serão analisados, unicamente, os documentos solicitados para esta fase do 

chamamento, sendo DESCARTADOS quaisquer outros que não constem no subitem 3.1. 

 

3.2. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

3.2.1 As organizações da sociedade civil interessadas em participar do certame deverão 

apresentar, em envelope lacrado, a documentação exigida no subitem 3.1, a ser 

protocolado nos dias 21/08/2019 e 22/08/2019, no horário de 08h às 16h30, na Secretaria 

Municipal da Educação no setor de protocolo. 

3.2.2 ENVELOPES QUE FOREM ENTREGUES EM LOCAL E/OU HORÁRIO 

DIFERENTES NÃO SERÃO OBJETO DE ANÁLISE, NÃO SENDO PERMITIDA A 

PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS RETARDATÁRIOS. 

3.2.3 O envelope deverá conter externamente a seguinte identificação (um envelope para 

cada creche pretendida): 

 

DESTINATÁRIO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SME ENVELOPE CREDENCIAMENTO – 
PRIMEIRA FASE 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  ____/2019 – GERENCIAMENTO DE CRECHE 
(HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL) 
 
REMETENTE 
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E TELEFONE: 
NOME DA CRECHE: 
 

3.3 DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

3.3.1 A abertura dos Envelopes e análise da documentação para habilitação jurídica e 

regularidade fiscal, será realizada pela COMISSÃO DE SELEÇÃO, a qual proclamará, ao 

seu término, mediante apresentação de relatório, o resultado com indicação das 

organizações da sociedade civil habilitadas. Av. Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio 

Torres. 

3.3.2 A divulgação das organizações da sociedade civil habilitadas dar-se-á em 

11/09/2019, no site da SME (http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/).  
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3.3.3 Caso se faça necessário, as organizações da sociedade civil poderão interpor 

recurso nos dias 12 e 13 de setembro de 2019, mediante documento protocolizado no 

Setor de Protocolo da SME, impreterivelmente até às 16h30, sendo estes apreciados, com 

resultado divulgado no dia 17/09/2019, no site da SME 

(http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/). 

3.3.4. Após a abertura dos envelopes, nenhum documento será recebido pela Comissão, 

não sendo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações nos conteúdos da 

documentação. 

3.3.5 Depois de cada reunião da COMISSÃO DE SELEÇÃO, será lavrada ata 

circunstanciada da sessão, a ser assinada por todos os seus membros. 

3.3.6 As organizações da sociedade civil que não cumprirem todas as exigências dispostas 

nos itens 3.1 e 3.2 e respectivos subitens serão eliminadas. 

3.3.7 Após a divulgação do resultado final do chamamento, as entidades não habilitadas 

terão o prazo de 30 (trinta) dias para comparecer à Coordenadoria de Ensino Infantil e 

retirar os documentos entregues, ficando estes sujeitos a descarte após o prazo 

estipulado. 

3.3.8 Não serão aceitos documentos enviados via fax e/ou e-mail. 

 

4. DA SEGUNDA FASE – DA QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS, TÉCNICA E 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO  

4.1 As organizações da sociedade civil devem apresentar um único envelope, denominado 

ENVELOPE QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS, TÉCNICA E PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO, os seguintes documentos, perfurados com dois furos, com colchetes, com 

entrecapas, separando por seções e capa de identificação igual a do envelope, nesta ordem 

elencada: 

I - Projeto básico, em consonância com o roteiro de Projeto da Organização da sociedade 

civil (Anexo IX); 

II - Plano de Trabalho Anual (Anexo X); 

III - Balanço Financeiro do ano de 2018, devidamente assinado pelo presidente e pelo 

tesoureiro da Organização; 

IV - Relação dos funcionários, informando suas respectivas funções e ficha cadastral 

individual com foto (Anexo VIII) com cópia autenticada dos certificados de conclusão que 

demonstrem a habilitação dos educadores, coordenador e demais funcionários (Anexo VII); 

V - Comprovação de possuir, em seu quadro de recursos humanos, responsável técnico 

(coordenador pedagógico) e pessoal habilitado que assegure regularidade na prestação do 

serviço a ser oferecido, observados os Anexos V e VII deste edital; 
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VI - Declaração de regularidade na prestação de contas, para termos vigentes e parcerias 

celebradas anteriormente ou nada consta para entidades que nunca celebraram parceria 

com a SME e seus respectivos presidentes. Esta documentação deverá ser atualizada e 

novamente apresentada no ato de celebração do termo (documento fornecido pela SME); 

VII - Autorização/Credenciamento concedido pelo Conselho Municipal de Educação – CME 

ou protocolo de solicitação de autorização/credenciamento junto ao CME, a ser entregue no 

prazo de 30 dias a contar da publicação deste Edital; 

VIII - Declaração de não vínculo empregatício retirada no site da SEPOG; 

IX - Relatório das atividades desenvolvidas no exercício do último ano e as metas realizadas 

em termos de atendimento ao público, com demonstração das experiências sociais da 

organização da sociedade civil; 

X – Apresentação de Planilha de planejamento administrativo-financeiro (Anexo IV), 

observando os requisitos e critérios constantes no referido Anexo. 

 

4.2 DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.2.1 As organizações da sociedade civil devidamente habilitadas na fase anterior e, com 

interesse em continuar no processo seletivo, deverão apresentar, em envelope lacrado, a 

documentação exigida no subitem 4.1, a ser protocolado nos dias 18 e 19 de setembro 

de 2019, no horário de 08h à 12h e de 13h às 16h30, na Secretaria Municipal da Educação 

/ SME, no setor de protocolo. 

4.2.2 ENVELOPES QUE FOREM ENTREGUES EM LOCAL E/OU HORÁRIO 

DIFERENTES NÃO SERÃO OBJETO DE ANÁLISE, NÃO SENDO PERMITIDA A 

PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS RETARDATÁRIOS. 

4.2.3 Deverá ser entregue 01 (um) envelope para cada creche pretendida. O envelope 

deverá conter externamente a seguinte identificação: 

DESTINATÁRIO 
À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
 
ENVELOPE QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS, TÉCNICA E PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO – SEGUNDA FASE 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  /2019 – GERENCIAMENTO DE 
CRECHE 

 
REMETENTE 

 Nome da Organização da Sociedade Civil 

 CNPJ 

 Endereço e Telefone 

 Nome da Creche 

 Endereço da Creche 
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4.3 DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  

4.3.1 A SME disponibilizará a relação das organizações da sociedade civil que 

apresentaram os documentos para participar da SEGUNDA FASE – QUALIFICAÇÃO DE 

PROJETOS, TÉCNICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO no portal 

(http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/) em 20 de setembro de 2019.                                                                                                                                                              

4.3.2 A abertura dos Envelopes e análise da documentação para QUALIFICAÇÃO DE 

PROJETOS, TÉCNICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL, será realizada pela COMISSÃO DE SELEÇÃO, a qual indicará por 

meio de relatório preliminar, mediante apresentação de justificativa técnica e aplicação de 

instrumental de avaliação, a classificação dos projetos apresentados. 

4.3.3 A divulgação das Organizações da Sociedade Civil habilitadas dar-se-á em 

14/10/2019 no site (http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/). 

4.3.4 Caso se faça necessário, as organizações da sociedade civil poderão interpor 

recurso nos dias 15 e 16 de outubro de 2019, mediante documento protocolizado no Setor 

de Protocolo da SME, impreterivelmente até às 16h30, sendo estes apreciados, com 

resultado dos recursos divulgado no dia 21/10/2019, no site da SME 

(http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/). 

4.3.5 Após a abertura dos envelopes, nenhum documento será recebido pela Comissão, 

não sendo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações nos conteúdos da 

documentação; O endereço da SME é Avenida Desembargador Moreira, nº 2875 – 

Dionísio Torres. 

4.3.6 Depois de cada reunião da COMISSÃO DE SELEÇÃO, será lavrada ata 

circunstanciada da sessão, a ser assinada por todos os seus membros. 

4.3.7 As pessoas jurídicas que não cumprirem todas as exigências dispostas nos itens 4.1 

e 4.2, bem como as que não apresentarem seus projetos/plano de trabalho em 

consonância com o modelo (Anexo IX e X deste Edital) serão eliminadas. 

3.3.8 Para a análise dos projetos serão considerados os critérios constantes no Anexo XIII 

deste edital. 

4.3.9 Para cada creche que concorrer a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar 

um ENVELOPE QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS, TÉCNICA E PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO – SEGUNDA FASE. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

5.1 A divulgação da classificação final das Organizações da Sociedade Civil selecionadas 

ocorrerá em 22/10/2019, no site da SME (http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/). 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/
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5.2 As assinaturas dos Termos de Colaboração ocorrerão em data prevista neste edital. 

 

5.3 A Classificação das Organizações por meio do presente Chamamento não importará, 

para a Administração Municipal, em obrigatoriedade de parceria, esta sujeita à conveniência 

do Poder Público, bem como à necessidade e disponibilidade orçamentária da SME.  

 
6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1 A Secretaria Municipal da Educação constituirá a COMISSÃO DE SELEÇÃO, por meio 

de ato publicado no Diário Oficial do Município e no site da SME. 

 

6.2 A referida Comissão será composta por servidores da Secretaria Municipal da Educação 

(SME). 

 

6.3 A Comissão de Seleção será composta de 1 (um) Coordenador e 6 (seis) técnicos 

avaliadores da documentação. 

 

7. DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 
 
7.1 A comissão de monitoramento e avaliação, trata-se de órgão colegiado destinado a 

monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante 

termo 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 cargo 

efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. 

 

7.2 A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de 

parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à 

comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente 

da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da 

sociedade civil. 

 

7.3 O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros 

elementos, deverá conter: 

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 

social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores 

estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
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III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;  

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização 

da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas 

e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;  

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias.  

 

7.4 Para cada Termo de Colaboração celebrado será nomeado um Gestor, que deverá ser: 

agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de 

colaboração, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de 

controle e fiscalização. 

 

7.5 São obrigações do gestor:  

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 

dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 

problemas detectados;  

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação; 

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação. 

 

7.6 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 

essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim 

de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer 

que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II - 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 administração assumiu essa responsabilidade. 

 
8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 
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8.1 A Secretaria Municipal da Educação estabelecerá um padrão para a ação conjunta com 

as organizações privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem fins 

lucrativos, devidamente habilitadas, com vistas ao atendimento educacional integral 

estimado em 1.200 (mil e duzentos) crianças da educação infantil. 

 

8.2 O Termo de Colaboração a ser firmado estabelecerá obrigações recíprocas para a 

execução do atendimento à criança da educação infantil, em consonância com as diretrizes 

estabelecidas na LDBEN nº 9.394/96, na Lei nº 8.069/90, na Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 

de dezembro de 2017 – BNCC) e na Resolução CNE/CEB nº 05, de 17 de dezembro de 

2009, e na Proposta Curricular para a educação infantil da Rede Municipal de Fortaleza, 

obedecendo-se o fluxo estabelecido nos Anexos. 

8.2.1 O recurso financeiro a ser repassado será calculado com base no número de salas 

que a instituição disponibiliza. O número de matrículas por sala deverá estar de acordo com 

as diretrizes de matrícula estabelecidas pela SME.  

8.2.2. Cabe à Administração Municipal acompanhar, assessorar e supervisionar, além do 

recurso financeiro, as ações pedagógicas nas instituições, mediante a participação da 

Secretaria Municipal da Educação (SME). A Organização deverá apresentar Relatório de 

execução do objeto, juntamente com a prestação de contas (Anexo XI).  

8.2.3 Ao responder ao presente Chamamento, pleiteando a habilitação para a celebração de 

Termo de Colaboração, cada instituição estará aderindo às condições estabelecidas pela 

Secretaria Municipal da Educação (SME) na instrumentalização dos Termos, demonstrando 

aceitá-las integralmente.  

  

9. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

9.1 A celebração do Termo de Colaboração, objetivando o atendimento à educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, ficará condicionada à disponibilidade de recursos 

orçamentários e financeiros da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

9.2 O Termo de Colaboração será firmado para atendimento integral total estimado 1.200 

(mil e duzentos) crianças, distribuídas por bairros, conforme o interesse Público. 

 

9.3 O Termo de Colaboração será firmado para o período de 29 de janeiro de 2020 a 31 de 

dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por mais um ano, a critério da Administração 

Pública. 
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9.4 A Secretaria Municipal da Educação (SME) convocará, para firmar Termo de 

Colaboração, as instituições que forem declaradas habilitadas através do presente 

Chamamento, conforme demanda.  

 

9.5 Os recursos serão repassados por meio da seguinte dotação orçamentária:  

Projeto/Atividade 
Elemento 

de Despesa 

Indicador de 

Uso 
Fonte de Recurso 

24901.12.365.0052.2795.0001 335043 0 1.111.0000.00.00 

24901.12.365.0052.2795.0002 335043 0 1.111.0000.00.00 

24901.12.365.0052.2795.0003 335043 0 1.111.0000.00.00 

24901.12.365.0052.2795.0004 335043 0 1.111.0000.00.00 

24901.12.365.0052.2795.0005 335043 0 1.111.0000.00.00 

24901.12.365.0052.2795.0006 335043 0 1.111.0000.00.00 

 
 
9.6 O valor estimado para cada termo de colaboração não implicará nenhuma previsão de 

crédito em seu favor, uma vez que somente fará jus aos valores mensais correspondentes 

aos serviços efetivamente prestados, observando-se a obrigatoriedade de aprovação de 

prestação das contas. 

 

9.7 Quaisquer alterações dos termos de colaboração firmados originariamente serão 

procedidas por meio de termo aditivo, mediante aprovação de novo plano de trabalho. 

 

9.8 As instituições declaradas habilitadas no presente Chamamento Público deverão manter 

todos os critérios de habilitação vigentes até o momento em que forem convocadas para 

firmarem termo de colaboração, bem como durante todo o período de vigência. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Poderá o Município, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, revogar o 

presente edital de chamamento, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e 

interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso 

de ilegalidade. 

 

10.2 A revogação ou anulação do presente Chamamento não gera direito à indenização. 
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10.3 Será facultado à Comissão de Seleção, na análise do presente chamamento, 

promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo e a aferição dos critérios de habilitação de cada OSC, bem como 

solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar a decisão. 

 

10.4 Decairá o direito de impugnar este Edital ou parte dele o interessado que não o fizer 

até às 16h30 do dia 20/08/2019. 

 

 10.5 Estarão impedidas de participar deste chamamento as instituições cujos 

representantes sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela celebração, ou que tenham qualquer outro impedimento legal para firmar 

parceria com a Administração Municipal. 

 

10.6 A execução dos instrumentos jurídicos a serem firmados será avaliada pela Secretaria 

Municipal da Educação, mediante procedimentos de supervisão indireta, observando-se o 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas nos referidos instrumentos. 

 

10.7 Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa 

da Organização ensejará na rescisão do instrumento proveniente deste Edital. 

 

10.8 Poderá haver denúncia e rescisão, no entanto, esta deverá ser comunicada 60 dias 

antes da saída do partícipe, apresentando justificativa formal ou material para o 

impedimento da continuidade de sua participação na parceria. 

 

10.9 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem 

firmados:  

I - A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção insanável de informação em 

documento ou na celebração da parceria; 

II - A inadimplência pela OSC parceira de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

III - O não cumprimento das metas fixadas ou a utilização dos recursos em desacordo com o 

plano de trabalho, sem justificativa suficiente; 

IV - A aplicação financeira dos recursos em desacordo com o disposto neste edital; 

V - A não aprovação da prestação de contas ou a sua não apresentação, nos prazos 

estabelecidos; 
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VI - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

10.10 Os termos de colaboração que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, 

no Diário Oficial do Município de Fortaleza. 

 

10.11 Os envelopes de documentação deverão ser protocolados na recepção do prédio da 

Secretaria Municipal da Educação (SME), no seguinte endereço: Av. Desembargador 

Moreira, 2875, Dionísio Torres, CEP: 60170-002. Informações ou esclarecimentos poderão 

ser obtidos na Coordenadoria de Educação Infantil, através dos telefones (85) 3459.5927. 

 

Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. 
 

Fortaleza (CE), 17 de julho de 2019. 
 
 

 

JOAQUIM ARISTIDES DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal da Educação, respondendo 
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ANEXO I - CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

FASE ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA FASE 

DA 

HABILITAÇÃO 

JURÍDICA E 

REGULARIDADE 

FISCAL 

Divulgação do edital 

de abertura do 

chamamento público 

17/07/2019 a 

16/08/2019 

A partir de 

18h 

 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 

Prazo para entrada 

de recurso para 

impugnação do 

edital 

19 e  

20/08/2019 

 

8h a 16h30 
SETOR DE PROTOCOLO DA SME 

Entrega de envelope 

n° 01 da Primeira 

Fase 

 

21 e 

22/08/2019 

 

08h às 12h 

e 

13h às 16h30 

 

SETOR DE PROTOCOLO DA SME 

Divulgação da 

relação dos 

interessados em 

participar do 

processo de 

habilitação 

 

23/08/2019 

 

A partir de 

18h 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 

Abertura e análise 

dos envelopes com a 

documentação da 

Primeira Fase 

 

26/08/2019 

a  

10/09/2019 

8h às 12h 

e 

13h às 

16h30 

 

SETOR DE PROTOCOLO DA SME 

Divulgação das 

organizações da 

sociedade civil 

habilitadas para 

Segunda Fase – 

DA QUALIFICAÇÃO 

DE PROJETOS, 

TÉCNICA E 

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

11/09/2019 
A partir de 

18h 
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 

Prazo para 

apresentação de 

recursos 

 

12 e 

13/09/2019 

até 16h30 http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 

Divulgação definitiva 

das organizações da 

sociedade civil 

habilitadas para 

Segunda Fase – 

DA QUALIFICAÇÃO 

DE PROJETOS, 

TÉCNICA E 

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

17/09/2019 
A partir de 

18h 
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 
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FASE ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGUNDA FASE 

DA 

QUALIFICAÇÃO 

DE PROJETOS, 

TÉCNICA E 

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

Entrega de envelope 

nº 02 DA 

QUALIFICAÇÃO DE 

PROJETOS, 

TÉCNICA E 

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

 

18 e 

19/09/2019 

 

08h às 12h 

e 

13h às 16h30 

SETOR DE PROTOCOLO DA SME 

Divulgação da 

relação dos 

interessados em 

participar da 

segunda fase 

20/09/2019 
A partir de 

18h 
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 

Abertura e análise 

dos envelopes com a 

documentação para 

qualificação técnica 

23/09/2019 a  

10/10/2019 

 

08h às 12h 

e 

13h às 16h30 

LOCAL A DEFINIR (SERÁ 

PUBLICADO NO SITE) 

 

 

Realização de visitas 

técnicas 

16/09/2019 a 

10/10/2019 
08h às 16h 

Nos locais indicados pelas 

Organizações  da Sociedade Civil 

Divulgação da 

classificação das 

organizações da 

sociedade civil. 

 

14/10/2019 

 

A partir de 

18h 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 

Prazo  para 

apresentação de 

Recursos 

15 e 

16/10/2019 
8h às 16h30 

 

SETOR DE PROTOCOLO DA SME 

Resultado dos 

Recursos 
21/10/2019 

A partir de 

18h  
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 

Divulgação definitiva 

do resultado final da 

chamada com 

indicação das 

organizações da 

sociedade civil 

selecionadas 

 

22/10/2019 

 

A partir de 

18h 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br 
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ANEXO II – LISTA DE PRÉDIOS 

Nº ENDEREÇO NÚMERO DE SALAS 

01 RUA MOACIR, N° 45 - BARRA DO CEARÁ 02 

02 RUA PAULO XENOFONTE, N° 1037 - VILA VELHA 02 

03 RUA ESPERANÇA, N° 340 - JARDIM DAS 

OLIVEIRAS 
05 

04 RUA ANA GONÇALVES, N° 141 - SÃO JOÃO DO 

TAUAPE 
05 

05 RUA CAP. JOÃO FERREIRA LIMA, N° 954 - DIAS 

MACEDO 
03 

06 RUA BENJAMIN CONSTANT,497 - BELA VISTA 02 

07 RUA LORENA, N° 220 - PICI 02 

08 RUA NOVA CONQUISTA, N° 406 - BOM JARDIM 02 

09 RUA PARANAGUÁ, N° 255 - PARQUE SANTA ROSA 03 

10 RUA DIVINA, N° 130 - CANINDEZINHO 02 

11 RUA 1096, N° 34 - 4ª ETAPA - CONJUNTO CEARÁ 05 

12 RUA URUCUTUBA, N° 1156 – BOM JARDIM 04 

13 RUA ZUMBI, N° 430 - PAUPINA 03 

14 RUA MENOR JERONIMO, N° 105 - PASSARÉ 05 

15 RUA FLORESTA, N° 180 - ANCURI 02 

16 RUA 5, Nº 350 - CONJ. JOÃO PAULO II - BARROSO 03 

17 RUA G, TRAVESSA H, N° 3120 - BARROSO  02 

18 RUA AMÉRICO ROCHA LIMA, N° 776 – MANOEL 

SÁTIRO 
03 

19 RUA 1163, Nº 40 - 4ª ETAPA - CONJUNTO CEARÁ 04 
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ANEXO III - QUADRO COM QUANTITATIVO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO A 
SEREM FIRMADOS POR “NÚMERO DE SALAS”. 

Nº DE 
SALAS 

Nº DE CRIANÇAS A SEREM 

ATENDIDAS 

TOTAL DE TERMOS 

DE COLABORAÇÃO A 

SEREM FIRMADOS 

02 40 07 

03 60 05 

04 80 03 

05 100 04 

TOTAL 19 

 
*As turmas de infantil 1 atendem apenas 16 crianças, o que 
poderá alterar o quantitativo atendido. 
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ANEXO IV – PLANILHA INFORMATIVA DE BASE DE CÁLCULO DO VALOR FINANCEIRO (PLANEJAMENTO FINANCEIRO) 
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1) Requisitos para solicitação de PLANILHA DIFERENCIADA do “PLANEJAMENTO 
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2020”: 
 

1.1) Apresentar Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS válido, no 
mínimo, até 31/12/2020. Em caso de processo em tramitação, conforme parágrafo 2º do art. 
24 da Lei nº 12.101/2009, “a certificação da entidade permanecerá válida até a data da 
decisão sobre requerimento de renovação tempestivamente apresentado”, devendo 
apresentar o certificado anterior, acompanhado de seu protocolo de renovação, bem como a 
situação atual quanto ao andamento do processo. Neste caso, poderá “aprovado com 
ressalva”, estando a entidade condicionada a apresentar nas prestações de contas de cada 
parcela a atual situação do processo. Ressalta-se que se houver indeferimento na 
renovação do certificado, o Termo de Colaboração deverá ser apostilado alterando os 
valores do plano de trabalho, considerando o “PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO 2020” padronizado neste Instrumento correspondente ao número de salas;  

 
1.2) Possuir recursos próprios desde que justifiquem a origem do(s) recurso(s) e em qual(is) 

rubrica(s) o(s) recurso(s) está(ão) sendo aplicado(s). 
 
1.3) Em caso de necessidade de realocação dos recursos destinados à rescisão de funcionários 

(50% do FGTS), por se tratar de contratação por prazo indeterminado, desde que apresente 
uma tabela com nome, nº do CPF e cargo de cada funcionário contratado por prazo 
indeterminado. 

 
 

2) Critérios para a OSC Parceira apresentar (na 2ª fase) a planilha diferenciada do 
“PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2020”: 

2.1) Atender aos requisitos 1.1, 1.2 e/ou 1.3 constantes no item 1 deste anexo IV Edital, 
apresentando suas justificativas e base de cálculos, de acordo com os critérios 
estabelecidos nos itens 2.2 e 2.3. 

 
2.2) Esclarecer, através de OFÍCIO, mediante justificativas de cada alteração pretendida e 

apresentando também em TABELA o saldo remanescente gerado por rubrica, a partir dos 
valores constantes na planilha padrão, e em qual(is) rubrica(s) está(ão) sendo realocado(s), 
e devem especificar no ofício também qual a alíquota aplicada nos cálculos dos encargos 
sociais. Em caso de isenção do PIS, apresentar a DECLARAÇÃO. Os modelos do ofício, da 
tabela e da declaração estão representados no item 4 deste ANEXO IV ao Edital;  

 
2.3) Deve apresentar a planilha diferenciada pretendida (impressa com nome da OSC/Creche, nº 

de salas e assinada, bem como disponibilizar o arquivo em excel, em mídia digital – CD), 
seguindo o mesmo layout da planilha financeira apresentada neste ANEXO IV, juntamente 
com o Plano de Trabalho com os valores correspondentes à referida planilha, desde que 
sejam preservados os mesmos valores dos 04 (quatro) repasses trimestrais.  

 

3) Critérios de avaliação pela concedente: 

 

3.1) Não serão aceitas criações de novas rubricas no item 1.2 - “Manutenção” do “Plano de 
Trabalho” e, por conseguinte, no “Planejamento Administrativo Financeiro 2020”, somente 
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realocação de recursos, devidamente justificados, desde que obedeça aos seguintes 
quesitos: somente a partir do mês de fevereiro e os valores mensais devem ser aproximados 
em cada rubrica (Material Didático, Material de Limpeza e Manutenção). 

 
3.2) No tocante ao “Pagamento de Pessoal”, qualquer alteração pretendida deverá ser 

devidamente justificada e, todos os fatos narrados, comprovados.  
 
3.3) O encaminhamento das justificativas não implica aprovação da planilha com as alterações 

pretendidas, uma vez que será submetida à análise da Comissão de Seleção e aprovação 
da Secretária titular da pasta, podendo inclusive ser submetida a novos esclarecimentos e 
comprovação da justificativa apresentada, até a emissão do Despacho Conclusivo. 

 
 

4) Modelos de documentos que as OSC’s Parceiras devem apresentar, em caso de solicitação 
de planilha diferenciada do “PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2020”: 

4.1) MODELO DO OFÍCIO: O ofício deve estar em papel timbrado da OSC, devendo seguir os 
tópicos do modelo abaixo, lembrando-se de que deve ser enumerado, datado e assinado. 
 
 

Ofício nº        /2019  

Fortaleza, ___ de _____ de 2019. 

Assunto: Apresentação da planilha diferenciada do “PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2020” e 

Plano de Trabalho para a CRECHE (inserir em caixa alta e negrito o nome da Creche) e as justificativas das 

alterações pretendidas.  

 

Prezada Secretária, 

 

Em cumprimento ao item 01 do Anexo IV do Edital de Chamamento Público nº ____/____, a(o) (inserir nome 

da OSC), inscrita sob o CNPJ nº ____________, situada na ____________________(descrever o endereço da OSC), 

atendendo aos requisitos para solicitação de planilha diferenciada do “PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRO 2020 – PRÉDIO PÚBLICO” da CRECHE (inserir em caixa alta e negrito o nome da Creche e a 

quantidade de salas), com endereço de funcionamento na Rua _______ (descrever o endereço da Creche), apresentamos: 

 

I) Quanto aos requisitos que esta OSC atende e documento(s) comprobatório(s): (Escrever as justificativas e 

fundamentação para alteração pretendida, que irá gerar o saldo remanescente, em atendimento aos requisitos 

do Item 01 do Anexo IV do Edital. Na fundamentação, anexar os documentos comprobatórios e enumerar os 

anexos. Exemplo: Anexo “A”, Anexo “B”, etc) 

 

II) TABELA - Saldo remanescente gerado por rubrica, a partir dos valores constantes na planilha padrão do 

Edital de Chamamento Público nº ____/2019: 

 

INSERIR AQUI NOME 
DA CRECHE  

(Nº DE SALAS) 

Alteração 
Pretendida 

(R$) 

Valores Planilha 
Padrão (Edital) 

(R$) 

Diferença 
(R$) 

(a) (b) (a) – (b) 
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Salários    

Vales-refeição    

Enc. Sociais     

13ª Salário (provisão)    

Enc. Sociais (13º Sal.)    

Férias (provisão)    

Enc. Sociais (Férias)    

50% FGTS    

Material Didático    

Material de Limpeza    

Manutenção    

TOTAL 
  

0,00 

 

O saldo remanescente gerado (total de redução) foi de R$ ________, tendo sido realocado o mesmo 

montante, conforme tabela acima.   

 

III) Justificativas por rubrica alterada*: 

 

RUBRICA JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO PRETENDIDA 

  

  

 

(*) Desmembrar por CATEGORIA PROFISSIONAL caso haja também alterações em salários.  

IV) Alíquota aplicada nos cálculos dos encargos sociais: 

 

Foi de ___%, sendo ____________ (em caso de CEBAS, especificar quais encargos estão incidindo e em caso 

de isenção do PIS, justificar e anexar também a DECLARAÇÃO, especificando no Ofício que está anexando).  

 

V) Seguem anexos a Planilha diferenciada do “Planejamento Administrativo Financeiro 2020 – Prédio Público – 

Nº de Salas” (impressa e assinada, bem como o arquivo em excel, em mídia digital – CD), e Plano de 

Trabalho com os valores correspondentes à referida planilha, preservando os mesmos valores dos 04 (quatro) 

repasses trimestrais.  

 

Por fim, ressaltamos nossa ciência que devemos cumprir todos os critérios estabelecidos e nos comprometemos 

a manter a qualidade nos serviços prestados e a sermos mais transparentes possíveis em nossas ações, apresentando nas 

prestações de contas notas e/ou fotos de compras e/ou doações, quando for o caso. 
 

Atenciosamente, 

(Assinatura) 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 
 

À Senhora 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretaria Municipal da Educação - SME 

Nesta 

4.2) MODELO DA DECLARAÇÃO: Somente em caso de isenção de PIS, a OSC deverá apresentar 
a declaração, conforme modelo abaixo, em papel timbrado da OSC, datada e assinada. 
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DECLARAÇÃO 

Eu, fulano de tal, ________(nacionalidade), ________(estado civil),_______ (profissão), 

_________________ (documento de identificação), inscrito no CPF sob nº _______________, 

representante legal do(a) ____________(nome da OSC), sob o CNPJ nº ________________, 

DECLARO para todos os efeitos legais, que a entidade é imune da Contribuição Social do PIS 

sobre a folha de pagamento de salários e atende aos requisitos previstos no artigo 29 da Lei nº 

12.101/2009, in verbis:  

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do 

pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 

título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos 

respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, 

sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem 

efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados 

pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado 

pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao 

Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015) 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território 

nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos 

relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como 

a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas 

do Conselho Federal de Contabilidade; 

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; 

VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos 

ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial; 

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; 

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 

auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade 

quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração e, mesmo assim, apresento o 

cumprimento do inciso II, anexando a esta as Certidões Negativas de Débitos relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como o Certificado de Regularidade do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

Fortaleza-CE, ___ de ________ de _______. 

(Assinatura) 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 
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ANEXO V – QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE EDUCADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL,  
POR NÚMERO DE SALAS (A SER PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO) 

 

Nº DE 

SALAS 
COORDENADOR PROFESSOR 

AUXILIAR DE 
CRECHE 

MERENDEIRA ZELADOR 
PORTEIRO 

DIURNO 
PORTEIRO 
NOTURNO 

02 1 2 2 1 1 1 2 

03 1 3 3 1 1 1 2 

04 1 4 4 2 1 1 2 

05 1 5 5 2 2 1 2 
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ANEXO VI - MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___/_______ 

Processo nº _______/______ 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA, COM INTERVENIÊNCIA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, E A 

______________________________________. 

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE FORTALEZA com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO (SME), pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 04.919.081/0001-89, representada 

neste ato por seu(a) Secretário(a), o(a)  Sr(a). ___________________________________, CPF no 

_____________, residente e domiciliado(a) nesta capital, juntamente com o(a) 

___________________________, com sede na ____________________________________, neste 

município, inscrito(a) no CNPJ sob o nº __________________, representado(a) legalmente por 

______________________, portador(a) de Cédula de Identidade nº _____________________ e, inscrito(a) 

no CPF sob o n°__________________, residente e domiciliado(a) nesta capital na __________________, 

neste município, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, para o funcionamento de creche no 

endereço _______________________, n° ___, bairro: _________________, sujeitando-se os partícipes às 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto a ação conjunta entre a SME e a Organização da Sociedade Civil 

para atendimento a crianças da educação infantil, com idade entre 1 a 3 anos neste município, com ___ 

(______) salas disponíveis da Creche                   , por meio de programas que ofereçam espaço para 

descoberta, aprendizagem, desenvolvimento de potencialidades em seus aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, parte integrante deste 

Termo de Colaboração. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente Termo de Colaboração tem sua fundamentação legal a Constituição Federal, em especial os 

artigos 205 a 214; LDBEN nº 9.394/96, em especial os artigos 70 e 71; Lei nº 8.069/90; Lei Federal nº 

13.019/2014; Lei Orgânica do Município; Resolução CNE/CP Nº 02, de 22 de dezembro de 2017 – BNCC; 

Resolução CNE/CEB nº 05, de 17 de dezembro de 2009, Resolução nº 002/2010 do Conselho Municipal de 

Educação (CME); Instrução Normativa CGM n° 01, de 09 de junho de 2016; Portaria Interministerial nº 507, 

de 24 de novembro de 2011; Lei Complementar nº 0169, de 12 de setembro de 2014 que estabelecem 

normas relativas às transferências de recursos do Município, mediante Termo de Colaboração e em 
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conformidade com o resultado do Chamamento Público para Gerenciamento de Creches nº __________ e do 

Processo Administrativo nº________ PMF. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

I - Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto deste Termo de Colaboração totalizam 

________________, divididos em quatro parcelas, que serão repassados pela Secretaria Municipal da 

Educação à Organização da Sociedade Civil, na forma estabelecida no Plano de Trabalho, parte integrante 

deste instrumento e serão depositados na conta corrente específica do Banco do Brasil, que será isenta de 

tarifas bancárias. 

II - Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica 

sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS 

Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, as despesas aprovadas no anexo 4 do Plano de 

Trabalho, tais como:  

I - Despesas com pessoal: 

a) remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização 

da sociedade civil, podendo ser contempladas as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 

sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias, décimo-terceiro salário, salários 

proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores correspondam às 

atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da 

função a ser desempenhada e sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior 

ao teto do Poder Executivo e, ainda, sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente 

dedicado à parceria celebrada. 

II – despesas com manutenção: 

a) aquisição de gás; 

b) aquisição de material pedagógico; 

c) aquisição de material limpeza e higiene pessoal; 

d) despesas com pequenos reparos na estrutura física; 

Parágrafo Primeiro. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. Demonstrada a impossibilidade física de realizar 

algum pagamento mediante transferência eletrônica, será admitida a realização de pagamentos em espécie, 

devidamente comprovada, por meio de processo, mediante autorização prévia do gestor. 

Parágrafo Segundo. A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade 

civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. 
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Parágrafo Terceiro. Na ausência de saldo em conta, caso a entidade parceira opte por pagar as despesas 

previstas no plano de trabalho aprovado pela SME com recursos próprios, terá direito ao ressarcimento dos 

valores logo que o recurso da referida parcela for creditado. O ressarcimento deverá ser realizado por meio 

de transferência eletrônica para conta em nome da OSC. 

Parágrafo Quarto. No caso de inserção da OSC no sistema E-Social, sendo gerada guia única para 

recolhimento de cada encargo sobre todos os funcionários pertencentes à entidade, esta fica autorizada a 

transferir para outra conta da entidade os valores determinados na planilha financeira do termo de 

colaboração para o pagamento de tais obrigações. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações dos partícipes: 

I - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: 

a) Proceder à publicação do presente Termo de Colaboração no Diário Oficial do Município (DOM); 

b) Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar periodicamente e sistematicamente as ações pedagógicas 

e administrativas relativas à execução deste Termo de Colaboração, zelando pelo cumprimento de todas as 

suas Cláusulas, por meio de técnicos designados pela Secretaria, através da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação e Fiscais dos Distritos de Educação; 

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

da Sociedade Civil; 

d) Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação dos objetivos 

a serem alcançados referentes a este instrumento; 

e) Analisar e aprovar a Prestação de Contas dos recursos transferidos por força deste Termo de 

Colaboração;  

f) Fazer avaliações sistemáticas das metas pedagógicas, emitindo relatórios; 

g) Efetuar o repasse dos recursos financeiros na forma estabelecida no cronograma de desembolso 

constante no Plano de Trabalho, desde que haja sido entregue a prestação de contas da última parcela 

repassada, e que as anteriores tenham sido aprovadas; 

h) Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o Plano de Trabalho; 

i) Acompanhar as substituições de funcionários realizadas pela Organização, verificando a habilitação para o 

exercício da função; 

j) Fornecer manuais específicos a fim de facilitar os procedimentos de prestação de contas, bem como ofertar 

curso de capacitação aos presidentes das OSC. 

 

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

a) Abrir e manter conta corrente específica e exclusiva junto ao Banco do Brasil, devendo informar à 

instituição financeira a isenção de tarifas bancárias da respectiva conta, por meio de ofício, além de cadastrá-
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la na Coordenadoria Financeira da SME – COFIN, para recebimento e movimentação dos recursos 

destinados à execução do objeto deste Termo de Colaboração; 

b) Efetuar tempestivamente a aplicação dos recursos financeiros existentes na conta corrente, oriundos de 

Ordens Bancárias emitidas pela Secretaria Municipal da Educação, no mercado financeiro do Banco do 

Brasil, em fundos de Renda Fixa de Curto Prazo ou na Poupança com Resgate Automático, conforme prazo 

de vigência do Termo de Colaboração; 

c) Adotar providências quanto ao regular atendimento aos beneficiários do presente Termo de Colaboração, 

de forma a atender plenamente o seu objeto, conforme estabelecido no Plano de Trabalho; 

d) Encaminhar à Secretaria Municipal da Educação Relatório Técnico de Execução do Objeto - OSC (Anexo 

XI), juntamente com a Prestação de Contas, sendo entregue uma via impressa e assinada para a Célula de 

Prestação de Contas e, ainda, enviado documento digitalizado por e-mail ou mídia digital para o gestor do 

termo, para o respectivo Distrito de Educação e para a Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

e) Comprovar, mediante prestações de contas de acordo com o recebimento das parcelas, aplicação dos 

recursos financeiros em conformidade com o objeto do Termo de Colaboração; 

f) Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos, os quais não poderão ser destinados a quaisquer 

outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo de Colaboração e no Plano de 

Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilização dos seus dirigentes; 

g) Responsabilizar-se pelos processos de aquisição de materiais e serviços, de acordo com as diretrizes 

orientadas pela SME, tornando-se obrigatória a utilização de cotação eletrônica, a partir do momento que a 

plataforma eletrônica for disponibilizada para o uso; 

h) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciário, danos causados a 

terceiros e pagamentos de pessoal e de seguros em geral, eximindo o Município/SME de quaisquer ônus de 

reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele; 

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos com relação à execução dos serviços; 

j) Fornecer as informações necessárias para o acompanhamento, monitoramento, controle e fiscalização da 

execução do Termo de Colaboração aos Técnicos e Fiscais credenciados pelo Município; 

k) Informar à Secretaria, por meio de processo, as mudanças na diretoria da Organização; 

l) Realizar o planejamento pedagógico das atividades relativas ao objeto do presente Termo de Colaboração, 

uma vez por mês, sempre aos sábados, com duração de no mínimo 4 (quatro) horas, sendo terminantemente 

vedada a sua realização em dia letivo; 

m) Encaminhar o cronograma de planejamento ao Distrito de Educação; 

n) Realizar o credenciamento e autorização/renovação de funcionamento junto ao Conselho Municipal de 

Educação (CME); 

o) Solicitar prévia autorização da SME para substituição de funcionários ocorrida no decorrer da vigência do 

Termo de Colaboração; 

p) Solicitar prévia autorização da SME para eventual mudança do endereço de funcionamento da creche; 
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q) Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 

devolvidos à administração pública (Conta Restituições FME - Fundo Municipal de Educação) no prazo 

improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 

providenciada pela autoridade competente da administração pública; 

r) Deverá se fazer representar pelo seu presidente, podendo ser acompanhado de outro membro da diretoria, 

nos cursos de capacitação oferecidos pela SME, a fim de qualificar-se para efetiva prestação de contas; 

s) Realizar pequenos serviços de manutenção, garantindo o bom funcionamento do prédio e comunicar à 

SME a necessidade de reforma das condições físicas.  

 

Subcláusula Única – É VEDADO: 

a) Utilização dos recursos em finalidade diversa à estabelecida neste Termo de Colaboração, ainda que em 

caráter de emergência; 

b) Realização de despesas em desconformidade com o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, parte 

integrante deste instrumento; 

c) Realização de despesas com multas, juros de correção monetária, inclusive referente a pagamentos de 

recolhimentos fora dos prazos, salvo se o atraso for de exclusiva responsabilidade da SME; 

d) Pagamentos antecipados ao fato gerador da despesa; 

e) Pagamentos de despesas por meio diverso do gerenciador financeiro, conforme descrito na Cláusula 

Quarta, Parágrafo Primeiro; 

f) Vinculação da prestação de serviço, bem como a realização de matrícula, à obrigatoriedade de associação 

por parte do beneficiário com a Organização da Sociedade Civil e/ou a cobrança de matrículas ou taxas; 

g) Realização de despesa anterior ou posterior à vigência do Termo de Colaboração; 

h) Não aplicação dos recursos; 

i) Contratação de funcionários não habilitados e/ou não autorizados previamente pela COEI/SME, devendo 

ser ressarcido ao Fundo Municipal da Educação o valor proporcional da contratação indevida; 

j) Conter em seu quadro diretivo funcionário de creche em que a Organização da Sociedade Civil gerencie 

a execução do objeto da parceria; 

k) Utilização de saldo da parcela antes da apresentação de sua prestação de contas; 

l) Saque de valores ou transferências eletrônicas não autorizados pela SME e sem a devida comprovação dos 

gastos; 

m) Cobrança de taxas aos funcionários para pagamento de despesas relacionadas ao termo, sujeito à 

rescisão imediata do termo de colaboração. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Termo de Colaboração correrão à conta de dotações consignadas ao 

Projeto/Atividade Código – ___________ – Elemento de Despesa _________ – Indicador de Uso 

_________ - Fontes de Recursos _________ do orçamento da Secretaria Municipal da Educação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos serão liberados em quatro parcelas, em conformidade com o Plano de Trabalho/Cronograma de 

Desembolso, parte integrante deste Termo de Colaboração. 

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o 

respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o 

saneamento das impropriedades: 

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

b) quando constatado desvio de finalidade a aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da 

sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração; 

c) quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 

saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle externo e interno. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A comprovação dos serviços, objeto deste Termo de Colaboração, será realizada mediante apresentação de 

Relatório de execução do objeto (ANEXO XI) à Secretaria Municipal da Educação, sendo entregue uma via 

impressa para a Célula de Prestação de Contas e, ainda, enviado por e-mail ou mídia digital para o gestor do 

termo, para o respectivo Distrito de Educação e para a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Deverá ser 

anexada ao Relatório, a lista de frequência das crianças dos meses correspondentes à última parcela 

repassada. Os relatórios serão analisados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelos Fiscais, que 

realizará visitas sistemáticas às Instituições. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Prestação de Contas deverá ser apresentada ao Município–SME/CEPC, impressa e em mídia digital, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias após o período de execução dos recursos, constituída do relatório de 

atendimento e acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Ofício de Encaminhamento em nome do (a) Secretário (a) Municipal da Educação, padronizado pela SME; 

b) Balancete Financeiro padronizado pela SME por parcela; 

c) Analítico de despesas padronizado pela SME mensal; 

d) Extrato bancário, contendo saldo inicial, crédito do repasse, demonstração de transações eletrônicas e 

saldo final (conta corrente e conta de aplicação); 

e) Originais da folha de pagamento, RPA, recibo de férias; rescisão; 



 

35 

 

f) Todos os relatórios gerados pelo sistema SEFIP; 

g) Guias de pagamento dos encargos tributários de INSS, FGTS, ISS, PIS e contribuição sindical, esta última, 

se houver (original e cópia); 

h) Guias de pagamento de água e energia elétrica (original e cópia); 

i) Nota fiscal original contendo no campo da identificação o nome da entidade parceira e da creche; dois 

carimbos padronizados pela SME: carimbo de atesto (assinado pela Coordenadora da Creche) e carimbo de 

identificação do Termo de Colaboração, no qual deverá constar parcela e ano; 

j) Recibo padrão da SME para cada nota fiscal recebida; 

k) Orçamentos originais (no mínimo três), contendo no campo da identificação o nome da entidade parceira e 

da creche, com carimbo do CNPJ da empresa, assinado pelo Responsável e data de emissão, que 

comprovem a pesquisa de preço realizada para cada despesa do Termo de Colaboração (aquisição de 

materiais e contratação de serviços); 

l) Consolidação de pesquisa de preços para cada despesa realizada; 

m) Certidões Negativas de tributos do FGTS, da Receita Estadual (SEFAZ), Certidão Conjunta da Receita 

Federal, Certidão do ISS (SEFIN) e cartão CNPJ da empresa que realizar o faturamento da compra ou 

serviço; 

n) Cópia das ordens bancárias e comprovantes de transferências eletrônicas, para pagamento das despesas 

previstas no plano de trabalho;  

o) Na prestação de contas final deverá ser apresentado o balanço patrimonial da entidade; 

p) Outros documentos poderão ser solicitados na ocasião da análise da Prestação de Contas, para sua 

devida aprovação; 

q) No caso de utilização da cotação eletrônica, ainda, deverão ser apresentados os relatórios emitidos pela 

plataforma eletrônica. 

Subcláusula única – A prestação de contas deverá ser inserida em Sistema de Gerenciamento de Prestação 

de Contas, a partir da disponibilização pela SME de plataforma eletrônica, segundo orientações da Célula de 

Prestação de Contas – CEPC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETENÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Será suspensa a liberação de parcela do Termo de Colaboração, até a correção de impropriedade ocorrida, 

quando: 

a) Houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

b) For verificado desvio de finalidade dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou 

fase programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública nas 

contratações e demais procedimentos adotados na execução do Termo de Colaboração; 

c) For descumprida pela Organização qualquer cláusula ou condição do Termo de Colaboração; 
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d) A Organização interromper ou paralisar a prestação do atendimento sem prévia comunicação escrita à 

SME; 

e) A organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 

apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 13.019/2014 e da 

legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 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 da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 

órgãos ou entidades de todas as esferas do governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea b. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos da Secretaria, decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração, correrão à conta do 

seu orçamento próprio, obedecendo à seguinte classificação orçamentária: SUBVENÇÕES SOCIAIS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR 

O presente termo de colaboração terá como gestor servidor designado pela Secretaria Municipal da 

Educação, por meio de ato publicado em meio oficial de comunicação, para controlar e fiscalizar a 

execução em tempo hábil e de modo eficaz. 

13.1 São obrigações do gestor: 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  

II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as 

atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.  

III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o 

conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação.  

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 

avaliação. 
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13.2. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração 

pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato 

próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou 

atividades pactuadas: 

I - Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a 

modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;  

II - 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 administração assumiu essas 

responsabilidades. 

13.3. As situações previstas no item 13.2 devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Fica assegurada ao Município/SME a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do 

controle de fiscalização sobre a execução do Termo de Colaboração, efetivando a nomeação de Fiscais e de 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, por meio de ato publicado em meio oficial de comunicação. 

Subcláusula Única 

É assegurado ao Município/SME e ao Tribunal de Contas do Estado, a qualquer tempo, acesso aos registros 

dos programas e a toda a documentação pertinente às ações executadas e custeadas com recursos deste 

Termo de Colaboração.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de 

pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por irregularidades nas prestações 

ou por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, de quaisquer de suas cláusulas e 

condições ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexequíveis. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Termo de Colaboração entrará em vigor em 29 de janeiro de 2020 e terminará em 31 de 

dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por mais um ano, adequado à Lei Orçamentária em vigor e 

justificado o interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

17.1 Competirá à SME – Célula de Alimentação Escolar: 

a) Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar desde a aquisição dos gêneros 

alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares. 
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b) Encaminhar os cardápios escolares vigentes para as unidades escolares, através de endereço eletrônico 

(e-mail); bem como as fichas técnicas de preparação. 

c) Elaborar, acompanhar e avaliar os cardápios escolares para atender inclusive, aos alunos com 

necessidades nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e 

intolerâncias alimentares, dentre outras; 

d) Realizar a capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social, 

conforme o disposto no inciso IV do art. 17 da Lei nº 11.947/09. 

e) Coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da unidade escolar as 

ações de educação alimentar e nutricional bem como, realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado 

nutricional dos estudantes; 

f) Aplicar teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer 

outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios 

praticados frequentemente. Atendendo a recomendação do PNAE: “o teste de aceitabilidade não será 

aplicado na educação infantil na faixa etária de 0 a 3 anos (creche)” 

g) Notificar e advertir a unidade escolar em casos de mau uso da Alimentação Escolar, tais como: mau uso 

dos estoques escolares, fornecimento de refeições para terceiros, não cumprimento das Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos, dentre outros; 

h) Garantir a elaboração dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) e Manual de Boas Práticas, 

por profissionais capacitados contratados pela própria instituição, e implementação dos mesmos, estando 

com ele sempre atualizado conforme recomenda a Resolução nº 216/2004. 

17.2 Competirá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

a) No ato do recebimento de gêneros alimentícios, realizar a conferência de todos os itens descritos na guia 

de abastecimento, bem como dos seus respectivos pesos, quantidades, qualidade e integridade dos 

alimentos, atestando devidamente a guia com a identificação da data, assinatura e carimbo do responsável 

pelo recebimento. 

b) Registrar no campo de observações da guia, quaisquer inconsistências identificadas no ato do recebimento 

dos gêneros alimentícios. 

c) Arquivar a via original da unidade escolar de todas as guias de abastecimento. Preencher ambas as vias 

de forma idêntica, evitando assim, quaisquer dúvidas com relação aos gêneros recebidos. Arquivar ainda as 

cópias de todas as vias de remanejamento e recolhimento de gêneros alimentícios.  

d) Afixar os cardápios escolares vigentes com as devidas informações nutricionais em locais visíveis na 

unidade escolar. 

e) Entrar em contato com a nutricionista responsável pelo acompanhamento da unidade escolar, de forma 

imediata, para qualquer demanda pertinente à Alimentação Escolar. 

f) Enviar o controle de estoque nos dias específicos e determinados pela Célula de Alimentação Escolar para 

a nutricionista responsável pelo acompanhamento da unidade escolar, através de correio eletrônico. 
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g) Manter organizado os estoques escolares, respeitando sempre o sistema “PVPS – Primeiro que vence é o 

Primeiro que Sai”. Retirar os gêneros alimentícios das embalagens secundárias. Organizar os estoques 

escolares conforme orientação da Célula de Alimentar Escolar. Cumprir os Cardápios Escolares, bem como 

respeitar as frequências e per capitas (quantidade por aluno) planejados pela Célula de Alimentação Escolar. 

h)Garantir que o fornecimento da Alimentação Escolar ocorra EXCLUSIVAMENTE para os alunos 

devidamente matriculados da unidade escolar, conforme estabelece a Resolução FNDE/PNAE nº 26/2013.  

i) Quando houver casos de alunos com necessidades nutricionais específicas, considerar as portas de 

entrada para a identificação desses alunos: a demanda espontânea na escola; a suspeita de demanda na 

escola; a declaração na matrícula, o encaminhamento pelo setor de saúde, notadamente pelas equipes do 

Programa Saúde na Escola (PSE), e o diagnóstico nutricional. O atendimento na unidade escolar deve ser 

centrado no diretor/coordenador, que deve acolher o responsável pelo aluno com necessidades alimentares 

especiais, receber o atestado médico e conferir se ele está completo, tendo, no mínimo, um diagnóstico claro 

(nome da condição/enfermidade).  

j) Informar a nutricionista responsável pelo acompanhamento da unidade escolar acerca de casos de alunos 

com necessidades nutricionais específicas. 

k) Manter o quadro de manipuladores de alimentos em número suficiente para atender à demanda da unidade 

escolar, conforme tipificação estabelecida pela Secretaria Municipal da Educação. 

m) Colaborar sempre que houver, para que os recursos humanos envolvidos com a Alimentação Escolar 

possam participar satisfatoriamente das Capacitações promovidas pela Secretaria Municipal da Educação 

através da Célula de Alimentação Escolar. 

n) Colaborar com as ações de Educação Alimentar e Nutricional, bem como as avaliações nutricionais 

realizadas pela Secretaria Municipal da Educação através da Célula de Alimentação Escolar. 

o) Colaborar com a aplicação dos testes de aceitabilidade realizados pela Secretaria Municipal da Educação 

por meio da Célula de Alimentação Escolar, sempre que o mesmo se fizer necessário. 

p) Gerir a Alimentação Escolar corretamente. Em casos de mau uso da alimentação escolar: mau uso dos 

estoques escolares, fornecimento de refeições para terceiros, não cumprimento das Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos, a unidade escolar será notificada e advertida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

O presente Termo de Colaboração poderá ter suas cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes, 

através de Termo Aditivo, exceto quanto ao objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza para dirimir todos os conflitos oriundos do não cumprimento das 

cláusulas expressas neste instrumento e os casos omissos.  
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E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de Colaboração, assinam em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

                                             

Fortaleza (CE),      de                    de 2020. 

 
Secretaria Municipal da Educação 
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ANEXO VII - HABILITAÇÃO/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO HABILITAÇÃO/ FORMAÇÃO 

COORDENADOR NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA 

PROFESSOR 
NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA COMPLETO OU 

NÍVEL MÉDIO PEDAGÓGICO COMPLETO 

AUXILIAR DE CRECHE 
NÍVEL MÉDIO PEDAGÓGICO COMPLETO OU 

CURSANDO NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA 

MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

ZELADOR ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

PORTEIRO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
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ANEXO VIII - FICHA FUNCIONAL 

 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

TERMOS DE COLABORAÇÃO SME/OSC 

FICHA INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

 

CRECHE  

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Endereço: 
Bairro: CEP: 

Tel. Resid.: Tel. Cel.: 

RG: CPF: 
CTRPS: PIS: 

Data de Admissão:  

CARGO: FORMAÇÃO COMPROVADA DE ACORDO COM O CARGO 

(    ) Coordenador (     ) Graduação em Pedagogia        (   ) Outros 

(     ) Professor (     ) Nível Superior em Pedagogia completo (   ) Nível Médio Pedagógico Completo 

(    ) Auxiliar de 

creche 

(     ) Nível Superior - Pedagogia completo (     ) Nível Superior - Pedagogia cursando (   ) Nível Médio Pedagógico 

Completo 

(    ) Merendeira (    )Ensino Fundamental completo (    )Ensino Médio incompleto  (    )Ensino Médio completo 

(    ) Zelador (    )Ensino Fundamental completo (    )Ensino Médio incompleto  (    )Ensino Médio completo 

(     ) Porteiro (    )Ensino Fundamental completo (    )Ensino Médio incompleto  (    )Ensino Médio completo 

Turno de trabalho:  

OUTRAS FORMAÇÕES 

(   ) Primeiros Socorros          (   ) Bombeiro Civil           (   ) Formação continuada oferecida pela SME 

(   ) Outros:  

 

EXPERIÊNCIAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3x4 
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ANEXO IX - ROTEIRO DE PROJETO 

 

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE 

  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

CNPJ  

ENDEREÇO: (indicar o endereço completo da organização da sociedade civil:  
rua, número, complemento, bairro)  

CIDADE  

CEP  

UF (indicar o nome do estado)  

TELEFONE  

E-MAIL  

  
2. DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE 

  

NOME DO PRESIDENTE (sem abreviatura)  

NÚMERO DA CARTEIRA DE INDENTIDADE/ORGÃO EXPEDIDOR/DATA DA EXPEDIÇÃO  

CPF  

ENDEREÇO RESIDENCIAL (indicar o endereço completo do representante legal)  

CIDADE  

CEP  

UF (indicar o nome do estado)  

TELEFONE  

E-MAIL  

 

3. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO (Coordenador ou Presidente) 

 

NOME (sem abreviatura)  

FUNÇÃO: (    ) COORDENADOR           (     ) PRESIDENTE 

NÚMERO DA CARTEIRA DE INDENTIDADE/ORGÃO EXPEDIDOR/DATA DA EXPEDIÇÃO  

CPF  

ENDEREÇO RESIDENCIAL (indicar o endereço completo)  

CIDADE  

CEP  

UF (indicar o nome do estado)  

TELEFONE  

E-MAIL  

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (comprovadas)  
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4. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO (coordenação) 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

TÍTULO DO PROJETO  

PERÍODO DE EXECUÇÃO (INÍCIO E TÉRMINO)  

PÚBLICO ALVO  

 

6. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Deve descrever um breve histórico da organização da sociedade civil, diretrizes gerais, 

percursos, trabalhos já realizados no Bairro pretendido e resultados obtidos no âmbito da 

Educação.   

 

7. JUSTIFICATIVA 

 

Apresentação clara e sucinta dos motivos que levaram à apresentação da proposta, contexto 

socioeconômico, histórico e cultural no qual será realizado o projeto, apresentando dados de 

vulnerabilidade social da área em que o projeto se realizará, o impacto que se pretende 

alcançar e outros elementos que justifiquem a relevância da proposta.  

 

8. OBJETIVO GERAL 

 

O que se pretende alcançar em decorrência da execução do objeto do Termo de Colaboração. 

Consiste principalmente nas melhorias a serem implementadas junto ao público alvo a partir 

das ações pedagógicas desenvolvidas no âmbito das Diretrizes Pedagógicas da Secretaria 

Municipal da Educação.  

 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são os meios que serão utilizados para se alcançar o objetivo geral e 

deve expressar o resultado que se espera, estando relacionados à necessidade do projeto. É 

o detalhamento do objetivo geral, necessário ao seu alcance.  

 

10. METAS 

 

Devem ser quantitativas e/ou qualitativas. As metas devem ser planejadas para se alcançar o 

objetivo geral. Deve haver indicação dos aspectos subjetivos resultantes das ações do projeto.  

 

NOME (sem abreviatura)  

NÚMERO DA CARTEIRA DE INDENTIDADE/ORGÃO EXPEDIDOR/DATA DA EXPEDIÇÃO  

CPF  

ENDEREÇO RESIDENCIAL (indicar o endereço completo)  

CIDADE                                                                                                       UF  

CEP  

TELEFONE                                                                                           E-MAIL 

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (comprovadas) 
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11. METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Descrever o caminho escolhido para o desenvolvimento das ações, de que forma vão se 

desenvolver, quem são os envolvidos e a responsabilidade de cada um, ou seja, especificar 

os passos para alcançar os resultados e os objetivos especificados.   

 

12. INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EQUIPAMENTO ONDE SERÁ EXECUTADO O PROJETO 

 

Endereço completo com documento de comprovação de propriedade do imóvel;  
Caso o prédio não seja próprio, anexar xerox simples de contrato de aluguel ou documento do 

proprietário que autorize o seu uso para o desenvolvimento do projeto.   

Descrição e quantificação de todos os ambientes disponíveis para o projeto;  
Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o projeto;  
Especificar a natureza do prédio (público, comunitário ou privado);  

 

13. EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO DO PROJETO 

 

Preencher o quadro abaixo e anexar xerox simples de documentação comprobatória: RG, 

CPF, certificado de escolarização, Certidão Criminal Negativa, de todos os profissionais da 

equipe executora e coordenadora do Projeto. 

Nome 

Completo 

Função no 

Projeto 

Tempo dedicado ao 

projeto (Carga 

Horária) 

Quantitativo Formação/Escolaridade 
Experiência 

Profissional 
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ANEXO X – MODELO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL 

 PME/SME   PLANO DE TRABALHO ANEXO 1 

1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) D.E:  

1.1- CRECHE:  

NOME DA CRECHE 

1.2- NÚMERO DE 

SALAS: Nº DE SALAS 

DE AULA 

1.3- VALOR REPASSE/ANO:                   R$ 

VALOR TOTAL DE ACORDO COM O NÚMERO 

DE SALAS 

1.4- Nº DE 

PARCELAS: 

04 

1.5- ENDEREÇO COMPLETO DA CRECHE 

 

1.6- MUNICÍPIO:   

FORTALEZA                                                                                 

1.7- UF:   

CEARÁ   

1.8- CEP:  

 

1.9- CONTATO DA CRECHE  

 

1.10- EMAIL ATUALIZADO 

 

2- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

2.1- NOME DA ORGANIZAÇÃO: NOME DA ASSOCIAÇÃO QUE 

CONSTA NO CARTÃO DE CNPJ 

 

2.2- CNPJ:  

 

2.3- ENDEREÇO COMPLETO: ENDEREÇO DA ASSOCIAÇÃO 

 

2.4- MUNICÍPIO:   

FORTALEZA                                                                                 

2.5- UF:   

CEARÁ   

2.6- CEP:  

 

2.7- FONE: CONTATO DA ASSOCIAÇÃO 

OU PRESIDENTE 

2.8- E-MAIL:  

EMAIL ATUALIZADO 

2.9- CONTA CORRENTE: 

NÃO COLOCAR (DEIXAR EM BRANCO 

2.10- BANCO:  

BANCO DO BRASIL 

2.11- AGÊNCIA: 

NÃO COLOCAR (DEIXAR EM BRANCO) 

3- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO 

3.1- NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA: DIRIGENTE 

 

3.2- CPF: DO DIRIGENTE 

 

3.3- ESTADO CIVIL:  

 

3.4- NACIONALIDADE:  

 
3.5- CARGO OU FUNÇÃO: PRESIDENTE     

3.6- RG:  

                                 

3.7- ÓRGÃO EXPEDIDOR:  

                                                                                            

3.8- DATA DA EXPEDIÇÃO:  

3.9- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ENDEREÇO DO PRESIDENTE 

 

3.10- MUNICÍPIO:   

FORTALEZA                                                                                 

3.11- UF:   

CEARÁ   

3.12- CEP:  

 

3.13- FONE:   
 

3.14- CELULAR:   
 

3.15- E-MAIL: DA CRECHE OU PRESIDENTE 
 

4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

DATA DE ENTREGA DO PLANO 
COLOCAR O NOME DO DIRIGENTE 

NESSA LINHA 
ENTREGAR ASSINADO 

LOCALIDADE, UF E DATA 
NOME DO DIRIGENTE DA 

ORGANIZAÇÃO 
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO 
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PME/SME 
  PLANO DE TRABALHO ANEXO 2 

 

1- DESCRIÇÃO DO PROGRAMA (AS INFORMAÇÕES NÃO DEVEM ULTRAPASSAR UMA FOLHA) 

1.1- PROGRAMA: 

TERMO DE COLABORAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CRECHES 

1.2- EXERCÍCIO:  

2020         

1.2-  OBJETO (DEMONSTRANDO NEXO ENTRE A REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM 

ATINGIDAS) 

 

DE ACORDO COM O PROJETO 

 

 

(MÁXIMO DE 5 LINHAS) 

2- JUSTIFICATIVA 

(MÁXIMO DE 15 LINHAS) 

 

DE ACORDO COM O PROJETO 

 

 

3 - DESCRIÇÃO DAS METAS: 

METAS (MÁXIMO DE 10 LINHAS) 

DE ACORDO COM O PROJETO 

 

 

4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

   

DATA DE ENTREGA DO PLANO 
COLOCAR O NOME DO DIRIGENTE 

NESSA LINHA 
ENTREGAR ASSINADO 

LOCALIDADE, UF E DATA 
NOME DO DIRIGENTE DA 

ORGANIZAÇÃO 
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO 

   

PME/SME PLANO DE TRABALHO ANEXO 3 
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INDICADORES DO PROJETO (IDENTIFICAR COMO SERÃO AVALIADAS AS AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL NO GERENCIAMENTO DAS CRECHES) ( AS INFORMAÇÕES DESTE ANEXO NÃO DEVEM 

ULTRAPASSAR DUAS  PÁGINAS , TENTAR USAR NO MÁXIMO TRÊS LINHAS PARA CADA ITEM) 

INDICADOR 1: AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Proposta pedagógica consolidada  

(INDICAR SE A CRECHE POSSUI PROPOSTA PEDAGÓGICA  EM FORMA DE DOCUMENTO, SE É CONHECIDA POR 

TODOS  E COMO SERÁ AVALIADA  E ATUALIZADA)  

Planejamento, acompanhamento e avaliação 
COMO É REALIZADO O PLANEJAMENTO E A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES? A BRINCADEIRA É PERMITIDA 

TODOS OS DIAS?. AS CRIANÇAS PODEM MANIFESTAR SUAS OPINIÕES? COMO OCORRE O ACOMPANHAMENTO 

O DESENVOLVIMENTO DAS ATIIDADES PLANEJADAS? COMO A CRECHE AVALIA ESSAS AÇÕES? 

Registro da prática educativa INDICAR COMO OS PROFESSORES REGISTRAM AS BRINCADEIRAS, VIVÊNCIAS, 

PRODUÇÕES E APRENDIZAGENS DE CADA CRIANÇA E DO GRUPO. QUE DOCUMENTOS DAS CRIANÇAS ESTÃO 

ORGANIZADOS NA CRECHE? COMO SÃO AVALIADOS ESSES REGISTROS? 

INDICADOR 2: AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS 

Crianças construindo sua autonomia 
INFORMAR COMO A CRECHE POSSIBILITA E AVALIA A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA PELA CRIANÇA NOS 

CUIDADOS DIÁRIOS, COMO POSSIBILITA ESCOLHAS. QUE ATIVIDADES LEVAM EM CONTA AS PREFERÊNCIAS 

DAS CRIANÇAS. 

Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social   
INFORMAR COMO A CRECHE POSSIBILITA A RELAÇÃO DAS CRIANÇAS COM O AMBIENTE NATURAL E SOCIAL 

E COMO AVALIA ESSAS AÇÕES. 

Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo   
INFORMAR COMO A CRECHE POSSIBILITA , ÀS CRIANÇAS, EXPERIÊNCIAS AGRADÁVEIS E SAUDÁVEIS COM O 

PRÓPRIO CORPO,  COM O AMBIENTE NATURAL E SOCIAL E COMO AVALIA ESSAS AÇÕES.  

Crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais   
INFORMAR COMO A CRECHE POSSIBILITA, ÀS CRIANÇAS, EXPRESSAR-SE POR MEIO DE DIFERENTES 

LINGUAGENS PLÁSTICAS, SIMBÓLICAS, MUSICAIS E CORPORAIS E COMO AVALIA ESSAS AÇÕES. (Apresentar 

de modo resumido como sons, ritmos e melodias, atividades com a voz,  e diferentes músicas são explorados 

nas atividades e como as  professoras incentivam as crianças a produzir pinturas, desenhos, esculturas, com 

materiais diversos e adequados à faixa etária.) 

Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a linguagem oral e escrita   
INFORMAR COMO A CRECHE POSSIBILITA  ÀS CRIANÇAS  EXPERIÊNCIAS AGRADÁVEIS, VARIADAS E 

ESTIMULANTES COM A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA  E COMO AVALIA ESSAS AÇÕES. (Apresentar de modo 

resumido como são realizadas as ações de leitura para e pelas crianças. Como realizam contação de histórias 

e o contato com  livros. Como ocorre o contato com a palavra escrita e como avaliam essas ações.) 
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Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a cooperação   
INFORMAR COMO A CRECHE POSSIBILITA ÀS CRIANÇAS EXPERIÊNCIAS DE RECONHECIMENTO DE SUAS 

IDENTIDADES E VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS E DA COOPERAÇÃO E COMO AVALIA ESSAS AÇÕES. 

(Escrever de forma resumida como a creche, dentre outras atividades, trabalha e respeitas as diferenças, 

informando como meninos e meninas, brancos, negros e indígenas e pessoas com deficiências são mostrados 

nas atividades. Como ocorre o combate ao uso de apelidos e comentários pejorativos, discriminatórios e 

preconceituosos, por adultos ou crianças. Como estimulam as crianças a  compartilharem responsabilidades).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

INDICADOR 3: AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO INTERAÇÕES 

Respeito à dignidade das crianças  
INDICAR COMO A CRECHE ESTÁ ATENTA AO RESPEITO E DIGNIDADE DA CRIANÇA E COMO AVALIA ESSAS 

AÇÕES. (Escrever de forma resumida como a creche promove o respeito à criança,  combate e intervém 

imediatamente quando ocorrem práticas dos adultos que desrespeitam a integridade das crianças (castigos, 

beliscões, tapas, prática de colocá-las no cantinho para “pensar”, gritos, comentários que humilham as 

crianças, xingamentos ou manifestações de raiva devido a cocô e xixi, etc.). Como direciona os conflitos 

entre as crianças ou situações em que uma criança faz uso de apelidos ou brincadeiras que humilham outra 

criança. 

Respeito ao ritmo das crianças  
INDICAR COMO A CRECHE ESTÁ ATENTA AO RESPEITO AO RITMO DAS CRIANÇAS E COMO AVALIA ESSAS 

AÇÕES. (Escrever de modo resumido como as professoras organizam as atividades de modo que crianças não 

sejam forçadas a longos períodos de espera. Como respeitam o dormir ou repousar, ir ao banheiro ou beber 

água de cada criança.) 

Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças  
INDICAR COMO A CRECHE ESTÁ ATENTA AO RESPEITO À IDENTIDADE, DESEJOS E INTERESSES DAS CRIANÇAS 

E COMO AVALIA ESSAS AÇÕES. (Apresentar de forma resumida como as professoras e demais profissionais 

chamam as crianças . Como a instituição observa e atende aos interesses e necessidades das crianças que são 

recém-chegadas, que estão mudando de grupo ou se desligando da instituição. Como as professoras ajudam 

as crianças a manifestar os seus sentimentos (alegria, tristeza, raiva, ciúme, decepção, etc.) e a perceber os 

sentimentos dos colegas e dos adultos. Como desenvolvem o trabalho com as crianças com deficiência.) 

 

Respeito às ideias, conquistas e produções das crianças  
INDICAR COMO A CRECHE PROMOVE O RESPEITO ÀS IDEIAS, CONQUISTAS E PRODUÇÕES DAS CRIANÇAS E 

COMO AVALIA ESSAS AÇÕES. (Apresentar de forma resumida como as  professoras e demais profissionais 

acolhem as propostas, invenções e descobertas das crianças incorporando-as como parte da programação 

sempre que possível. Como as professoras valorizam as crianças diante de suas conquistas. Como as 

produções das crianças são usadas na instituição.) 

Interação entre crianças e crianças  
INDICAR COMO A CRECHE PROMOVE A INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E CRIANÇAS COMO AVALIA ESSAS 

AÇÕES. (Apresentar de forma resumida como as professoras  promovem oportunidades de interação entre as 

crianças da mesma faixa etária,  de faixas etárias diferentes, entre  as crianças com deficiência e as demais 

crianças. 
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INDICADOR 4: AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças 

COMO A CRECHE PROMOVE E AVALIA A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DAS CRIANÇAS.  

Limpeza, salubridade e conforto 

COMO A  CRECHE PROMOVE E AVALIA A LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO DO AMBIENTE. (Apresentar 

de modo resumido como a creche torna os ambientes  internos e externos  agradáveis, limpos, ventilados e 

tranquilos e como está atenta para a promoção dessas ações). 

Segurança 

COMO  A CRECHE PROMOVE E AVALIA A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS? (Indicar de modo resumido os cuidados 

adotados para a proteção da criança em relação à  tomadas elétricas ,  botijão de gás ,  produtos de limpeza, medicamentos e 

substâncias tóxicas .  Como promovem a circulação segura das crianças de modo a evitar acidente.  

INDICADOR 5: AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS 

Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças 

COMO A CRECHE AVALIA SE OS ESPAÇOS E MOBILIÁRIOS CONTRIBUEM COM AS EXPERIÊNCIAS DAS 

CRIANÇAS? Apresentar de modo resumido como são organizados os espaços de modo a contribuir com as experiências infantis. 

Materiais variados e acessíveis às crianças 
 A CRECHE FORNECE MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS E COMO AVALIA SE ISSO OCORRE? 

Apresentar de modo resumido como os materiais são adquiridos, como os profissionais participam da sugestão de compras e se os  

materiais são em  quantidade suficiente.  

Espaços, materiais e mobiliários para responder aos interesses e necessidades dos adultos 
APRESENTAR COMO A CRECHE AVALIA E DISPÕE DE MATERIAIS E MOBILIÁRIOS QUE RESPONDAM AOS 

INTERESSES DOS ADULTOS. 

INDICADOR 6: AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS 
 

RESPEITO E ACOLHIMENTO: DESCREVER DE FORMA RESUMIDA O QUE A CRECHE REALIZA PARA QUE OS 

FAMILIARES SINTAM-SE BEM RECEBIDOS, ACOLHIDOS E TRATADOS COM RESPEITO NA INSTITUIÇÃO, 

INCLUSIVE EM SEU CONTATO INICIAL E COMO A CRECHE  ORIENTA E AVALIA SEUS PROFISSIONAIS NO TRATO 

COM AS FAMÍLIAS  E COM AS CRIANÇAS. 

Garantia do direito das famílias de acompanhar as vivências e produções das crianças  
QUE AÇÕES SÃO PROPOSTAS PELA CRECHE PARA GARANTIR O DIREITO DAS FAMÍLIAS DE ACOMPANHAR AS 

VIVÊNCIAS E PRODUÇÃO DAS CRIANÇAS? (APRESENTAR DE MODO RESUMIDO QUANDO OCORREM AS 

REUNIÕES, COMO OCORRE A ENTREGA DE RELATÓRIOS, COMO RECEBEM OS NOVATOS  E COMO ESSAS AÇÕES 

SÃO AVALIADAS). 

Participação da instituição na rede de proteção dos direitos das crianças  
APRESENTAR DE MODO RESUMIDO COMO A  CRECHE ACOMPANHA AS FREQUÊNCIAS DAS CRIANÇAS. COMO 

INVESTIGA A RAZÃO DAS FALTAS. COMO ENCAMINHA OS CASOS DE NEGLIGÊNCIA.COMO ENCAMINHA OS 

CASOS DE DOENÇA, COMO ENCAMINHA OS CASOS DE SUSPEITA DE DEFICIÊNCIA? COMO REALIZA O 

ATENDIMENO ÀS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E COMO ESSAS AÇÕES SÃO AVALIADAS? 

4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

   

DATA DE ENTREGA DO PLANO 
COLOCAR O NOME DO DIRIGENTE 

NESSA LINHA 
ENTREGAR ASSINADO 

LOCALIDADE, UF E DATA 
NOME DO DIRIGENTE DA 

ORGANIZAÇÃO 
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO 
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PME/SME PLANO DE TRABALHO ANEXO 4 

1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

1.1- PAGAMENTO DE PESSOAL 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR POR MÊS 

R$ 

VALOR ANUAL R$ 

1 COORDENADOR PROFS 1 

VALOR DO SALÁRIO 

FEVEREIRO 
SOMAR SALÁRIO COM 

VALE-REFEIÇÃO  

(TOTAL POR ANO)  
VALOR DO VALE 

FEVEREIRO 

2 PROFESSOR PROFS 
(nº de 

professores) 

VALOR DO SALÁRIO 

FEVEREIRO 
SOMAR SALÁRIO COM 

VALE-REFEIÇÃO  

(TOTAL POR ANO) 
VALOR DO VALE 

FEVEREIRO 

3 AUXILIAR DE CRECHE PROFS 
(nº de 

auxiliares) 

VALOR DO SALÁRIO 

FEVEREIRO 
SOMAR SALÁRIO COM 

VALE-REFEIÇÃO  

(TOTAL POR ANO)  
VALOR DO VALE  

FEVEREIRO 

4 MERENDEIRA PROFS 
(nº de 

merendeira) 

VALOR DO SALÁRIO 

FEVEREIRO 
SOMAR SALÁRIO COM 

VALE-REFEIÇÃO  

(TOTAL POR ANO) 
VALOR DO VALE 

 FEVEREIRO 

5 ZELADOR PROFS 
(nº de 

zeladores ) 

VALOR DO SALÁRIO 

FEVEREIRO 
SOMAR SALÁRIO COM 

VALE-REFEIÇÃO  

(TOTAL POR ANO) 
VALOR DO VALE  

FEVEREIRO 

6 PORTEIRO DIURNO PROFS 
(nº de 

porteiros) 

VALOR DO SALÁRIO 

FEVEREIRO 
SOMAR SALÁRIO COM 

VALE-REFEIÇÃO  

(TOTAL POR ANO) 
VALOR DO VALE  

FEVEREIRO 

7 PORTEIRO NOTURNO PROFS 
(nº de 

porteiros) 

VALOR DO SALÁRIO 

FEVEREIRO 
SOMAR SALÁRIO COM 

VALE-REFEIÇÃO  

(TOTAL POR ANO) 
VALOR DO VALE  

FEVEREIRO 

8 ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 
03 dias + 11 

meses 

VALOR DE 

FEVEREIRO 
TOTAL POR ANO 

9 PROVISÃO DO 13º SALÁRIO FOLHA 11 meses VALOR DE FEVEREIRO TOTAL POR ANO 

10 
ENCARGOS DA PROVISÃO DO 

13º SALÁRIO 
FOLHA 11 meses VALOR DE FEVEREIRO TOTAL POR ANO 

11 PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12) FOLHA 11 meses VALOR DE FEVEREIRO TOTAL POR ANO 

12 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PROVISÃO DE FÉRIAS 
FOLHA 11 meses VALOR DE FEVEREIRO TOTAL POR ANO 

13 50 % do FGTS FOLHA 
03 dias + 11 

meses 
VALOR DE FEVEREIRO TOTAL POR ANO 

1.1 TOTAL SOMAR TOTAL POR ANO 
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1.2- MANUTENÇÃO 

GÁS COTA 
03 dias + 11 

meses 
VALOR DE 

FEVEREIRO 
TOTAL POR ANO 

ÁGUA E ENERGIA COTA 
03 dias + 11 

meses 
VALOR DE 

FEVEREIRO 
TOTAL POR ANO 

MANUTENÇÃO COTA 11 meses 
VALOR DE 

FEVEREIRO 
TOTAL POR ANO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COTA 11 meses 
VALOR DE 

FEVEREIRO 
TOTAL POR ANO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 

HIGIENE 
COTA 11 meses 

VALOR DE 

FEVEREIRO 
TOTAL POR ANO 

1.2- TOTAL SOMAR TOTAL POR ANO 

2- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ ) 

1ª PARCELA  2ª PARCELA 

Valor de cada parcela de acordo com a planilha financeira Valor de cada parcela de acordo com a planilha financeira 

4ª PARCELA 3ª PARCELA 

Valor de cada parcela de acordo com a planilha financeira Valor de cada parcela de acordo com a planilha financeira 

3- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

   

 DATA DE ENTREGA DO PLANO   
COLOCAR O NOME DO DIRIGENTE 

NESSA LINHA 
ENTREGAR ASSINADO 

LOCALIDADE, UF E DATA 
NOME DO DIRIGENTE DA 

ORGANIZAÇÃO 
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO 
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PME/SME PLANO DE TRABALHO ANEXO 5 

 

1- DIRETRIZES SOBRE O PLANO DE AÇÃO 

 

A Secretaria Municipal da Educação / SME no uso de suas atribuições comunica as seguintes 

diretrizes sobre o Plano de Trabalho para o ano de 2020. 

 

1.  A entidade, além do Plano Anual, deverá elaborar um Plano de Trabalho para cada parcela. 

                

2. A data limite para a entrega do Plano de Trabalho referente a cada parcela será divulgada no sitio 

eletrônico da SME. 

                

3. A liberação das parcelas está vinculada a apresentação do Plano de trabalho da parcela, que será 

analisado e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação.      

        

4. A liberação das parcelas está vinculada à aprovação do Plano de Trabalho da parcela. 

 

 

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

   

DATA DE ENTREGA DO PLANO               
COLOCAR O NOME DO DIRIGENTE 

NESSA LINHA 
ENTREGAR ASSINADO 

LOCALIDADE, UF E DATA 
NOME DO DIRIGENTE DA 

ORGANIZAÇÃO 
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO 
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PME/

SME 

PLANO DE TRABALHO ANEXO 6 

 

PARA USO INTERNO DA SME 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho apresentado pelo COLOCAR O NOME DA ASSOCIAÇÃO CNPJ 

Nº COLOCAR O NÚMERO DO CNPJ, no valor de R$ COLOCAR O VALOR TOTAL DO TERMO (apresentar o 

valor por extenso) para o atendimento de crianças em creche.  

 

                                                                                       

  FORTALEZA - CE ,___ DE ____________ DE 2019.           

(colocar a mesma data da entrega do plano) 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO ASSINAR 

 

ANTONIA DALILA SALDANHA DE FREITAS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO    
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ANEXO XI - MODELO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - OSC  

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - OSC  
(Em atendimento a Lei Federal nº 13.019 de 2014) 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Concedente 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Termo de Colaboração nº 

OSC Parceira  

 

CNPJ Nº 

Creche Distrito de Educação  

Valor Total do Termo de Colaboração (R$) Nº e Valor da parcela (R$)  

  

Período de vigência do Termo de Colaboração:  

Origem do Prédio:           (     ) Privado                 (    ) Público       

A OSC recebeu visita dos fiscais da parceria no 

período da execução do objeto  

(     ) Sim                        (    ) Não       

2 – RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

Nome do funcionário Função 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 – SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 

Houve substituição dos funcionários com autorização da COEI         (    )  SIM    (   ) NÃO 
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NOME DO 

FUNCIONÁRIO 

SUBSTITUIDO 

MOTIVO DA 

SUBSTITUIÇÃO 

NOME DO FUNCIONÁRIO 

SUBSTITUTO 

PERÍODO DA 

SUBSTITUIÇÃO 
    

    

    

    

 

4 – RELATÓRIO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

4.1 Resumo das ações programadas no Plano de Trabalho 

Principais Projetos realizados, anexados a este relatório                                (    )  SIM               (   )  NÃO 

Mês 

 

 

 

 

Título do Projeto Objetivo do Projeto 

   

   

   

   
 

4.2  DESCRIÇÃO DAS AFERIÇÕES DAS METAS E INDICADORES ELENCADOS NO PLANO DE 

TRABALHO 

INDICADOR 1:  AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL   

 Proposta pedagógica consolidada 

 Planejamento, acompanhamento e avaliação 

 Registro da prática educativa 

Descrição das atividades Metas alcançadas 

  

 

INDICADOR 2:  AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS   

 Crianças construindo sua autonomia    

 Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social 

 Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo 

 Crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais 

 Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a linguagem oral e escrita 

 Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a cooperação 

Descrição das atividades Metas alcançadas 
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INDICADOR 3:  AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO INTERAÇÕES  

 Respeito à dignidade das crianças   

 Respeito ao ritmo das crianças  

 Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças 

 Respeito as ideias, conquistas e produções das crianças 

 Interação entre crianças e crianças 

Descrição das atividades Metas alcançadas 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 4:  AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PROMOÇÃO DA SAÚDE   

 Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças  

 Limpeza, salubridade e conforto 

 Segurança 

Descrição das atividades Metas alcançadas 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 5:  AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS 

 Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças   

 Materiais variados e acessíveis às crianças 

 Espaços, materiais e mobiliários para responder aos interesses e necessidades dos adultos 

Descrição das atividades Metas alcançadas 
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INDICADOR 6:  AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS 

 Respeito e acolhimento   

 Garantia do direito das famílias de acompanhar as vivências e produções das crianças   

 Participação da instituição na rede de proteção dos direitos das crianças 

Descrição das atividades Metas alcançadas 

 

 

 

 

 

 

 

5 – CONSOLIDADO DAS TURMAS E FREQUÊNCIA ESCOLAR  

Mês 

 

 

Turma 

 

Anexo  

  (    ) Frequência escolar 

 
  (    ) Frequência escolar 

 

 

  (    ) Frequência escolar 

 

 

 

 

 

6 – SISTEMA INFORMATIZADO DE MATRÍCULA  

 Realiza protocolo da busca ativa        (     )  SIM                  (    )  NÃO  

 Data da última atualização: ___/___/_______ 

 Quantidade de crianças cadastradas no Registro Único: ____ 

 Quantas crianças deixaram de frequentar? ______ 

 Nome das crianças matriculadas em substituição às desistentes 

 

CRIANÇA 

 

TURMA 

   

  

  

  
 

 

7 – AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELENCADOS NO PLANO DE TRABALHO 

 

 Data da realização da reunião com professores e gestores para definição de prioridades: ____/___/_____ 

 Data da compra do material: ____/____/_______  

 Data do recebimento do material pela coordenação na creche:_____/_____/_______ 
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7.1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO MATERIAL ADQUIRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO 

DATA: ____/_____/_______ 

 

CONTROLE DE ESTOQUE DO MATERIAL DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO 

DATA: ____/_____/_______ 
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MATERIAL PEDAGÓGICO 

DATA: ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE DE ESTOQUE DO MATERIAL PEDAGÓGICO  

DATA: ____/_____/_______ 
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CONTROLE DE ESTOQUE DO MATERIAL DE HIGIENE DE USO DAS CRIANÇAS 

DATA: ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE HIGIENE DE USO DAS CRIANÇAS 

DATA: ____/_____/_______ 
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CONTROLE DE ESTOQUE DE BRINQUEDOS  

DATA: ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINQUEDOS 

DATA: ____/_____/_______ 

 

 

 

 



 

63 

 

8 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS EVENTOS  

 

 

 

NOME DA COORDENADORA: ______________________________________________________ 

ASSINATURA DA COORDENADORA:__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO EVENTO: 

__________________________________________________________ 

DATA DO EVENTO: ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

NOME DO EVENTO: 

__________________________________________________________ 

DATA DO EVENTO: ____/_____/_______ 
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9 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDÁPIO FIXADO DURANTE A VISITA DO FISCAL DA PARCERIA NO PERÍODO DA 

EXECUÇÃO DO OBJETO   

(    ) SIM    (    ) NÃO 

DATA: ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO  (    ) SIM    (    ) NÃO 

DATA: ____/_____/_______ 
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ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO  

DATA: ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE DE ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO 

DATA: ____/_____/_______ 
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10 – PUBLICIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS PARCERIAS   

BLICIZAÇÃO DO OBJETO DE EXECUÇÃO DA PARCEA         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOME ASSINATURA 

 

PRESIDENTE DA 

OSC 

  

COORDENADO

RA DA CRECHE 

PARCEIRA 

  

DATADO EM  

SITIO DA OSC COM AS INFORMAÇÕES DA PARCERIA E PUBLICIZAÇÃO DA PARCELA 

REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

DATA: ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

            

            

        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OSC COM VISIBILIDADE À COMUNIDADE ESCOLAR (MURAL, 

FLANELÓGRAFO...)  

 

DATA: ____/_____/_______ 
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ANEXO XII – RELAÇÃO DE E-MAILS PARA CONTATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - COEI coei@sme.fortaleza.ce.gov.br 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO comissaomrosc@sme.fortaleza.ce.gov.br 

DISTRITO DE EDUCAÇÃO I educacaoinfantilser1@gmail.com 

DISTRITO DE EDUCAÇÃO II educacaoinfantilser2@yahoo.com.br 

DISTRITO DE EDUCAÇÃO III gestao.educacaoinfantil3@gmail.com 

DISTRITO DE EDUCAÇÃO IV coei.ser4@gmail.com 

DISTRITO DE EDUCAÇÃOV educinfdist5@sme.fortaleza.ce.gov.br 

DISTRITO DE EDUCAÇÃO VI formadoraseivi@yahoo.com.br 

mailto:GESTAO.EDUCACAOINFANTIL3@GMAIL.COM
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ANEXO XIII - QUADRO COM CRITÉRIOS DE ESCOLHA PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Caberá à Comissão de Seleção deliberar sobre as questões subjetivas relativas a proposta pedagógica da 

rede municipal de ensino. Segue abaixo o endereço eletrônico para acessar a proposta pedagógica.  

http://educacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/publicacoes/category/1-educacao-infantil# 

 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO TOTAL 

DESENVOLVER ATIVIDADES NA 

REGIÃO ONDE SE LOCALIZA O 

PRÉDIO. 

01 ponto por ano Máximo 03 pontos 

TEMPO DE PARCERIA COM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

01 ponto por ano Máximo 03 pontos 

CONGRUÊNCIA DO PROJETO COM A 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 

01 ponto por maior 

adequação a proposta 

pedagógica da rede 

municipal de ensino 

Máximo 05 pontos 

 


