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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5157/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, MARCIA CRIS-
TINA SILVA DE SOUZA - Matrícula nº 93019, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
        
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5148/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 11 de outubro de 2011, AMANDA 
DOS SANTOS ROCHA - Matrícula nº 92501, do Cargo em Co-
missão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
         
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5149/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 11 de outubro de 2011, KARINA 
DE SIQUEIRA LAZARO - Matrícula nº 92284, do Cargo em 
Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCAT, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
        
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5150/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 11 de outubro de 2011, LUHANA DA 
SILVA DE NOVAES BASTOS - Matrícula nº 92500, do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
       
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5151/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 11 de outubro de 2011, MARCELLE 
DIAS SILVEIRA - Matrícula nº 91678, do Cargo em Comissão de 
Chefe da Divisão de Gestão Fiscal, Símbolo CCAE, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
       
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5152/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 17 de outubro de 2011, CARLOS 
EDUARDO DE PAULA COSTA - Matrícula nº 92032, do Cargo 
em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secre-
taria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
       
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5153/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 18 de outubro de 2011, RENATA 
PEREIRA RITA - Matrícula nº 75443, do Cargo Comissionado da 
Saúde, Símbolo CCS-II, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
       
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5154/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de setembro de 2011, JOAQUIM 
CARLOS DA SILVA - Matrícula nº 88925, do Cargo em Comissão 
de Assessor de Serviços Gerais, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Assuntos Institucionais.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
          
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5155/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 

por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, JOAQUIM 
CARLOS DA SILVA - Matrícula nº 88925, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Administrativo da Saúde, Símbolo CCAGS, 
da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
      
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5156/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de setembro de 2011, MARCIO 
PRESTES QUINTANILHA - Matrícula nº 92228, do Cargo em 
Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo CCAT, da 
Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
      
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5157/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, MARCIA CRIS-
TINA SILVA DE SOUZA - Matrícula nº 93019, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
       
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5158/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 14 de outubro de 2011, TIAGO 
DUARTE DOS SANTOS - Matrícula nº 92508, do Cargo em 
Comissão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urbana, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
     
SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5159/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,
R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 14 de outubro de 2011, JOSE MAU-
RICIO SODRÉ DA SILVA - Matrícula nº 92720, do Cargo em 
Comissão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urbana, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
         
SANDRO MATOS, PREFEITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO SEMEC Nº 002/1º DE DEZEMBRO DE 2011 A 1º DE DEZEMBRO DE 2013

1 - PREÂMBULO:

  1.1- O Município de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, torna público e de conhecimento dos 
interessados que, mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, nº 002/Período de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2013, receberá 
documentação de entidades mantenedoras de instituições educacionais privadas de natureza comunitária, filantrópica e confessional, sem fins lucrativos, 
regularmente constituídas, localizadas no Município de São João de Meriti, e que tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal convênio 
para o atendimento à criança de zero a seis anos na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, conforme os critérios especificados a seguir. 

  1.2- Este instrumento convocatório é regido pela Constituição da República, em especial nos artigos 205 a 214, Lei, LDBEN nº 9.394/96, Lei nº 
8.069/90, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 7.853/89 e Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei Orgânica do Município, e na Deliberação 04/10 
CME/SJM, e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as condições a seguir, estabelecidas neste instrumento.

2 - DO OBJETO:

  2.1- Constituem objeto deste Chamamento Público de entidades mantenedoras de instituições educacionais privadas, de natureza comunitária, 
filantrópica e confessional, sem fins lucrativos, regularmente constituídos, interessados em firmar com o Município CONVÊNIO para o atendimento à 
criança de zero a seis anos na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste 
instrumento.

  
2.2- Integra este Edital, os seguintes anexos, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo:  
Anexo A – Convênio Chamamento Público 002/ Período de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2013 – Instituição de Educação Infantil / Informação 
para apuração do Valor da Subvenção;
anexo B – Relação de Crianças por Turma (a ser preenchido pela instituição); 
anexo C – Quadro Demonstrativo do Número de Crianças Atendidas na Instituição (a ser            preenchido pela instituição);
anexo D – Plano de Trabalho;
anexo E - Termo de Compromisso;

anexo F – Termo de Parceria
anexo G – Manual de Aplicação dos Recursos e Prestação de Contas
anexo H -  Minuta do Convênio

3 - DA EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL:

  3.1- A SEMEC estabelecerá um padrão de conveniamento, para ação conjunta com as instituições educacionais privadas de natureza comunitária, filantrópica 
e confessional, sem fins lucrativos, devidamente habilitadas, com vista ao atendimento educacional à criança de zero a seis anos.

  3.2- O convênio a ser firmado estabelecerá obrigações para a execução do atendimento à criança de zero a seis anos na Educação Infantil, em consonância 
com as diretrizes estabelecidas na LDBEN nº 9.394/96, Lei nº 8.069/90 e Resolução CNE/CEB nº 01, de 07 de abril de 1999 e Deliberação nº 04/10 CME/
SJM e, obedecendo-se ao estabelecido nos anexos A, B, C, D, E, F G e H.

3.2.1- O recurso financeiro a ser repassado pelo município será calculado com base no número de crianças atendidas por instituição, segundo faixa etária 
e período de atendimento (parcial/integral), conforme detalhado no Plano de Trabalho, com os valores e critérios constantes do anexo A. O repasse das 12 
(doze) parcelas anuais estará vinculado à aprovação do calendário institucional, a partir das orientações da SEMEC.

3.2.2- Além do recurso financeiro, cabe à Administração Municipal acompanhar, assessorar, supervisionar e orientar as ações pedagógicas, oferecer gêneros 
alimentícios e desenvolver ações de   prevenção   e   promoção  à  saúde  das  crianças  atendidas  nas   instituições,   mediante   a
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participação das Secretaria Municipal de Educação (SEMEC/Subsecretaria de Planejamento Educacional), pela Coordenadoria de Implementação de 
Políticas e Supervisão Escolar (SEMEC/COIPSE) e pela Coordenadoria de Ensino e Desempenho Curricular (SEMEC/COEDC).

  3.3- Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilitação para a celebração de convênio, cada instituição interessada estará aderindo 
às condições estabelecidas no convênio, acatando integralmente as orientações constantes no Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas. 

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES:

  4.1- As instituições interessadas em atender ao Chamamento Público 002/Período de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2013, deverão apresentar, 
em envelope lacrado, a documentação exigida no subitem 5.1 (sendo um envelope para cada Instituição de Educação Infantil), a ser protocolado no período 
de 14/11/2011 a 30/11/11, no horário de 09 h  às 17h,    na 
 Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada na Rua Presidente Lincoln, nº 899, térreo, no Protocolo Geral Bairro Vilar dos Teles, São João de 
Meriti, endereçando-o aos cuidados do Secretário de Educação e Cultura, conforme item 6 deste Edital.

 4.2- Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não será objeto de análise, não sendo permitida a participação de interessados 
retardatários e em desacordo com o Edital.

  4.3- O envelope (um para cada instituição) deverá conter externamente a seguinte identificação:

	Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SEMEC - Chamamento Público /SEMEC nº 002/Período de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro 
de 2013.

	Documentos de Habilitação

	Nome da Instituição de Atendimento

	Nome da Entidade Mantenedora

	CNPJ

	 Endereço da Entidade Mantenedora

	 Telefone da Entidade Mantenedora

	 E-mail

5 - DA DOCUMENTAÇÃO:

5.1- Poderão participar do Chamamento Público as instituições que apresentarem os seguintes documentos, no envelope descrito no subitem 4.1: 
a) cópia legível (autenticada) do Estatuto Social da Instituição e comprovação de seu registro, na forma da lei;
b) cópia legível (autenticada) da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei;
c) cópia legível do CNPJ da Instituição mantenedora;
d) cópia legível (autenticada) da Carteira de Identidade ou Registro Profissional e CPF do Presidente;

e) declaração de Utilidade Pública Municipal;
f) certidões negativas de débito no INSS e FGTS;
g) certidão de quitação plena dos tributos municipais;
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h) balanço financeiro da instituição, do exercício de 2010, com o devido protocolo de envio à Secretaria da Receita Federal;
i) portaria de Autorização, emitida pela SEMEC, conforme Deliberação nº 04/10 – CME/SJM e  ou protocolo de requerimento; 
j) as instituições que atenderem as condições do presente Chamamento Público, que estiverem em processo de renovação ou em análise para Autorização de 
Funcionamento, somente poderão ser convocadas para firmar convênio depois do deferimento da Autorização de Funcionamento pelo Conselho Municipal 
de Educação do CME e/ou da SEMEC;
k) cópia legível dos diplomas que comprovem a habilitação do profissional para o Magistério: Professor do 1º ao 5º ano de escolaridade ou Normal Nível 
Médio com habilitação em Docência da Educação Infantil,) ou Curso Normal Superior com habilitação em Docência da Educação Infantil ou Curso de 
Pedagogia (depois da LDBEN/96), com habilitação em Docência da Educação Infantil, de todos os educadores;
l) comprovante de habilitação do Orientador Educacional;
m) as instituições deverão, também, apresentar os quadros demonstrativos dispostos nos anexos A, B, C, D, E, F, G e H devidamente preenchidos, de 
forma a indicar a quantidade de crianças atualmente atendidas, distribuídas por faixa etária e por turmas, em período parcial e/ou integral de atendimento, 
e quantidade de educadores/orientador contratados;
n) documento que comprove o direito de uso do imóvel: certidão de registro, termo de cessão, contrato de locação e outros.

   5.2- NÃO SERÃO ACEITOS FAX DE DOCUMENTOS CITADOS NO ITEM ANTERIOR   (5.1).

 5.3- As instituições anteriormente conveniadas com a Prefeitura e que tenham sido desconveniadas pelo descumprimento do Termo de Convênio só poderão 
participar do presente Chamamento Público mediante solicitação e obtenção do Atestado de Regularidade, emitido pela Coordenadoria de Convênios 
(SEMEC/Subsecretaria de Planejamento Educacional), pela Coordenadoria de Implementação de Políticas e Supervisão Escolar (SEMEC/COIPSE) e pela 
Coordenadoria de Ensino e Desempenho Curricular (SEMEC/COEDC) 

6- COMISSÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA ÀS INSTITUIÇÕES

A Secretária Municipal de Educação e Cultura designará Comissão Técnica, por meio de Portaria, para análise da documentação e verificação “in loco” 
das condições de atendimento às crianças, para o credenciamento  das instituições.

7 - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:
7.1- A documentação apresentada será analisada pela Comissão Técnica, em conformidade com os seguintes critérios para credenciamento:

a) ser uma Instituição sem fins lucrativos, de caráter comunitário, confessional ou filantrópico, na forma da lei;
b) ter Autorização de Funcionamento - Portaria da SEMEC ou protocolo de requerimento;
c) comprovar a habilitação de todos os educadores referência de turma;
d) comprovar a habilitação do orientador educacional ou Pedagógico;
f) atender crianças com necessidades especiais educacionais ou que estejam sob medida de proteção, encaminhadas por órgãos competentes.

  7.2- Para que as instituições sejam habilitadas, a Comissão Técnica verificará a validade da documentação, levando-se em conta a data de protocolo na 
SEMEC.

 7.2.1- Quando do conveniamento, a Instituição deverá apresentar a atualização de todos os documentos que venceram ao longo do procedimento, mantendo-
os atualizados no órgão responsável ao longo de todo o Convênio.

8. VISITA TÉCNICA NA ÉPOCA DO CHAMAMENTO PÚBLICO:

  8.1- A visita técnica tomará como base, para sua verificação, as normas fixadas para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de São João de 
Meriti, por meio da Deliberação nº 04/10 do CME/SJM; os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil/Ministério da 
Educação/2006; e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil/Ministério da Educação/2006.

  8.2- Será emitido relatório circunstanciado da visita, que será assinado pelos três membros da Comissão Técnica.

9. DO RESULTADO:

5
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  9.1-Após análise dos documentos apresentados e do Relatório da Visita, a SEMEC publicará o resultado no Diário Oficial do Município (DOM).

  9.2- A Instituição declarada NÃO HABILITADA poderá interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da publicação de que trata o item 9.1. 
O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Técnica, por meio de protocolo, no horário de 9h  as 17h, na SEMEC, conforme item 4.3 e cronograma 
constante deste edital.

 9.3- A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELO PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO NÃO IMPORTARÁ, PARA A 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OBRIGATORIEDADE DE CONVENIAMENTO COM AS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, HAJA VISTA QUE 
ESTES SERÃO FIRMADOS SEGUNDO COTAS E FLUXO DE AUTORIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, DEFINIDOS PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10-  DO CONVÊNIO:

  10.1- A celebração do Convênio, objetivando o atendimento à Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, ficará condicionada à disponibilidade 
de recursos orçamentários e financeiros da Prefeitura Municipal de São João de Meriti.

  10.2- A SEMEC convocará para firmar Convênio as instituições declaradas habilitadas por meio do presente Chamamento Público, nos moldes do 
instrumento de Convênio, devendo a Instituição apresentar Plano de Trabalho a ser aprovado pela (SEMEC/Subsecretaria de Planejamento Educacional), 
pela Coordenadoria de Implementação de Políticas e Supervisão Escolar (SEMEC/COIPSE) e pela Coordenadoria de Ensino e Desempenho Curricular 
(SEMEC/COEDC). O documento deverá ser entregue em 03 (três) vias.

  10.3- As despesas decorrentes do repasse de recursos financeiros, conforme Convênio e Plano de Trabalho serão cobertas pelas dotações orçamentárias 
vinculadas às Secretaria Municipal de Educação e Cultura  e estarão sujeitas à prévia aprovação pelas Secretarias Municipais de Fazenda e Planejamento. 

  10.4- O valor estimado nos Convênios não implicará a previsão de crédito em seu favor, uma vez que somente fará jus aos valores mensais correspondentes 
aos atendimentos efetivamente prestados, observando-se a obrigatoriedade da aprovação, pela (SEMEC/Subsecretaria de Planejamento Educacional e da 
prestação de contas mensal).

  10.5- As Instituições declaradas habilitadas no Chamamento Público nº 002 Período de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2013, conforme 
publicação no DOM  deverá manter todas as condições legais de habilitação vigentes, até a assinatura do Convênio e durante todo o período de 
execução deste, eventualmente firmado. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1- Poderá o Município, por meio da SEMEC, revogar o presente Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por conveniência administrativa 
e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.

11.2- A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização.

 11.3- Será facultado à Comissão Técnica promover, em qualquer fase, diligências destinadas  a esclarecer ou complementar a habilitação, para a instrução 
do processo e a aferição dos critérios de habilitação de cada Instituição, bem como solicitar, aos órgãos competentes, elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar a decisão da comissão.

 11.4-  Decairá do direito de impugnar este Edital, ou parte dele, o interessado que não o fizer até o penúltimo dia designado para entrega do envelope 
contendo a documentação de habilitação. 

 11.5- Estarão impedidas de participar deste Chamamento Público as Instituições que se enquadrarem no Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, ou que 
tenham débitos com a Fazenda Municipal, FGTS e INSS ou qualquer outro impedimento legal.
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11.6- A execução do Convênio firmado será avaliada pela SEMEC, mediante procedimentos de supervisão indireta, observando-se o cumprimento das 
cláusulas e condições estabelecidas nesse Convênio.

11.7- Constituem motivos para rescisão ou denúncia do instrumento jurídico a ser firmado o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, 
bem como os motivos previstos na Lei Federal nº 8.666/93.

11.8- O convênio e seus aditivos que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, no Diário Oficial do Município (DOM).

11.9- Os pedidos de informações ou esclarecimentos sobre o Chamamento Público 002/Período de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2013, poderão 
ser feitos na Coordenadoria de Implementação de Políticas e Supervisão Escolar - COIPSE, pelo telefone 2751- 1743 ramal 22, no horário das 9h às 17h. 

11.20 – Em consonância com a parceria firmada através do convênio, fica estabelecido que a instituição disponibilize dentro da capacidade de matrículas 
um percentual de vagas por idade a ser atendida pela SEMEC.

11.21 – As mantenedoras das instituições já contempladas com o convênio vigente, deverão participar da convocação Chamamento Público nº 002/Período 
de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2013, cumprindo com o presente edital.

                                                                               São João de Meriti, 10 de outubro de 2011. 

Secretária Municipal de Educação e Cultura
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Anexo C

Quadro Demonstrativo do Número de Crianças Atendidas na Instituição

Nome da Instituição de Educação Infantil

FAIXA 
ETÁRIA

REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DA IDADE DA CRIANÇA TOTAL DE CRIANÇAS 
POR FAIXA ETÁRIA

CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE 
N° DE CRIANÇAS

Período Parcial Período Integral Período 
Parcial

Período 
Integral

Berçário

Berçário I de 0 a 11 meses de 01/04/11 a 31/03/12
Berçário II de 1 ano a 1 ano e 11 meses de 01/04/10 a 31/03/11
Maternal I de 2 anos a 2 anos e 11 meses de 01/04/09 a 31/03/10
Berçário II de 3 anos a 3 anos e 11 meses de 01/04/08 a 31/03/09

Pré-escola

Pré I de 01/04/07 a 31/03/08 - 4 anos 

Pré II de 01/04/06 a 31/03/07 - 5 anos

Pré III  de 01/04/05 a 31/03/06 – 6 anos completos após 1º  de abril

Nome da Instituição:   
Nº Nome do Educador Formação (esolaridade) Jornada do Educador

Integral Parcial

Nº Nome do Orientador Educacional Formação (escolaridade) Horário de Trabalho

Nº Nome do Diretor Administrativo Formação (escolaridade) Horário de Trabalho

Data do Preenchimento
Nome do Responsável pelo preenchimento
Assinatura

8



São João de Meriti
Quarta-feira, 23 de novembro de 2011

Ano IX   N° 3350

ANEXO D

PLANO DE TRABALHO

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, no seu artigo 116, a liberação de recursos financeiros,  por parte dos órgãos públicos, às instituições diversas somente 
poderá ser realizada mediante a apresentação de um Plano de Trabalho, que será parte integrante do Convênio.

A elaboração e a apresentação corretas do Plano de Trabalho servirão para a instituição se organizar e se avaliar, de acordo com este planejamento, 
e possibilitarão à Secretaria Municipal de Educação, ampla visão da ação que a instituição pretende desenvolver, além de servir de referência para a 
supervisão.

1- Dados cadastrais

   1.1- Instituição Proponente (Mantenedora):

Nome: Código: 

Logradouro: Bairro: 

CEP: Telefone: Regional: 

CNPJ: 

   1.2- Instituição de Educação Infantil (Creche):

Nome: 

Logradouro: Bairro: 

CEP: Telefone: Regional: 

Número da Portaria SEME de Autorização de Funcionamento: 

   1.3- Identificação do responsável:

Nome: 

C.I.: Órgão expedidor: 

CPF: 

Cargo: 

Período de mandato da diretoria: 
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2-  DESCRIÇÃO DO PROJETO

  2.1- Período de execução: 

  Início: Término:
  2.2- Objetivos gerais:

  2.3- Objetivos específicos:

  2.4-  Justificativa:
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3 – QUADROS SÍNTESE 

   3.1-  CRIANÇAS ATENDIDAS

FAIXA 
ETÁRIA

REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DA IDADE DA 
CRIANÇA TOTAL DE  CRIANÇAS 

POR FAIXA ETÁRIACRIANÇAS Nº CRIANÇAS
Horário de 

Atendimento de    
às    h

Horário de 
Atendimento de    

às    h

Horário de 
Atendimento de    

às    h

Horário de 
Atendimento 

de    às    h

Creche

Berçário

pré-escola

TOTAL
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  3.2 – TURMAS

FAIXA 
ETÁRIA

REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DA IDADE 
DA CRIANÇA

Nº de turmas
CRIANÇAS Nº CRIANÇAS

Horário 
Atendimento 

Parcial

Horário 
Atendimento 

Integral

Horário 
Atendimento 

Parcial

Horário 
Atendimento 

Integral

   3.3 – ORIENTADOR EDUCACINAL

Nº Orientador Educacional Horário de Trabalho (no mínimo 4h30  diárias)

Orientador Educacional: com curso completo em nível Médio, modalidade Normal ou superior na área de Educação.

Nome do Orientador Educacional
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  3.4- EDUCADORES/MONITORES

Nº  de Educadores/Monitores Horário de atendimento

Horário de atendimento
Educador/Monitor Habilitado: com curso completo em nível Médio, modalidade Normal.

Nº Nome Educadora-Referência
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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4 – METAS

Metas Prazo estimado para 
execução

5 – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

  5.1 – Prazo de Convênio: 5.2 - Valor Total R$
  5.3 – Natureza da Despesa:

a) remuneração de pessoal e encargos;
b) aquisição de material didático-pedagógico;
c) aquisição de material de consumo;
d) aquisição de material de expediente;
e) aquisição de materiais para pequenos reparos/manutenções;
f) pagamentos de serviços de terceiros;
g) manutenção de equipamentos;
h) pagamentos de contas de água/luz/telefone
i) transporte escolar.
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6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1 – MUNICÍPIO – Concedente
1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela

7 – INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA

Banco: 

Código da agência:

Número da conta-corrente:

A Instituição deverá abrir conta específica e exclusivamente para o crédito da subvenção deste Convênio

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

SÃO JOÃO DE MERITI,     de                        

_________________________________________

Assinatura do Proponente

De acordo:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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ANEXO E

Termo de Compromisso

Pelo presente, ___________________________________________________
                                                                                 (entidade mantenedora)

____________________, firmamos o compromisso de disponibilizar os dados do CENSO, bem como a senha e o CPF do responsável e/ou 
representante legal ________________________________________________________________

(nome do diretor e/ou representante legal)

para que se possa acompanhar o processo de inclusão nominal dos alunos, professores e atualização do cadastro no sistema do EDUCACENSO, 
em consonância com a parceria firmada através do convênio Chamamento Público nº 002/Período de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro 
de 2013, cumprindo com o presente edital.

Senha____________________
CPF______________________

São João de Meriti, ____/__________________/de__________.

______________________________________________
(nome do diretor e/ou representante legal)

Anexo F

Termo de Parceria

Pelo presente, ___________________________________________________
                                                                                 (entidade mantenedora)

____________________, em consonância com a parceria firmada através do convênio Chamamento Público nº 002/Período de 1º de dezembro 
de 2011 a 1º de dezembro de 2013, cumprindo com o presente edital, fica estabelecido que a instituição disponibilize dentro da capacidade de 
matrículas um percentual de _____% de vagas por idade a ser atendida pela SEMEC.

São João de Meriti, ____/__________________/de__________.

______________________________________________
(nome do diretor e/ou representante legal)
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ANEXO G

MANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO EDUCAÇÃO INFANTIL/SEMEC

2011/2013

I- Apresentação

O presente manual visa a esclarecer, conceituar e normatizar a aplicação dos recursos destinados ao Convênio de Cooperação Mútua entre o Município de 
São João de Meriti e as Instituições  de Educação Infantil, para atendimento às crianças de 0 a 6 anos. 

A Prestação de Contas é o processo destinado a comprovar que os recursos foram aplicados de acordo com o Convênio e que os procedimentos administrativos 
e financeiros atenderam a legislação pertinente para aprovação nos órgãos competentes.

A Instituição deverá manter toda a documentação devidamente organizada e bem guardada,  pois poderá  ser requisitada, em qualquer tempo, para fins de 
pesquisa, estatística ou auditoria.

II- Do repasse dos  recursos 

Os recursos deverão ser repassados, conforme cláusula segunda do Convênio  e  Plano de Trabalho, mensalmente,  até o terceiro dia útil do mês subseqüente,  
correspondente às ações desenvolvidas pela Instituição. Para a movimentação desses recursos a Instituição deverá ter uma conta-corrente específica, 
exclusiva para essa finalidade, não sendo permitida a movimentação de recursos de outras fontes ou do Convênio anterior nessa conta.

III-  Da aplicação dos  recursos 
 
A utilização dos recursos deverá  ser efetivada, conforme cláusula sétima do Convênio 

a) Remuneração de Pessoal e Encargos 

O pagamento de pessoal deverá ser documentado em recibo específico, assinado pelo empregado e vistoriado pelo representante da Instituição. A Instituição 
deverá comprovar a quitação dos encargos sociais referentes à remuneração desses profissionais.

b) Aquisição de Material Didático-Pedagógico

São gastos despendidos com compras de material escolar, de uso comum e individual do aluno, como por exemplo: brinquedos, lápis, massinhas, jogos 
pedagógicos e outros.

c) Aquisição de Material de Consumo

São gastos despendidos com a aquisição de material de consumo em geral.
Ex: material de limpeza e higiene, complementação de merenda e outros.
Obs.:  A compra de material de consumo deve ser efetuada para consumo mensal. Só será aceita a compra de material em quantias maiores sob a apresentação 
de planilha de consumo mensal, especificando os meses que essa compra abrangerá.
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d) Aquisição de Material de Expediente

São os gastos despendidos com a aquisição de materiais necessários aos trabalhos administrativos, como por exemplo: papel, tintas, carimbos, impressos, 
guias de recolhimentos e outros.

e) Aquisição de Materiais para Pequenas Manutenções

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

f) Pagamentos a Terceiros

Esses gastos destinam-se ao pagamento de mão-de-obra temporária, referente a pequenos reparos, como por exemplo: pedreiros, pintores, carpinteiros, 
eletricistas, bombeiros, jardineiros.

Incluem-se neste item os gastos de recolhimento de encargos sobre os serviços prestados, como por exemplo: INSS (parte empresa e do prestador de 
serviço – Legislação do INSS – , IRRF, ISSQN (retido na fonte).

Obs.: Quando for contratado um profissional temporário, os encargos sociais (INSS, ISSQN) deverão ser pagos e apresentados na Prestação de Contas.

g) Manutenção de Equipamentos

São os gastos despendidos com manutenção de Xerox, equipamentos elétricos e eletroeletrônicos, computadores e outros.

h) Pagamentos de Contas de Água, Luz e  Telefone

São pagamentos efetuados de contas/fatura, devendo ser emitidas em nome e endereço da Instituição. 

Obs.: As ligações interurbanas somente serão aceitas se justificadas.
          
i) Transporte escolar

Será aceita a contratação de transporte escolar para excursões com fins pedagógicos, devidamente justificadas.

IV- Dos impedimentos na aplicação dos recursos

É vedada a utilização dos recursos do Convênio para cobrir os seguintes tipos de despesas:

a) multas, juros e correção monetária  decorrente de pagamentos ou recolhimentos feitos fora do prazo;
b) pagamento de empréstimos não autorizados pela SEMEC
c) passagens aéreas e terrestres;
d) hospedagem;
e) gastos com promoções de festas e eventos;
f) aquisição de materiais permanentes;
g) reforma e Construção;
h) pagamento de refinanciamentos de impostos ou parcelamentos de encargos trabalhistas de períodos anteriores a data do Convênio.
i) remuneração de funcionários recontratados por um período inferior a 3 (três) meses da data de demissão sem justa causa – Portaria nº 384/92, do 
Ministério do Trabalho.

V- Da Prestação de Contas
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A prestação de contas, conforme cláusula nona do Convênio, será mensal, segundo cronograma estabelecido previamente pela SEME, devendo ser 
apresentada em original mais cópias dos anexos I, II, III, sendo estas autenticadas por servidor da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC/Subsecretaria 
de Planejamento Educacional), pela Coordenadoria de Implementação de Políticas e Supervisão Escolar (SEMEC/COIPSE) e pela Coordenadoria de Ensino 
e Desempenho Curricular (SEMEC/COEDC).

Os documentos que compõem a Prestação de Contas são:

a) ofício de Encaminhamento
b) demonstrativo de Execução Financeira (anexo I)
c) relação de Pagamentos Efetuados (anexo II)
d) extratos Bancários (Conta-Corrente e Aplicação Financeira)
d) comprovantes de Despesas
f) cópia legível dos cheques emitidos
g) atestado de Aprovação (ou Não-Aprovação) do Plano de Trabalho emitido pela GERED
h) parecer do Conselho Fiscal (anexo IV).
Atenção!    Deverá ser apresentado original e cópia de toda documentação da Prestação de Contas. 
As cópias ficarão arquivadas na SEMEC.

Orientações sobre documentos enumerados no item V

a) ofício de encaminhamento – endereçado ao coordenador de Prestação de Contas Convênio Educação Infantil/SEME, conforme modelo em anexo;

b) demonstrativo de execução financeira (anexo I) – deverá evidenciar as Receitas e as Despesas, bem como as Aplicações Financeiras;

c) relação de pagamentos efetuados (anexo II) – deverá especificar o número de ordem do  documento, seu nome, nome do favorecido, data do pagamento, 
nº do cheque e valor;

d) extratos bancários – extrato de conta-corrente, contendo todos os lançamentos do mês, e extrato de aplicação financeira contendo a movimentação 
mensal das aplicações financeiras.

e)  comprovantes de despesas 
São comprovantes de despesas:

-  Cópias dos Recibos de Pagamentos de  Salários (RPS)
Cópias dos Recibos de Pagamentos dos Salários, em formulário formalizado, devidamente quitados e vistoriados pela Instituição;

-  Notas Fiscais 
Notas Fiscais sempre emitidas em nome da Instituição, devendo  conter o  carimbo de “recebemos”, exceto série “D”, e o  carimbo de atestado de recebimento, 
assinados por dois empregados da Instituição, atestando que o produto foi entregue, não podendo ser assinados por membros da diretoria.

-  Ruas
Devidamente preenchidas (Nome, PIS ou Inscrição no INSS e carimbo de atestado de recebimento), acompanhada de  guia de recolhimento do ISSQN e 
nome constante na SEFIP do mês de referência.

- Guias de recolhimento de encargos sociais e impostos
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1. Guia quitada dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento mensal dos empregados da Instituição, com uma demonstração sintética, 
contendo número de empregados, valor  básico para o cálculo, imposto a recolher, período e outros (SEFIP);
2. 
3. Guia quitada dos encargos incidentes sobre o RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo) contratados pela Instituição no mês.

As guias de que trata este item são:

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
Pagamento dos encargos incidente sobre os valores da folha de pagamento e RPA, recolhido mensalmente à Previdência Social por meio da GPS. 

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Comprovante de  depósito mensal de 8% sobre os valores dos salários  pagos a funcionários da folha de pagamento, recolhido por meio de GR, devidamente 
quitada. 
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Comprovante de recolhimento do imposto retido na fonte sobre  RPA dos serviços de autônomos , recolhido por meio de guia  própria, emitida pela SMFA-
DRM, devidamente quitada. 

Obs.: Caso o autônomo seja cadastrado no DRM (Departamento de Rendas Mobiliárias) da Secretaria Municipal da Fazenda, este deverá apresentar 
Xerox da certidão de estimativa.

Atenção!  Verificar lista de autônomos isentos e tabela de alíquotas

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
Comprovante de recolhimento de imposto retido, sobre o valor do pagamento de empregados e/ou autônomos, cujo valor do serviço, depois de deduzidos 
os dependentes, ultrapasse o limite mínimo,  aplicada a tabela de alíquotas e reduções, divulgada pela Receita Federal, recolhido no DARF, devidamente 
quitada.

Atenção!  Verificar  tabela do IRRF

Encargos e demais atribuições fiscais e tributárias
Encargos e demais atribuições fiscais e tributárias a que a Instituição estiver sujeita. 
Ex: GFIP/SEFIP e outras. 

Observações: 
- Para os descontos referentes ao imposto de renda, deverá ser consultada a tabela específica, em que deverão ser verificados os valores das faixas 

de incidências do tributo, das alíquotas,  dos descontos e das deduções;

- Para o desconto referente ao ISSQN, deverá ser consultada a lista de autônomos isentos e a tabela de alíquotas;

- A constatação de que o profissional possui CPF, Carteira de Identidade, matrícula no INSS ou PIS é condição necessária à contratação de serviços de 
pessoa física

f) emissão de cheques 
Todo cheque deverá ser emitido:

- Um cheque para cada despesa
- Nominal ao favorecido
- Na data da compra da mercadoria ou na conclusão da prestação de serviços, de acordo com o  respectivo documento comprobatório (nota fiscal, 
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RPA, RPS, etc.)
- Devidamente assinado pelos representantes legais da instituição.

g)  controle mensal de freqüência (anexo III)
Controle mensal de freqüência das crianças atendidas, conforme  formulário assinado pelos seguintes responsáveis: Educador da turma; Coordenador 
Pedagógico da Instituição e representante da Coordenadoria de Supervisão educacional.

O Controle mensal de freqüência (anexo III) deverá ser entregue à Coordenadoria de Supervisão Educacional, que emitirá o Atestado de Aprovação ou 
Não-Aprovação e deverá fazer parte do corpo da prestação mensal de contas.
h)  parecer do Conselho Fiscal (anexo IV)
Trata-se de  parecer assinado pelos membros do Conselho Fiscal da Instituição, após averiguação e aprovação das contas realizadas.  O Conselho Fiscal 
é o órgão fiscalizador da Instituição e deverá  ser composto de  membros (pais/responsáveis) assistidos pela Instituição. Somente será aceito parecer que 
contenha, no mínimo, a assinatura de  2/3  (dois terços) dos membros.

VI- Da Retenção dos Recursos

Será aplicada de acordo com a cláusula  décima e décima primeira do Convênio. 

a) Na ocorrência de atrasos na prestação de contas 
A  SEME estabelecerá cronograma de convocação para prestação de contas. A Instituição que não comparecer no prazo fixado estará sujeita a retenção da 
verba no mês seguinte.
 
b) Na ocorrência de  irregularidades na prestação de contas 
As irregularidades, como falta de documentos comprobatórios das despesas, falta de extratos completos de conta-corrente e/ou aplicação, falta de recolhimento 
dos impostos e encargos,  atendimento de crianças a menor do que o firmado no Termo de Convênio e demais itens  da cláusula décima do Convênio, 
poderão acarretar suspensão da verba da Instituição, até a regularização das pendências; 

c) Quando os recursos não forem aplicados dentro dos objetivos do Plano de Trabalho 
Poderá ocorrer a retenção dos recursos financeiros, se sua aplicação for divergente do Plano de Trabalho, enquadrando-se num dos itens a seguir: 

1- Uso injustificado  dos  recursos
Se os  recursos forem destinados para fins não justificáveis dentro do plano de trabalho.

2-  não-cumprimento do plano de trabalho
Se o plano não for cumprido nos prazos estabelecidos e/ou se o número de crianças atendidas for menor do que o número firmado no Termo de Convênio. 
Esporadicamente será permitida uma variação de até 10% a menos no total de crianças atendidas no mês.

3- Falta de clareza, lisura ou boa-fé 
Quando não houver clareza, lisura ou boa-fé, de acordo com as normas que regem a boa administração dos  recursos  públicos.

4- Em caso de inadimplência com o contrato 
Em caso de inadimplência da Instituição para com qualquer cláusula do presente Convênio.

d) Quando as orientações da SEMEC não forem seguidas 
Quando as medidas corretivas, indicadas por órgão competente da SEMEC, não forem adotadas, serão realizados os seguintes  procedimentos: 

1- Notificação
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Após a verificação de qualquer irregularidade no cumprimento do presente Convênio, a Instituição será notificada formalmente para regularizar a situação, 
num prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- Em não regularizando, porém justificando a ocorrência, a retenção ficará a critério de parecer emitido pela SEMEC.
- Em regularizando intempestivamente, a reabilitação do repasse financeiro terá efeito retroativo, se aprovado pela SEMEC.
- Em não regularizando, suspender o repasse financeiro, a partir do evento, e abrir Tomada de Contas Especial.

2- Denúncia, rescisão ou extinção 

Se houver e se confirmar denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros em conta-corrente, em caderneta de poupança ou em aplicação 
financeira deverão ser devolvidos ao município no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da data do evento. Caso contrário, poderá 
ocorrer instauração de tomada de conta especial do responsável, por órgão competente do  município.

3- Encaminhamento para TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Será instaurada a Tomada de Contas Especial, nos termos do Decreto Municipal nº 12.635/07, quando constatada a ocorrência de quaisquer dos 
seguintes fatos:
	Omissão no dever de prestar contas.
	Falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Poder Executivo do Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento 

congênere, bem como a título de auxílio, subvenção ou contribuição.
	Ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
	Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual resulte dano ao erário.

VII-  Dos Saldos de Convênio

Quando houver saldo de recursos de Convênio e a previsão do seu  uso pela Instituição for menor que um mês, esses  recursos deverão ser  aplicados em 
fundo de investimentos de curto prazo, abertos exclusivamente para esse fim, sendo obrigatória a apresentação dos extratos de aplicação na prestação 
de contas mensal da Instituição. 

Se a previsão de utilização for superior a um mês, os saldos deverão ser aplicados em caderneta de poupança, aberta exclusivamente para esse fim, 
sendo também obrigatória a apresentação dos extratos de aplicação na prestação de contas mensal da Instituição.

Os rendimentos auferidos nessa modalidade de aplicação deverão ser  computados a crédito do Convênio, conforme demonstrativos mensais, e aplicados 
exclusivamente no objeto de sua finalidade. 
 
VIII- Da Vigência do  Contrato 
O convênio tem validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 01/12/2011.
IX- Da Rescisão e Denúncia 

Se houver, em qualquer tempo, o descumprimento de quaisquer obrigações, ou condições estabelecidas  no convênio, a superveniência, ou seja, novas 
normas, leis , orientações legais ou razões de interesse público que o tornem formal ou materialmente inexeqüível , ou ainda mediante comunicação, com 
aviso prévio de 30 (trinta) dias, o presente convênio poderá ser rescindido.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

1- É de responsabilidade da Instituição a  manutenção do seu cadastro no SUCAF para liberação os seguintes documentos:

a) CND do FGTS – vencimento mensal
b) CND do INSS – vencimento semestral
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c) Certificado de Quitação Plena – Fazenda Municipal – vencimento mensal
d) Ata de posse da nova diretoria, registrada em cartório, caso haja mudança
e) Autorização de Funcionamento atualizada.

2- As Prestações de Contas de recursos financeiros repassados pelo Município deverão ser organizadas, agrupando-se as notas fiscais e recibos originais, 
se admitidos na legislação, com a devida quitação, na ordem cronológica de realização das despesas.

3- Carimbo de atestado de recebimento, no tamanho 5,5 cm x 4 cm, aposto sobre a face do documento fiscal.

4- Não será aceito nenhum tipo de rasura. Ela invalida o documento e o convenente estará sujeito à devolução total do valor do documento.

5- Não será aceita nenhuma Nota Fiscal cujo prazo de validade esteja vencido;
Obs.:  Em determinadas Notas Fiscais não consta prazo de validade porque ele é indeterminado.

São João de Meriti,  10 de outubro de 2011.

A N E X O S 

Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas

- Ofício de Encaminhamento;

- Anexo I – Prestação de Contas – Demonstrativo de execução financeira;

- Anexo II – Prestação de Contas – Relação de pagamentos efetuados;

- Anexo III – Relatório Mensal de Freqüência;

- Anexo IV – Parecer do Conselho Fiscal Referente à Aplicação de Recursos
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OFÍCIO Nº ...............

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhor Secretário Municipal de Educação e Cultura

Submetemos à apreciação de V.S.ª a Prestação de Contas referente ao mês de ............... de ............

Atenciosamente,

                                                                   
      Assinatura do Presidente

NOME DO PRESIDENTE: ...........................................................................................................

NOME DA ENTIDADE: ...............................................................................................................

Ao Núcleo de Convênio Educação Infantil
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ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Mantenedora __________________________________________________

Nome da Creche ____________________________Regional:___________________

Data da Liberação dos Recursos _____/_____/_____

Mês/Ano de referência: _________________/_________
Saldo anterior (se houver)
DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Convênio Educação Infantil
Resgate de Aplicação
Depósito (ressarcimento de despesas)

Despesas legalmente comprovadas
Aplicação Financeira

____________
____________
____________

____________
____________

SUBTOTAL
SALDO ATUAL                              (A)

 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SALDO MÊS ANTERIOR
DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Aplicação do mês

Rendimento do mês

Resgate do mês

Despesas Bancárias (conta aplicação)

_____________

_____________

_____________

_____________

SUBTOTAL
SALDO ATUAL                               (B)

SALDO GERAL DO  MÊS    (A+B)

B. H. ____/____/____
Assinatura do Presidente Assinatura do Tesoureiro
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ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da Mantenedora ___________________________________________________________
_____

Nome da Creche __________________________________________
Regional:___________________

Mês/Ano de referência: ______________/_______

Nº de 
Ordem Favorecido

Data Pagto. Cheque 
Nº

Valor 
R$

Gastos com Pessoal

SUBTOTAL 1
Gastos com Material Pedagógico

SUBTOTAL 2
Gastos com Outras Despesas

SUBTOTAL 3
TOTAL        (1+2+3)

B. H. ____/____/____ Assinatura do Presidente Assinatura do Tesoureiro
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ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA
Regional Código

Instituição de Educação Infantil

Mês/Ano Turma Período de Atendimento

Nº Nome da Criança DN Data de 
Ingresso

Data de 
Desligamento

Nº de
Faltas Observações

Coordenação Pedagógica:_________________________ Assinatura_____________________

Educadora responsável:__________________________ Assinatura _____________________

Técnico responsável GERED-EI:____________________ Assinatura____________________

Obs.: Este formulário deverá ser apresentado , responsável pelo acompanhamento da Instituição, para, então, ser emitido o Atestado de Aprovação (ou 
Não-Aprovação) do Plano de trabalho.
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ANEXO IV

PARECER DO CONSELHO FISCAL

REFERENTE À APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Instituição de Educação Infantil ...................................................................,como 
Mantenedora........................................ Convênio Educação Infantil/SEMEC, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem a prestação 
de contas do mês de ..................../.......... são de parecer favorável à sua aprovação.

Nome Assinatura

São João de Meriti, ........ de ....................................... de ..............

Obs.: Para legitimar a aprovação do parecer será necessário o comparecimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Fiscal.
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ANEXO H

Convênio de Cooperação Mútua que entre si celebram o Município de São João de Meriti e a INSTITUIÇÃO .......................... (Proc. ..................)

MINUTA DE CONVÊNIO

O Município de São João de Meriti, doravante denominado MUNICÍPIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representado pelo Secretário Municipal 
de Educação Carlos Correia, pelo Secretário Municipal de Fazenda e pelo Procurador-Geral do Município,  e a Instituição ...........................................
........, doravante denominada INSTITUIÇÃO MANTENEDORA, inscrita no CNPJ, sob o nº .................................., com sede nesta Capital, neste ato 
representada pelo seu representante legal, .........................................................., INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MANTIDA .........................
......., doravante denominada INSTITUIÇÃO, celebram o presente Convênio em conformidade com a Constituição Federal, Lei Complementar 101/00 , Lei 
Federal nº 9.394/96, em todos os seus artigos e, em especial, nos artigos 4º, inciso IV, 29, 30, 31, art. 77 c/c com o artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Decreto Federal n.º 3.298/99 e na Lei Orgânica Municipal e Deliberação 04/10 CME/SJM , bem como as diretrizes de política educacional 
do MUNICÍPIO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto o estabelecimento de cooperação mútua entre o MUNICÍPIO e as INSTITUIÇÕES, para atendimento na Educação 
Infantil – primeira etapa da Educação Básica - à criança de zero a seis anos em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-lingüísticos e sociais, 
conforme estabelecido no Plano de Trabalho que integra este instrumento como Anexo H.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Os convenentes se comprometem a convergir esforços e a utilizar recursos materiais, humanos e financeiros com o propósito de cumprir o que prescreve 
o presente instrumento.

I-  COMPETE À INSTITUIÇÃO:

a) atender a ........ crianças de 0 a 6 anos , conforme especificado no Plano de Trabalho;
b) observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos municipais;
c) manter, na fachada do imóvel e em local visível, placa indicativa do Convênio com o MUNICÍPIO;
d) facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão e o acompanhamento das ações relativas ao cumprimento do presente Convênio e do 

Plano de Trabalho, parte integrante, assegurando:

1) à Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SEMEC o acompanhamento in loco, a qualquer momento, visando a assegurar as condições estabelecidas 
neste termo, no âmbito pedagógico e administrativo;
2) o cumprimento dos encaminhamentos registrados no anexo 1: Relatório de Acompanhamento in loco;
3) o comparecimento às reuniões convocadas pelos órgãos competentes do Município, responsáveis em garantir os direitos da criança de 0 a 6 anos;
4) o preenchimento do Censo Escolar na data definida para esse fim;
5) o acesso à documentação solicitada pelos agentes de  acompanhamento;
6) o acompanhamento sistemático de informações e orientações, por via de meio eletrônico;
7) os períodos de inscrições e matrículas, definidas em conjunto, ao ente coordenador das instituições;
8) a participação dos coordenadores, educadores e funcionários nas ações de formação, organizadas pela SEMEC;
9) a incorporação no Plano de Trabalho das metas orientadas pelos agentes de acompanhamento

e) possibilitar, a qualquer momento, o acesso às informações nas áreas contábil, administrativa, pedagógica, de saúde e nutricional;
f) obter e manter a Autorização de Funcionamento no doravante denominado CME/SJM e na SEMEC
g) apresentar à SEMEC o calendário de suas atividades, considerando as seguintes orientações:
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1) ser  elaborado pela Instituição e aprovado em Assembléia Escolar;
2) contar com o mínimo de 200 dias letivos para as crianças, sem alteração da jornada diária;
3) prever dias escolares para formação, sem a presença das crianças;
4) conter as seguintes datas e programações:

•	 início e término do ano escolar;
•	 início e término do ano letivo;
•	 férias escolares;
•	 feriados e recessos;
•	 assembléias escolares;
•	 dias escolares (destinados à formação);

h) comunicar, de imediato, à SEMEC , paralisações das atividades, alteração do número de profissionais, de vagas e/ou de crianças atendidas, bem como 
quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir no atendimento educacional;

i) comunicar previamente à SEMEC mudança de endereço;
j) informar às famílias das crianças atendidas as condições do Convênio em Assembléia Escolar, com registro em ata;
k) elaborar e executar sua proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do Sistema Municipal de Ensino (SME);
l) recrutar e selecionar profissionais com formação acadêmica compatível com a função a ser desempenhada, necessários ao desenvolvimento das ações 

previstas na cláusula primeira deste Convênio;
m) apoiar e integrar, num esforço conjunto aos demais órgãos da SEMEC, as ações de formação e capacitação dos seus profissionais;
n) apresentar, mensalmente, à Coordenadoria de supervisão escolar (COIPSE), controle de freqüência das crianças atendidas, conforme anexo B previsto 

no Edital;
o) apresentar à SEMEC Relatório Anual de Desempenho dos Componentes: alimentação, assistência, educação e saúde;
p) aplicar os recursos financeiros repassados nos termos do item II da cláusula segunda, exclusivamente no cumprimento do objeto de que trata a cláusula 

primeira do presente instrumento, devendo sua movimentação ser processada em estabelecimento bancário oficial, em conta-corrente específica, 
destinada unicamente para esse fim;

q) apresentar mensalmente à SEMEC, a relação de todos os pagamentos efetuados com os recursos do presente Convênio, bem como a documentação 
comprobatória, conforme consta no Manual de Prestação de Contas, Anexo G, previsto no Edital.

r) manter todas as condições e critérios avaliados quando da habilitação vigentes e válidos durante todo o período de execução do convênio.
s) convergir esforços para atender crianças, de acordo com a demanda, dando prioridade àquelas com deficiência, conforme Lei  Federal nº 7.853/89 e 

Decreto Federal nº 3.298/99 e aquelas sob medida de proteção – Lei Federal 8.069, de 13/06/1990 – artigo 98 e àquelas encaminhadas pelos Programas 
Sociais;

t) apresentar previamente à COIPSE o Calendário Anual de Atividades em consonância  com as políticas pedagógicas do MUNICÍPIO;
u) Em relação aos gêneros alimentícios constantes na cláusula quinta do presente convênio, comprometer-se a:

1) acompanhar os servidores e fornecedores da Prefeitura Municipal  no descarregamento dos gêneros alimentícios;
2) armazenar os gêneros alimentícios recebidos de forma adequada e zelar pela sua conservação;
3) utilizar os gêneros alimentícios na elaboração do cardápio diário, de acordo com recomendação nutricional da SEMEC
4) controlar o estoque dos gêneros alimentícios recebidos, conforme orientação da supervisora de alimentação;
5) permitir e facilitar a supervisão da SEMEC, quando do recebimento e utilização desses gêneros alimentícios;
6) oferecer equipamentos apropriados para a conservação e armazenamento adequados dos gêneros alimentícios perecíveis, ou seja, geladeira e freezer 
em números suficientes e de balança para conferência, destinados exclusivamente ao atendimento especificado neste item;
7) encaminhar à SEMEC os funcionários responsáveis pelo preparo e manipulação de alimentos para cursos de capacitação na referida área, conforme 
cronograma de cursos, disponibilidade de vagas e condições de funcionamento da INSTITUIÇÃO;
8) garantir que os funcionários envolvidos na manipulação de alimentos estejam devidamente uniformizados para o exercício das atividades, conforme 
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orientação da SEMEC.
v) prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por ocasião da realização do 

censo da Educação, por meio do sistema eletrônico de informações (Educacenso), por via da internet;
w) participar de avaliações propostas, no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

I. COMPETE AO MUNICÍPIO:

a) repassar, mensalmente, à INSTITUIÇÃO o valor de R$ ........................ .
1) Esse repasse deverá se efetivar até o quarto dia útil do mês subsequente às ações desenvolvidas por essa mesma Instituição.
2) Para cálculo desse valor, será considerado o número de crianças por faixa etária e o tipo de atendimento (parcial/integral), segundo valores 
especificados no Anexo B do Plano de Trabalho.

b) analisar e aprovar a prestação de contas da INSTITUIÇÃO;
c) fiscalizar a utilização dos recursos, observando o plano de trabalho apresentado pela INSTITUIÇÃO;
d) repassar à INSTITUIÇÃO gêneros alimentícios conforme cláusula quinta;
e) acompanhar, supervisionar e avaliar, periódica e sistematicamente as ações pedagógicas,  de alimentação e nutrição desenvolvidas pela INSTITUIÇÃO;
f) propor alterações no Plano de Trabalho, quando houver necessidade, para melhor adequação dos objetivos a serem alcançados;
g) orientar e acompanhar o processo de inclusão das crianças com deficiência nas INSTITUIÇÕES.

Parágrafo único – Fica acordado entre as partes que, nos termos do art. 80 do Decreto Municipal nº 10.710/01 e suas alterações, é vedado à INSTITUIÇÃO 
exigir pagamento, de qualquer natureza, das pessoas ou famílias pelos serviços prestados no atendimento da Educação Infantil, salvo as ajudas de custo ou 
doações realizadas espontaneamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Cabe à INSTITUIÇÃO, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do SME, elaborar e executar sua Proposta Político-Pedagógica (PPP).

§ 1º - A elaboração da PPP deve resultar de processo de participação coletiva, envolvendo dirigentes, coordenadores, educadores, funcionários, famílias e 
comunidade, de acordo com as normas do CME/SJM e com os princípios e eixos da Política Municipal de Educação.

§ 2º - A PPP será acompanhada e avaliada pela SEMEC, durante todo o período de vigência deste convênio, no sentido de assegurar o respeito aos 
direitos das crianças à vivência plena da infância e ao desenvolvimento de suas potencialidades.

§ 3º - A INSTITUIÇÃO deverá, a partir do acompanhamento realizado, atualizar sua PPP pela sua prática.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E MOBILIÁRIAS

A INSTITUIÇÃO é a única responsável pelas contratações e dispensas, pelo pagamento de salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu quadro de pessoal necessário à execução de suas atividades.

Parágrafo único - A inadimplência da INSTITUIÇÃO com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, referentes ao seu quadro de pessoal e 
bens móveis em nenhuma hipótese transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

O MUNICÍPIO fornecerá, por intermédio da SEMEC, gêneros alimentícios não perecíveis mensalmente e perecíveis semanalmente, necessários à cobertura 
de 100% (cem por cento) das necessidades nutricionais das crianças atendidas pela INSTITUIÇÃO, relativos ao período de permanência das crianças na 
instituição, desde que esta atenda aos requisitos da cláusula segunda, inciso I, alínea “s“, deste instrumento.

§ 1º - O fornecimento será realizado exclusivamente para alimentação das crianças matriculadas na INSTITUIÇÃO, referente aos dias letivos de cada mês, 
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durante o período de vigência deste Convênio.

§  2º - A quantidade de gêneros alimentícios será calculada de acordo com o número de crianças atendidas, a faixa etária, o período de permanência na 
Instituição e o número de dias letivos de cada mês.

CLÁUSULA SEXTA- DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos repassados, conforme cláusula segunda, inciso II, alínea “a”, poderão ser aplicados de acordo com o que se segue:
a) remuneração de pessoal e encargos;
b) aquisição de material didático-pedagógico;
c) aquisição de material de consumo;
d) aquisição de material de expediente;
e) aquisição de materiais para pequenos reparos;
f) pagamentos de serviços de terceiros;
g) manutenção de equipamentos;
h) transporte escolar, mediante Projeto Pedagógico;
i) pagamento de contas de água/luz/telefone e taxas diversas.
  - É vedada a aplicação de valores advindos do Convênio em quaisquer despesas não previstas nas alíneas de “a” a “i” desta cláusula, em especial a compra 
de material permanente e/ou bens com recursos deste Convênio.

CLÁUSULA SÈTIMA - DO GERENCIAMENTO DO CONVÊNIO

Compete à SEMEC coordenar e fiscalizar as obrigações decorrentes deste convênio, por meio da Coordenadoria de Implementação de Políticas e Supervisão 
Escolar (SEMEC/COIPSE), SEMEC/Subsecretaria de Planejamento Educacional de forma compartilhada com a Coordenadoria de Ensino e Desempenho 
Curricular (SEMEC/COEDC).

Compete à Assessoria de Merenda, de forma articulada , coordenar e fiscalizar as obrigações decorrentes do repasse de gêneros alimentícios à INSTITUIÇÃO.
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A INSTITUIÇÃO deverá apresentar à SEMEC, mensalmente, conforme cronograma, prestação de contas da aplicação dos recursos repassados, a qual 
deverá conter:
a) relação de pagamentos;
b) cópias dos recibos de pagamentos devidamente quitados pelos funcionários;
c) notas fiscais atestadas e RPAs;
d) extrato bancário completo (aplicações e conta-corrente);
e) guias de encargos sociais e impostos devidamente quitados (INSS, ISSQN, IRRF, FGTS e SEFIP);
f) atestado de aprovação ou não aprovação do Plano de Trabalho;
g) parecer do Conselho Fiscal da Mantenedora ou da Instituição de Educação Infantil;
h) demais encargos a que a INSTITUIÇÃO estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA- DA RETENÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros constantes da alínea “a” do inciso II da cláusula segunda serão retidos pelo MUNICÍPIO, nas seguintes ocorrências quando:
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I. a INSTITUIÇÃO deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelos órgãos competentes do MUNICÍPIO.
II. a INSTITUIÇÃO interromper e/ou paralisar a prestação do atendimento, sem prévia comunicação escrita à Coordenadoria de Implementação e 

Supervisão Escolar (COIPSE) ou quando deixar de cumprir, sem justificativa, o Calendário Anual de Atividades, previamente apresentado ao 
MUNICÍPIO;

III. a SEMEC constatar irregularidades por descumprimento da legislação vigente deste termo de Convênio após diligência, sindicância, advertência e 
notificação.

Parágrafo único - verificado o descumprimento das obrigações pela Instituição, previstas no inciso I da cláusula segunda, a SEMEC notificará a 
Instituição, com base no parágrafo único da mesma cláusula, para que, em prazo a ser estipulado, proceda à regularização, sob pena de:
 

I. retenção a critério da SEMEC, desde que seja justificada a ocorrência da irregularidade;
II. reabilitação do repasse financeiro com efeito retroativo, desde que haja regularização intempestiva, se aprovado pela SEMEC;
III. suspensão do repasse financeiro a partir do evento, com abertura de Tomada de Contas Especial, caso não haja regularização.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Será instaurada a  Tomada de Contas Especial, quando constatada a ocorrência de quaisquer dos seguintes fatos:
I. omissão no dever de prestar contas.
II. falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Poder Executivo do Município, mediante convênio, nos termos da cláusula sétima.
III. ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
IV. prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual resulte dano ao erário municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

O MUNICÍPIO suspenderá o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à INSTITUIÇÃO, até o saneamento das irregularidades ocorrentes 
quando:

a) se for comprovada utilização indevida dos gêneros alimentícios fornecidos à INSTITUIÇÃO pelo MUNICÍPIO;
b) a INSTITUIÇÃO não dispuser de manipulador(es) de alimentação em número proporcional ao número de crianças atendidas;
c) se forem detectados desperdícios e negligência no recebimento, estocagem, manipulação e destinação indevida dos gêneros alimentícios fornecidos à 

INSTITUIÇÃO pelo MUNICÍPIO;
d) a INSTITUIÇÃO que não dispuser de equipamentos e utensílios necessários, em número suficiente e em bom estado de conservação, conforme disposto 

no item 6 da alínea “v” da cláusula segunda do presente instrumento;
e) não permitir ou dificultar o trabalho da supervisora de alimentação;
f) a INSTITUIÇÃO não se disponibilizar a receber qualificação da SEMEC, para o monitoramento do correto desenvolvimento das atividades nutricionais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SALDOS DE CONVÊNIO

Os saldos de convênio, enquanto não utilizados pela INSTITUIÇÃO, serão obrigatoriamente aplicados em Caderneta de Poupança, aberta para esse fim, 
se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, quando sua utilização verificar-se em prazos menores que um mês, sempre em instituição financeira oficial.
Parágrafo único - As receitas financeiras auferidas na forma desta cláusula serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Convênio e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico, que integrará as prestações de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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A despesa decorrente do repasse de recursos financeiros deste Convênio correrá à conta da Dotação Orçamentária nº .........................................., vinculada à 
SEMEC, ou sua equivalente para o próximo exercício financeiro e a despesa decorrente da distribuição de gêneros alimentícios correrá à conta da Dotação 
Orçamentária nº ............................................, vinculada à SEMEC ou sua equivalente para o próximo exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Convênio será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 1º de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2013.

Parágrafo único - Ao término, a SEMEC sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela INSTITUIÇÃO; neste 
período, com vistas a decidir sobre sua continuidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

Este Convênio de Cooperação poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele estabelecidas, pela 
superveniência de normas legais ou razões de interesse público, que o tornem formal ou materialmente inexeqüível, ou, ainda, mediante prévio aviso, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Município, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, por meio de GAM, sob pena da 
imediata instauração de tomada de conta especial do responsável, providenciada pelo órgão competente do MUNICÍPIO.

§ 2º - O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério Público denúncia contra a INSTITUIÇÃO que aplicar a subvenção em fins diversos ou praticar qualquer 
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do previsto neste Convênio e à Procuradoria-Geral do Município para a cobrança judicial, visando ao ressarcimento 
dos recursos gastos irregularmente aos cofres públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente Convênio no DOM correrá por conta e ônus do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São João de Meriti para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste Convênio.
E por estarem acordes com os termos deste Convênio, as partes firmam-no em 3 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais.

São João de Meriti, 10 de outubro de 2011.

Secretário de Educação

Secretário de Fazenda

Procurador-Geral do Município
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ATO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 1225 
de 02 de abril de 2003 e a Resolução Nº 03/11 – SEMEC torna público o resultado do “Prêmio Título Professor Nota 10”:

1º
PROJETO “SEM LIMITES PARA SONHAR”
PROFESSOR: HELANE M. DA COSTA POSTES

E. M. UNIDADE 
INTEGRADA

2º

PROJETO “QUEM AMA CUIDA!!”
PROFESSOR:DÉBORA GABRIEL DA SILVA 
BORGES E. M. VASCO AFONSO

3º
PROJETO “NOSSO NOVO AMIGUINHO”
PROFESSOR: LISANDRA P. M. DA S. RUELA

E. M. DR. JOÃO ALVES 
MARTINS

4º

PROJETO “O QUE SERIA DE NÓS SEM OS 
ANIMAIS?”
PROFESSOR: RENATA CRISTINA TEIXEIRA 
NETTO MORAES

E. M. VALERIO VILLAS 
BOAS FILHO

5º
PROJETO “SALA DE AULA ACOLHEDORA
PROFESSOR: JOANA D’ARC SOARES

E. M .JARDIM 
METRÓPOLE

6º

PROJETO “AS DIVERSAS FASES DA MÚSICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL”
PROFESSOR: ROSANGELA LUDOLPHO DE 
LUCAS

ESCOLA 
CMEI MARIA ALVES 
LAVOURAS

7º
PROJETO “O DOCE BRINCAR DO FOLCLORE”
PROFESSOR: SIMONE VIEIRA DE OLIVEIRA E. M. SANTO ANTÔNIO

8º

PROJETO “TEXTO EM CONTEXTO”
PROFESSOR: ANDRÉA CRISTINA GOULART M. 
DE SOUZA

E. M. PRESIDENTE 
KENNEDY

9º

PROJETO “O USO DAS PRANCHAS TEMÁTICAS 
COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 
ALTERNATIVA”
PROFESSOR: DANIELE LOPES PIRES

E. M. CHARLES DE 
GAULLE

10º

PROJETO “A IDENTIDADE INTEGRADA AO 
ALFABETO”
PROFESSOR: LUCIANA DA SILVA NORTE

ESCOLA
CMEI MARIA DA GLÓRIA

São João de Meriti, 23de Novembro de 2011.
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