
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO /SEDUC Nº 01/2021 

 

 

 

1 - PREÂMBULO: 

 

1.1- O Município de Petrolina, por meio da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes 

- SEDUCE, torna público e de conhecimento dos interessados que, mediante o presente 

CHAMAMENTO PÚBLICO, nº 01/2021, receberá documentação de entidades mantenedoras de 

instituições educacionais privadas de natureza comunitária, filantrópica e confessional, sem fins 

lucrativos, regularmente constituídas, com interesse em firmar com a Administração Pública 

Municipal, convênio para o atendimento à crianças de zero a três 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 n.º 13.019/14, Lei nº 9.394/96 (LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Complementar 

nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Decreto Federal nº 6.949/09 (Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência – artigos 7º e 24 ), Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo), Lei nº 4.320/64 (Lei 

de Orçamento), Lei Orgânica do Município, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil – Resolução n° 5, de 17/12/09 – CNE/CEB, nas Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 

(Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE), e demais disposições regulamentares 

aplicáveis à espécie, mediante as condições a seguir, estabelecidas neste instrumento.  

 

2 - DO OBJETO: 

 

2.1- Constitui objeto deste Edital o Chamamento Público de entidades mantenedoras de 

instituições educacionais privadas, de natureza comunitária, filantrópica e confessional, sem fins 

lucrativos, regularmente constituídas, interessadas em firmar com o Município TERMO DE 

COLABORAÇÃO para o atendimento às crianças de zero a três anos na Educação Infantil, 

primeira etapa da Educação Básica, conforme constante no Plano de Trabalho (Anexo 03), 

atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento. 

 

2.2- Integram este Edital, os seguintes anexos, dele fazendo parte como se transcritos em seu 

corpo:   

anexo 01 – Quadro de Atendimento de Crianças, na Rede Conveniada do Programa Nova Semente, 

segundo a faixa etária e os setores/regional (sede, interior/ Zona rural e urbana), referência 2021;  

anexo 02– Convênio Chamamento 01/2021 – Informação para Apuração do Valor da Subvenção;  

anexo 03 – Modelo de Plano de Trabalho;  

anexo  04– Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas;  

anexo  05– Minuta de Convênio; 

anexo 06 – Modelo de Controle de Frequência dos alunos 

 

 



 

 

 

 

3 - DA EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 

3.1- A SEDUCE 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 três anos. 

 

3.2- O convênio a ser firmado estabelecerá obrigações para a execução do atendimento à criança 

de zero a três anos na Educação Infantil, em consonância com as diretrizes estabelecidas na 

LDBEN nº 9.394/96 e suas alterações /Lei 12.796/13, Lei nº 8.069/90; Resolução CNE/CEB nº 

01, de 7 de abril de 1999; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

Resolução N° 5, de 17/12/09 – CNE/CEB e Resoluções CMEP nº 001/07 Art n° 05, obedecendo-

se ao estabelecido nos anexos.  

 

3.2.1- O recurso financeiro a ser repassado pelo Município será calculado com base nos custos 

diversos do Programa, no que tange todo suporte necessário para o bom funcionamento e 

atendimento aos menores inseridos em cada Unidade de Ensino, voltados aos aspectos cognitivos, 

motores, educacionais, emocionais, estruturais, tecnológicos, sociais e humanos de cada faixa 

etária e período de atendimento (integral), conforme detalhado no Plano de Trabalho, com os 

valores e critérios constantes do anexo 03.  

 

3.2.1.1- O repasse das 12 (doze) parcelas anuais estará vinculado ao custo global para 

administração do Programa Nova Semente, dividido num cronograma de desembolso que deverá 

refletir a execução financeira mensal, detalhando a finalidade da distribuição do recurso.  

 

3.2- Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilitação para a celebração de 

convênio, cada instituição interessada estará aderindo às condições estabelecidas no instrumento, 

acatando integralmente as orientações constantes no Manual de Aplicação de Recursos, Manual 

de Prestação de Contas, Plano de Trabalho e as diretrizes da SEDUCE.  

 

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

 

4.1- As instituições interessadas em atender ao Chamamento Público deverão apresentar, em 

envelope lacrado, contendo a documentação exigida no subitem 5.1 a ser protocolado no período 

de 07/10/2021 a 08/11/2021, no horário de 08h às 14h, na Prefeitura Municipal de Petrolina/PE – 

Superintendência Geral de Licitações - SGL , situada na Avenida Guararapes, nº 2114, 2º Andar 

do anexo, Centro, Petrolina, Pernambuco, CEP 56302-905 endereçando-o aos cuidados da 

Comissão Técnica do Chamamento Público, conforme item 6 deste Edital. 

 

4.2- Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto de análise, 

não sendo permitida a participação de interessados retardatários e em desacordo com o Edital. 

 

4.3- O envelope deverá conter externamente a seguinte identificação: 

 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes/SEDUCE - Chamamento Público PMP 

nº 01/2021 

 

 

 



 

Documentos de Habilitação 

 

 

 

Nome da Entidade Mantenedora: ............................................ 

CNPJ: ......................... 

Endereço da Entidade Mantenedora: ................. Telefone da Entidade Mantenedora: ................. 

 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

5.1- Poderão participar do Chamamento Público as instituições que apresentarem os seguintes 

documentos, no envelope descrito no item 4 e seus subitens:  

 

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 (autenticada) da Carteira de Identidade ou Registro Profissional e CPF do 

Presidente; 

d) declaração de Utilidade Pública Municipal; 

e) prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal da sede ou filial da 

empresa interessada, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de 

validade, devendo os mesmos apresentar igualdade de CNPJ. 

     e.1. - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(C.N.P.J.) com situação ativa. 

     e..2 - prova de regularidade para com a fazenda federal através de certidão negativa de débitos 

relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união expedida pela secretaria da receita federal, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único 

do artigo 11 da lei federal no. 8.212/1991. 

     e.3 - prova de regularidade para com a fazenda estadual do domicílio ou sede da empresa 

licitante, através da certidão de regularidade fiscal expedido pela secretaria da fazenda estadual. 

       e.4 - prova de regularidade para com a fazenda municipal do domicílio ou sede da empresa 

licitante, através de certidão negativa de débitos fiscais expedida pela secretaria da fazenda 

municipal sede da empresa licitante. 

      e.5 - certificado de regularidade de situação (CRS) ou equivalente, perante o Gestor do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial da empresa licitante, 

devendo o mesmo ter igualdade de C.N.P.J. com os demais documentos apresentados na 

comprovação da regularidade fiscal. 

      e.6 – prova de regularidade para com o Ministério acerca da certidão negativa de débitos 

trabalhistas;  

      e.7 – certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, na forma de regulamento;  

f) balanço financeiro da instituição, do exercício de 2020, com o devido protocolo de envio à 

Secretaria da Receita Federal;  



 

g) comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional; 

       g.1. instrumentos de parceria firmados com órgãos e com entidades da Administração Pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;  

 

      g.2. relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas, devidamente 

comprovadas;  

      g.3. currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, quais sejam de 

dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;  

h) cópia legível do Livro de Registro de Empregados e da carteira de trabalho, relativo ao(s) 

profissionais contratados, devendo o registro do empregado estar preenchido na íntegra; 

 

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

 

5.3- As instituições que anteriormente tenha formalizado Convênios ou Termos de 

Colaboração/Fomento com a PMP, cujos termos tenham sido encerrados pelo descumprimento do 

Termo de Convênio/Colaboração só poderão participar do presente Chamamento Público 

mediante solicitação e obtenção do Atestado de Regularidade, emitido pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esportes, na sua representação maior, sendo Secretário(a) de Educação; 

 

 

6- COMISSÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PARA A 

REALIZAÇÃO DE VISITA ÀS INSTITUIÇÕES 

 

6.1 - A Secretária Municipal de Educação designará Comissão Técnica, por meio de Portaria, para 

análise da documentação e verificação in loco das condições de atendimento à demanda, para a 

devida validação das instituições. 

 

6.2 – A referida Comissão Técnica será composta por representantes dos seguintes setores: 

Secretária Executiva da Primeira Infância, Secretária Executiva de Rede e Gestora do Programa 

Nova Semente. 

 

 

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 SEDUCE ou SEE(Secretaria Estadual de 

Educação) protocolo de requerimento; 

c) comprovar a habilitação de todos os profissionais;  

d) respeitar a relação professor/criança recomendada pela Resolução CME/PETROLINA nº 

001/2007; 

e) atender crianças com deficiência 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 SEDUCE. 

 



 

7.2.1- Quando da realização do Termo de Colaboração, 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 período de vigência do Termo de 

Colaboração. 

 

 

8. VISITA TÉCNICA IN LOCO NA ÉPOCA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: 

 

8.1- A visita técnica tomará como base o atesto da documentação apresentada nos itens 5 e 7 deste 

Edital. 

 

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

Comissão Técnica. 

 

9. DO RESULTADO: 

 

9.1-Após análise dos documentos apresentados e do Relatório da Visita, a SEDUCE 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 08h às 14h, na Prefeitura Municipal de 

Petrolina/PE – Superintendência Geral de Licitações - SGL , situada na Avenida Guararapes, nº 

2114, 2º Andar do anexo, Centro, Petrolina, Pernambuco, CEP 56302-905 endereçando-o aos 

cuidados da Comissão Técnica do Chamamento Público. 

 

9.3 – A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ATRAVES DO PRESENTE 

CHAMAMENTO PÚBLICO NÃO IMPORTARÁ, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 

EM OBRIGATORIEDADE DE PACTUAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, HAJA VISTA QUE ESTES SERÃO FIRMADOS SEGUNDO 

COTAS E FLUXOS DE AUTORIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DEFINIDOS 

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

 

10- DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 

 

10.1- 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 Petrolina.  

 

10.2- O Termo de Colaboração será firmado para atendimento total estimado em 6.344 crianças, 

distribuídas nas Regionais, conforme Interesse Público. 

 

10.3-  O Termo de Colaboração será firmado pelo prazo máximo de 24 (VINTE E QUATRO) 

meses, de acordo com a conveniência da Administração Pública e observação da Lei 13.019/2014, 

Lei 13.204/2015 e Decreto 8.726/2016, podendo ser prorrogável por igual período, cabendo 

reajuste anual em seu valor global.  

 

10.3.1 - O Termo de Colaboração poderá ser reajustado anualmente, visando o reequilíbrio 

financeiro dos custos anuais conforme orientação da IN nº5 de maio de 2017 na subseção VI em 

seus Artigos 53 e 54, que discorrem sobre a repactuação possível, através de comprovações 



 

analíticas dos componentes de custos que envolvem o atendimento dos alunos e suas respectivas 

Unidades.  

 

10.4 - A SEDUCE convocará para firmar Termo de Colaboração a instituição declarada habilitada 

por meio do presente Chamamento Público, nos moldes do instrumento de Termo de Colaboração, 

que se insere no anexo 02, devendo a Instituição está apta a executar o Plano de Trabalho conforme 

os parâmetros pré-estabelecidos em “Plano de trabalho modelo” contido neste Edital no anexo 03. 

 

10.5 - Havendo possibilidade de ampliação do número de atendimentos para conveniamento, este 

será distribuído por Regionais, considerando a proporção entre o atendimento existente na Rede 

Pública Municipal e a Conveniada, para a população de 0 a 3 anos, na respectiva Regional. 

 

10.6- As despesas decorrentes do repasse de recursos financeiros, conforme Termo de Colaboração 

e Plano de Trabalho, serão cobertas pelas dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria 

Municipal de Educação, por meio do setor financeiro.  

 

10.7- O valor estimado no Termo de Colaboração 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 Comissão de Avaliação e 

Monitoramento, da prestação de contas mensal. 

 

10.8- A Instituição declarada habilitada no Chamamento Público nº 01/2021, conforme 

publicação no DOM,  deverá manter todas as condições legais de habilitação vigentes, até a 

assinatura do Termo de Colaboração e durante todo o período de execução deste.  

 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

11.1- Poderá o Município, por meio da SEDUCE, 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 a 

nenhuma das partes. 

 

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 para contratar com a 

Administração Municipal, Lei 11.245/03  

 

11.6- A execução do Termo de Colaboração firmado será avaliada pela SEDUCE, mediante 

procedimentos de supervisão direta, 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) de Petrolina. 

 

11.9- Os pedidos de informações ou esclarecimentos sobre o Chamamento Público 01/2021 

poderão ser feitos no Superintendência Geral de Licitações - SGL  

 

 

Petrolina-PE, 05 de Outubro de 2021.  

 

 

Plínio José de Amorim Neto    

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

 

 

 

CRONOGRAMA  

 

Entrega de documentos: 07/10/2021  a   08/11/2021  

Publicação da habilitação/não habilitação:10/11/2021  

Interposição de Recursos: 16/11/2021  a  19/11/2021  

Publicação da análise dos recursos: 24/11/2021 

Publicação do resultado: 26/11/2021  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

Quadro de Atendimento de Crianças, na Rede Conveniada do Programa Nova Semente, segundo a faixa etária e os setores/regional (sede, interior/ 

Zona rural e urbana), referência 2021 

UND ZONA 
CÓD. 
INEP 

UNIDADE 
TURMAS 

MULTI 

EIC - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (0 A 3 ANOS) 
TOTAL GERL 

ALUNOS 

TOTAL 
GERAL 

TURMAS 

B1 B2 M1 M2 

ALUNOS TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS TURMAS 

1 Urbana 26168979 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PEDACINHO 
DO CEU 

0     10 1 18 1 31 2 59 4 

2 Urbana 26170086 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MARIA 
ANTONIA 

0     13 1 26 2 33 2 72 5 

3 Rural 26170094 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE TIA 
GENI 

0 10 1 24 2 40 2 38 2 112 7 

4 Urbana 26170108 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MARIANA 
VITORIA 

0     13 1 28 2 20 1 61 4 

5 Urbana 26170140 
UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 

0     14 1 40 2 25 1 79 4 



 

PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
ISABEL 
MARIANO 

6 Rural 26170159 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MUNDO 
ENCANTADO 

0     25 2 17 1 20 1 62 4 

7 Urbana 26170183 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
FLORESCER 

0     17 2 20 1 19 1 56 4 

8 Urbana 26170213 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
RONALDO 
SILVA 

0         35 2 36 2 71 4 

9 Urbana 26170221 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE LAR 
SAO TIAGO 

0     11 1 30 2 36 2 77 5 

10 Rural 26170248 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE TIA 
COTINHA 

1 2 1 11 1 18 1 10 1 41 4 

11 Urbana 26170442 
UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 

0     9 1 15 1 29 2 53 4 



 

A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CICERA MARIA 
DA SILVA 

12 Urbana 26170574 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
NOSSO LAR 

0     25 2 39 2 39 2 103 6 

13 Rural 26170809 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
JOSEFA 
GREGORIO 
MARTINIANO 

0     17 2 18 1 20 1 55 4 

14 Rural 26171171 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CRIANCA 
ESPERANCA 

0     26 2 35 2 40 2 101 6 

15 Rural 26171368 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
JOANA 
ANTONIA DA 
SILVA 

1 6 1 29 3 52 3 45 2 132 9 

16 Rural 26171872 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 

0 11 1 26 2 35 2 46 2 118 7 



 

SEMENTE LAR 
CRIANCA 
FELIZ 

17 Rural 26171902 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
FABIO 
NOGUEIRA 

0 9 1 12 1 21 1 17 1 59 4 

18 Rural 26180294 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CELIA REGINA 
GONCALVES 
DA SILVA 
CARVALHO 

1 3 1 15 2 21 1 16 1 55 5 

19 Urbana 26180308 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
IRMA MARIA 
ARAUJO DA 
SILVA 

0 13 1 12 1 44 3 32 2 101 7 

20 Urbana 26180316 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CAMINHO DO 
SABER 

1 9 1 20 2 20 1 21 1 70 5 

21 Urbana 26180359 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 

0 8 1 28 2 39 2 44 3 119 8 



 

RECANTO 
FELIZ 

22 Urbana 26180375 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
SONHO DE 
CRIANCA 

0 12 1 34 3 77 4 67 4 190 12 

23 Rural 26180391 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
EURANIVA DO 
NASCIMENTO 

1 2 1 11 1 20 1 41 2 74 5 

24 Urbana 26180405 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PINGO DE 
SABEDORIA 

0 8 1 14 1 34 2 53 3 109 7 

25 Rural 26180421 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
EUGENIA 
FERREIRA 

0     27 2 40 2     67 4 

26 Rural 26180430 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
VOVO 
GERMANO 
BEZERRA 

0 10 1 26 2 40 2 46 3 122 8 



 

27 Rural 26180448 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PEQUENOS E 
BRILHANTES 

0     13 1 18 1 31 2 62 4 

28 Urbana 26180456 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
VOVO GRACA 

0 16 1 30 2 38 2 38 2 122 7 

29 Urbana 26180464 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE TIA 
PENHA 

1 2 1 11 1 17 1 25 2 55 5 

30 Rural 26180480 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE TIA 
MONICA 

1 8 1 17 2 17 1 12 1 54 5 

31 Urbana 26180529 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
ARCO IRIS 

0     8 1 29 2 16 1 53 4 

32 Urbana 26180537 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
RAIO DE LUZ 

1 12 1 2 1 20 1 41 2 75 5 



 

33 Urbana 26180596 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PROFESSORA 
ROSE 

0     28 2 44 2 53 3 125 7 

34 Rural 26180634 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MARIA LUISA 
NOGUEIRA 
FERREIRA DA 
SILVA 

1 6 1 18 2 20 1 21 1 65 5 

35 Urbana 26181045 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
ESTRELAS 
BRILHANTES 

0     14 1 30 2 19 1 63 4 

36 Rural 26181053 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CANTINHO DO 
SABER 

0     10 1 23 2 16 1 49 4 

37 Urbana 26181070 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PASSO FIRME 

1 5 1 18 2 21 1 20 1 64 5 

38 Rural 26181495 
UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 

1 3 1 18 2 13 1 18 1 52 5 



 

PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
ITALO RAFAEL 
PEREIRA DE 
MOURA 

39 Rural 26181525 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
NOVA 
GERACAO 

0     22 2 36 2 37 2 95 6 

40 Rural 26181533 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
SEMEANDO O 
SABER 

0     8 1 28 2 16 1 52 4 

41 Urbana 26181541 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CANTINHO DA 
FELICIDADE 

0     23 2 36 2 29 2 88 6 

42 Urbana 26181568 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
NOSSA 
SENHORA 
MARIA 
AUXILIADORA 

1 2 1 23 2 35 2 20 1 80 6 

43 Rural 26182327 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 

0 9 1 12 1 13 1 15 1 49 4 



 

NOVA 
SEMENTE 
SONHO MEU 

44 Urbana 26182351 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE VO 
ENGRACIA 

0     14 1 17 1 37 2 68 4 

45 Urbana 26182360 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MARIA GOMES 
COSTA 

0     15 1 21 1 61 3 97 5 

46 Urbana 26182378 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MARIA DE 
LOURDES 
ALVES DE 
LIMA 

0     14 1 39 2 35 2 88 5 

47 Rural 26182416 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MARIA LUCIA 
DIOGO 

1 7 1 16 2 12 1 17 1 52 5 

48 Rural 26182424 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
JOSE 
VENANCIO 

0     13 1 20 1 27 2 60 4 



 

49 Urbana 26182459 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PROF MARILIA 
DE CASTRO 
MACEDO 
CONSTANTINO 

0     20 2 13 1 15 1 48 4 

50 Rural 26182467 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CANTINHO 
MARIA LINS 

0     14 1 50 3 38 2 102 6 

51 Urbana 26182483 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
ESTRELA 
MAIOR 

0 12 1 11 1 15 1 16 1 54 4 

52 Rural 26182718 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
INGRID E 
GABRIEL 

0 11 1 27 2 40 2 41 2 119 7 

53 Urbana 26184656 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
JESUS 
PEQUENINO 

0 10 1 34 3 59 3 75 4 178 11 

54 Rural 26185296 
UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 

1 6 1 13 2 15 1 20 1 54 5 



 

A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
SANTA 
TEREZINHA 
DO MENINO 
JESUS 

55 Urbana 26185300 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
SANTA LUISA 
DE MARILLAC 

0     12 1 15 1 39 2 66 4 

56 Urbana 26185326 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
JARDIM DA 
INFANCIA 

0     25 2 38 2 32 2 95 6 

57 Urbana 26186497 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
DONA 
DUZINHA 

0     13 1 29 2 25 2 67 5 

58 Rural 26186500 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
ESPACO 
BRINGEL 

0     35 3 54 3 55 3 144 9 

59 Rural 26186519 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 

0     11 1 29 2 18 1 58 4 



 

NOVA 
SEMENTE 
BENEDITO 
BARBOSA DOS 
SANTOS 

60 Urbana 26186527 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
GABRIEL 
BARBOSA DA 
SILVA 

0     22 2 33 2 37 2 92 6 

61 Rural 26186993 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
JURANDIR 
SILVA MOURA 

0     13 1 22 2 16 1 51 4 

62 Urbana 26187035 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE TIO 
JOAQUIM 

0     16 2 19 1 19 1 54 4 

63 Urbana 26187167 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
VOVO LIRA 

1 9 1 14 2 36 2 31 2 90 7 

64 Urbana 26187183 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PROFESSORA 
CLEIA 

0     27 2 60 3 60 3 147 8 



 

OLIVEIRA 
SILVA 

65 Urbana 26187191 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
JUDITE MARIA 
DOS SANTOS 

0     26 2 51 3 41 2 118 7 

66 Rural 26187205 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
BALAO 
MAGICO 

0     13 1 34 2 18 1 65 4 

67 Rural 26187213 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CLAUDIANA 
BARBOSA DE 
SOUZA 

0 13 1 13 1 29 2 33 2 88 6 

68 Urbana 26187221 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
GILMARA 
LACERDA 

0     22 2 45 2 59 3 126 7 

69 Urbana 26187230 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PEQUENO 
SAMUEL 

1 4 1 27 2 37 2 36 2 104 7 



 

70 Urbana 26187248 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE LUIZ 
SATURNINO 
DE LIMA 

0     12 1 35 2 28 2 75 5 

71 Urbana 26187256 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
AQUARELA 
DAS LETRAS 

0     21 2 30 2 38 2 89 6 

72 Urbana 26187264 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
MUNDO FELIZ 

0     10 1 16 1 23 2 49 4 

73 Urbana 26187272 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PEQUENOS 
APRENDIZES 

0     12 1 19 1 33 2 64 4 

74 Urbana 26187280 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
PROFESSORA 
IZABEL 
CRISTINA DE 
OLIVEIRA 

0     14 1 34 2 19 1 67 4 

75 Rural 26187299 
UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 

0     8 1 20 1 25 1 53 3 



 

PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
VOVO JULIA 

76 Urbana 26187302 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
FLOR DE LIZ 

0     11 1 16 1 29 2 56 4 

77 Urbana 26187523 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CONVIVER E 
CRESCER 

0     14 1 29 2 23 1 66 4 

78 Rural 26187540 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
CREUZA 
RODRIGUES 

0     21 2 20 1 21 1 62 4 

79 Urbana 26187574 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO 
A CRIANCA DO 
PROGRAMA 
NOVA 
SEMENTE 
SANTA 
CATARINA DE 
LABOURE 

0     11 1 18 1 28 2 57 4 

Total 16 238 30 1358 121 2329 134 2419 137 6344 422 

OBS: Os alunos das turmas multisseriadas estão sendo contabilizados dentro dos seus respectivos anos. 

FONTE: CONVENIADAS, Agosto de 2021 



 

ANEXO II 

Convênio Chamamento 01/2021 – Informação para Apuração do Valor da Subvenção 

    

ANEXO II - CUSTO ANUAL PREVISTO - PROGRAMA NOVA SEMENTE 

1 - EQUIPE FIXA 
TOTAL DA 

EQUIPE 
QTE MESES VALOR TOTAL  ANO R$ 

PSICÓLOGA 1 12 37.239,24 

ENFERMEIRA 1 12 37.239,24 

GESTOR 85 12 3.530.220,00 
COORDENADORAS 85 12 2.808.060,00 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA   10 12 415.560,00 

SUPERVISÃO DE  GESTÃO  2 12 94.493,04 

NUTRICIONISTA 1 12 49.460,16 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 12 259.200,00 

ANALISTA ADM/FIN 2 12 105.768,00 
PROFISSIONAIS ESSENCIAIS AO 
CURRICULO  30 

12 
778.680,00 

MOTORISTAS 4 12 115.930,56 

ENGENHEIRO 1 12 101.881,44 

SUB-TOTAL - EQUIPE FIXA 230   8.333.731,68 
1.1. - ENCARGOS SOCIAIS     VALOR TOTAL R$ 

FGTS  
 666.698,53 

PIS sobre Folha de Pagamento  
 83.337,32 

SUB-TOTAL - ENCARGOS 
SOCIAIS 

    750.035,85 

      

1.2. - ENCARGOS SOCIAIS (CONTA 
VINCULADA) 

    VALOR TOTAL R$ 

1/3 de Férias  
 231.492,55 

13º Salário Proporcional  
 694.477,64 

Aviso Prévio Proporcional 
 

 9.470,15 

FGTS (S/ Férias + 13º Salário + Aviso 
Prévio Proporcional)  

 74.835,23 

PIS sobre Folha de Pagamento (S/ 
Férias + 13º Salário + Aviso Prévio 
Proporcional)  

  9.354,40 

Multa sobre o Saldo do FGTS    370.766,88 

       

SUB-TOTAL - ENCARGOS 
SOCIAIS (CONTA VINCULADA) 

    1.390.396,85 

      

1.3. OUTROS CUSTOS DE PESSOAL     VALOR TOTAL R$ 

EXAMES 
ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS 

                            
15,00  

13.800,00 

MEDICINA E SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

   18.400,00 



 

SUB-TOTAL - OUTROS CUSTOS 
DE PESSOAL 

    32.200,00 

       

TOTAL DO ITEM 1 - PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS 

    
2.172.632,70 

2. CUSTOS FIXOS DAS UNIDADES UNIDADES QTE MESES VALOR TOTAL R$ 

ÁGUA 85 12 428.400,00 

ENERGIA ELÉTRICA 85 12 428.400,00 

ALUGUEL + TAXAS 85 12 1.836.000,00 

INTERNET 85 12 153.000,00 

SUB-TOTAL - CUSTOS FIXOS DA 
UNIDADE 

    2.845.800,00 

      

2.1 - SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

  QTE MESES VALOR TOTAL R$ 

ALUGUEL DE VEICULOS  
 12 132.000,00 

COMBUSTIVEL 
 12 89.088,00 

ALVARÁ MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMENTO   

  137.000,00 

ALVARÁ MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA   

  50.000,00 

ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS - 
ESTADUAL   

  168.000,00 

PPRA E PCMSO     60.000,00 

MANUTENÇÃO DE 85 KITS DE 
PRIMEIROS SOCORROS   

  8.000,00 

MANUTENÇÃO DE EXTINTORES     60.000,00 

FARDAMENTO/EPI    10.000,00 

SUB-TOTAL - DEMAIS CUSTOS 
FIXOS DA UNIDADE 

    R$ 714.088,00 

   
   

TOTAL DO ITEM 2 - CUSTOS 
FIXOS DAS UNIDADES 

    R$ 3.559.888,00 

     

3 - CUSTOS ADICIONAIS ESSENCIAIS UNIDADES 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL R$ 

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
UNIDADES 

                                        
-    

                                  
-    

4.350.000,00 

TOTAL DO ITEM 3 - VALORES 
ADICIONAIS     

4.350.000,00 

     

[ = ] SUB-TOTAL ( 1 + 2 + 3 )     18.416.252,38 

4 - BDI   9,5% 1.749.543,98 

[ = ] VALOR TOTAL DO 
ORÇAMENTO     

20.165.796,35 

 



 

 

ANEXO III 

Modelo de Plano de Trabalho 

PLANO DE TRABALHO 

 

De acordo com a Lei nº 13.019/2014, segue apresentação do Plano de Trabalho, que será 

parte integrante do Convênio. 

A elaboração e a apresentação correta do Plano de Trabalho servirão para a instituição se organizar 

e se avaliar, de acordo com este planejamento, e possibilitará à Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura a ampla visão da ação que a instituição pretende desenvolver, além de servir de 

subsidio para a supervisão oferecida pela  SEDUCE. 

 

1- DADOS CADASTRAIS 

 

   1.1- Instituição Proponente (Mantenedora): 

Nome:  Código:  

Logradouro:  Bairro:  

CEP:  Telefone:  Regional:  

CNPJ:  

 

   1.2- Identificação do responsável: 

Nome:  

C.I.:  Órgão expedidor:  

CPF:  

Cargo:  

Período de mandato da diretoria:  

 

2-  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

  2.1- Período de execução:  

  Início:  

 

Término: 

  2.2- Objetivos gerais: 

Promover ações de apoio ao planejamento, articulação e execução do Programa Nova Semente 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte, visando a promoção e o desenvolvimento pessoal, social, cognitivo e educacional de 

crianças de 0 a 3 anos, no âmbito do Município de Petrolina-PE. 



 

2.3- Objetivos específicos: 

 

1. Promover a administração e atendimento educacional do Programa Nova Semente; 

2. Atender integralmente uma média de mais de 6 mil alunos de 0 a 3 anos; 

3. Garantir o desenvolvimento pleno dos estudantes atendidos em todas as Unidades do 

Programa Nova Semente; 

4. Estabelecer a promoção da segurança e qualidade do atendimento aos alunos e 

profissionais das Unidades, através dos serviços de manutenção; 

5. Favorecer a ampliação do atendimento as crianças da modalidade creche, buscando atingir 

o que preconiza a Meta 1 A do PNE (Plano Nacional de Educação/MEC)  que estabelece 

atendimento de 50% dessa população; 

6. Promover a igualdade socioeconômica e o desenvolvimento dos alunos em tempo integral 

garantindo apoio familiar no tocante dos cuidados com a puericultura e educação dos 

menores permitindo que os seus responsáveis continuem e/ou tendo acesso a atividades 

laborais no período que as crianças encontram-se sob os cuidados das unidades 

educacionais; 

  2.4-  Justificativa: 

Criado no ano de 2010, porém por força de Lei Municipal de nº 2.788/2016, o Programa Nova 

Semente foi destinado a suprir necessidades básicas de crianças carentes, através de fornecimento 

de ações conjuntas de assistência social voltadas à Educação Infantil, notadamente para crianças 

de 06 meses a 03 anos e 11 meses de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos 

cognitivo-linguísticos e sociais.   

 

Considerando que o município deve primar pela construção e ampliação do processo de 

alfabetização que tem como ponto inicial o trabalho que é desenvolvido na educação infantil, onde 

as crianças vão recebendo gradativamente, dentro das faixas etárias, as habilidades e competências 

necessárias para, quando iniciarem a pré-escola, estejam aptas a vivenciarem os estímulos pré-

alfabéticos que lhes possibilitarão facilidade em aprendizagens futuras. 

 

Considerando que as Unidades do Programa Nova Semente dispõem de um papel importantíssimo 

no município de Petrolina, ao que tange o aumento do atendimento as crianças pertencentes a 

primeiríssima infância, cujas são atendidas de forma integral nessas Unidades. 

 

Considerando que o município de Petrolina busca atender a Meta 01 A do PME que tem como 

base o PNE, onde determinam atendimento de 50% da população de 0 a 3 anos matriculadas e 

atendidas em Unidades Educacionais. 

 

Considerando que o referido município não conseguiria, em um curto prazo de tempo, construir 

Unidades de atendimento ao público infantil de 0 a 3 anos, no padrão FNDE,  

para garantir o atendimento a 6.344 crianças que já se encontram, hoje, inseridas na Rede 

Municipal de Ensino e em lista de espera para atendimento, através do Programa Nova Semente. 

 

Considerando, que a educação é o principal fator para o desenvolvimento e transformação de uma 

sociedade, na Constituição Federal de 1988, é um direito social, cujos meios  

devem ser oferecidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por se tratar do direito 

de todos e dever do Estado proporcionar o desenvolvimento das pessoas, preparo do exercício da 

cidadania e qualificação do trabalho. 

 



 

Considerando, a Lei nº 9.394/96 (Leis de Diretrizes Básicas – LDB) a principal lei que rege a 

Educação no Brasil foi constituída para possibilitar que o Estado e os Municípios constituíssem 

um sistema único de educação básica, onde se compõe por três etapas: educação infantil, 

fundamental e o ensino médio, tendo como finalidade o desenvolvimento do educando 

assegurando a formação comum indispensável para o exercício da cidadania fornecendo meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores.   

 

Considerando a importância do olhar sensível à Educação Infantil, sendo ela uma etapa essencial 

para a estruturação do desenvolvimento das crianças/alunos, onde o cuidar e o educar estão 

agregados, os laços afetivos estão sendo criados e ampliados, inicia-se  

a construção dos alicerces da personalidade e adquire-se o gosto pelo universo escolar.  O 

atendimento à Educação Infantil é algo sério e requer muita dedicação e responsabilidade aos que 

a fazem, pois ela representa o nosso futuro.  

 

Considerando a importância do atendimento em creche para as crianças de uma sociedade que visa 

promover a igualdade socioeconômica e o desenvolvimento dos alunos em tempo integral 

garantindo apoio familiar no tocante dos cuidados com a puericultura e educação dos menores 

permitindo que os seus responsáveis continuem e/ou tendo acesso a atividades laborais no período 

que as crianças encontram-se sob os cuidados das unidades educacionais. 

 

Considerando que o volume administrativo para a condução do referido Programa é muito grande 

e necessário, onde torna-se imprescindível a execução de uma parceria administrativa e 

pedagógica entre a Secretaria Municipal de Educação e Entidade Conveniada.  

 

Considerando que essa parceria, representa estratégia para garantir a oferta de serviços essenciais 

à coletividade, tendo em vista que, existe um número ainda muito alto de crianças fora da escola 

e tal estratégia pressupõe que as duas partes, Poder Público e Instituição, possuem interesses 

comuns ao atendimento educacional à criança e prestem mútua colaboração para atingir seus 

objetivos.  

 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação não se limitará ao repasse de recursos, mas 

desenvolverá ações permanentes descritas em Plano de Trabalho a fim de garantir o compromisso 

do Poder Público Municipal com a qualidade do atendimento às crianças e às famílias inseridas 

no Programa Nova Semente. 

 

Considerando o aumento da demanda de alunos com faixa etária de 0 a 3 anos de idade, é 

importante, até o final da execução do período de contratação desse serviço, a ampliação do 

atendimento no tocante do acréscimo de mais Unidades do Programa Nova Semente, podendo 

atender até 10% de aumento (quantidade) calculado com base no número atual de 79 que findará 

o exercício de 2021.  

 

Por essas razões este Estudo Preliminar define o formato do Programa Nova Semente, e a um só 

tempo estipula regras e obrigações de como ele será descentralizado para a Parceira conduzi-lo, 

visando o alcance das metas traçadas. 

 

 

 

 

 



 

 

3 – QUADROS SÍNTESE  

   3.1- Crianças Atendidas 

TURMA 

REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DA IDADE DA CRIANÇA 

Faixa Etária Nº CRIANÇAS 

Primeiríssima Infância Atendimento integral  

Berçários 

06 meses a 11 meses (BI) 238 

1 ano a 1 ano e 11 meses (BII) 1.358 

Maternais 

2 anos a 2 anos e 11 meses (MI) 2.329 

3 anos a 3 anos e 11 meses (MII) 2.419 

TOTAL 6.344 

 

  3.2 – TURMAS 

TURMA 

REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DA IDADE DA CRIANÇA 
 

TOTAL DE  

TURMAS 

POR FAIXA 

ETÁRIA  

Faixa Etária Nº CRIANÇAS 

Primeiríssima Infância Atendimento integral   

Berçários 

06 meses a 11 meses (BI) 238 30 

1 ano a 1 ano e 11 meses (BII) 1.358 121 

Maternais 

2 anos a 2 anos e 11 meses (MI) 2.329 134 

3 anos a 3 anos e 11 meses 

(MII) 
2.419 137 

TOTAL 6.344 422 

 

4 – METAS 

METAS A SEREM EXECUTADAS PRAZO DE EXECUÇÃO 

DAS METAS 

Garantir a adequação das casas para a promoção do atendimento 

as crianças de forma segura; 

 

Mensalmente  



 

Garantir a contratação de coordenadores com formação e 

experiência na área educacional; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a contratação de gestores com formação na área 

educacional; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a contratação de profissionais que deem suporte 

diariamente ao Sistema Proig; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a contratação dos demais profissionais mencionados 

nesse documento, com a formação adequada para execução da 

função, a fim de promover o andamento e acompanhamento 

sistematizado do Programa Nova Semente; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir o desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional e 

físico dos alunos através dos professores encaminhados pela 

SEDUCE para execução das  

suas atividades, cumprindo as suas referidas atribuições de 

acordo com o que preconiza o seu Edital de convocação; 

 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a limpeza e higienização dos ambientes das Unidades, 

através dos profissionais encaminhados pela SEDUCE para 

execução dessa atividade, cumprindo as suas referidas atribuições 

de acordo com o que preconiza o seu Edital de convocação; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a preparação das refeições, através dos profissionais 

encaminhados pela secretaria de educação, seguindo as 

orientações em cardápio e per capita, zelando pela preparação de 

forma higiênica e diária, conforme recomendações do setor de 

alimentação escolar da SEDUCE, cumprindo as suas referidas 

atribuições de acordo com o que preconiza o seu Edital de 

convocação; 

 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir que o profissional assistente educacional infantil, 

encaminhado pela SEDUCE, esteja exercendo função de assistir 

os professores e crianças em suas atividades pedagógicas, 

cumprindo as suas referidas atribuições de acordo com o que 

preconiza o seu Edital de convocação; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir que o profissional auxiliar administrativo encaminhado 

pela SEDUCE esteja cumprindo o seu papel referente aos 

trabalhos voltados a inserção de dados e outros, diariamente, 

cumprindo as suas referidas atribuições de acordo com o que 

preconiza o seu Edital de convocação; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir o desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional e 

físico dos alunos através dos professores de música, educação 

física e capoeira para ampliação da qualidade do trabalho 

pedagógico ofertado aos alunos matriculados no Programa Nova 

Semente;  

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a oferta de local adequado, seguro, limpo, assim como 

zelar pela higiene, alimentação, estímulos educacionais de todos 

os alunos matriculados nas Unidades Educacionais do Programa 

Nova Semente; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir manutenção dos espaços físicos, mobiliários, 

equipamentos e objetos que estão em uso contínuo por parte dos 

alunos e funcionários, dentro das Unidades do Programa Nova 

Semente; 

Mensalmente durante prazo de 

vigência do convênio 



 

Garantir o cumprimento da rotina diária dos alunos por turmas: 

BERÇÁRIOS e MATERNAIS; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Promover a segurança das crianças e funcionários através de 

medidas adotadas que justifiquem tal finalidade; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir que o lixo, gerado pela Unidade, seja armazenado de 

forma segura e adequada a fim de neutralizar intercorrências de 

desordem nas calçadas das Unidades e casas vizinhas; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir que os alunos sejam atendidos em regime integral e que 

todas as Unidades realizem as matrículas conforme orientação da 

SEDUCE; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir inserção dos dados das Unidades e alunos no Censo 

Escolar e PROIG; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir o respeito e acolhimento às crianças e seus familiares; Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir o direito das famílias de acompanhar as vivencias e 

produções das crianças; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir às famílias orientações sobre o cuidar e educar das 

crianças na contemporaneidade; 

Em reunião de pais de acordo 

com o calendário letivo anual 

Garantir formação continuada aos profissionais; Semestralmente 

Garantir a participação de todos os profissionais na confecção e 

prática do PPP (Proposta Politica Pedagógica) de cada Unidade, 

seguindo os direcionamentos da SEDUCE; 

 

Anualmente 

Garantir a confecção e utilização de instrumentos didáticos de 

registros do acompanhamento das ações pedagógicas; 

Anualmente 

Garantir o pagamento do custo do Programa Nova Semente com 

base no Cronograma de Desembolso; 

Mensalmente 

Garantir espaços adequados para armazenamento de alimentos e 

outros materiais, no intuito de zelar pela qualidade dos mesmos e 

organização para utilização; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a emissão mensal de prestação de contas e está ciente 

das responsabilidades com base no seu cumprimento; 

Mensalmente 

Garantir aquisição de bens e equipamentos para as Unidades e 

profissionais, quando esses forem de grande necessidade e não 

estejam dentro da programação de aquisição por parte da 

SEDUCE, justificando a utilização do recurso utilizado para essa 

finalidade; 

A qualquer tempo, quando 

houver necessidade 

comprovada e atestada pela 

ciência da SEDUCE. 

Garantir o tombamento de todo o patrimônio contido nas 

Unidades do Programa Nova Semente como bens do município, 

não cabendo a Parceira fazer apropriação deles; 

Sempre que houver aquisição 

por parte da Parceira 

Garantir a reestruturação do Regimento Interno das Unidades 

Educacionais, respeitando as orientações da SEDUCE, em favor 

da garantia do andamento seguro, prático e transparente do 

atendimento educacional e administrativo de todas as Unidades; 

 

Anualmente 

Garantir a elaboração de Projetos que assegurem o 

desenvolvimento e aprendizagem; 

Anualmente 

Garantir a abertura de contas especificas para a movimentação 

financeira do custeio do Programa Nova Semente; 

No inicio da celebração do 

Termo de Colaboração 

Garantir o pagamento em dias das responsabilidades acerca do 

custo do Programa Nova Semente, como água, luz, internet, 

locação de veículos, taxas, alugueis de imóveis, encargos, 

 

 

 

Mensalmente  



 

despesas com pessoal, não cabendo pagamentos em atraso ou 

com recurso fora da competência, tendo como consequência a 

glosa do valor total do recibo por se tratar de utilização 

inadequada do recurso público ou má administração.  

Garantir uma equipe multiprofissional composta por 

nutricionista, enfermeiro e psicólogo para o acompanhamento de 

atividades psicossociais e promoção a saúde; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir comunicação eficiente com a SEDUCE no intuito do 

zelo da boa condução do andamento do Programa Nova Semente; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a contratação de todos os profissionais seguindo o 

Regime Celetista (CLT), convenções coletivas e orientações 

sindicais acerca de seus vencimentos salariais e direitos 

adquiridos; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir pagamento de gratificações aos funcionários com base 

nos valores pagos pelo município através da SEDUCE; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

 Garantir o pagamento de rescisão dos profissionais, assim como, 

férias, décimo terceiro e todos os encargos que lhes são de 

direito; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir fardamento e EPI a todos os funcionários do Programa 

Nova Semente contratados por essa Parceira, assim como, 

materiais que façam parte das suas atribuições diárias; 

 

Anualmente 

Garantir o cumprimento das atribuições estabelecidas em Plano 

de Trabalho para execução do Programa Nova Semente; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a atenção as diretrizes e normas emanadas dos órgãos 

municipais; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir o comparecimento às reuniões convocadas pelos órgãos 

competentes do Município, responsáveis em garantir os direitos 

da criança de 0 a 3 anos; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir o acompanhamento sistemático de informações e 

orientações, por via de meio eletrônico; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir os períodos de inscrições e matrículas, definidas em 

conjunto, ao ente GESTOR das Unidades, com base no 

Calendário da SEDUCE; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a qualquer momento, o acesso às informações nas áreas 

contábil, administrativa, pedagógica, de saúde e nutricional; 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a apresentação à SEDUCE do calendário LETIVO de 

suas atividades, considerando as seguintes orientações: 

1.Ser elaborado pela Instituição e aprovado pela secretaria 

municipal de educação; 

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 letivo; 

-Feriados e recessos; 

-Planejamento pedagógico; 

-Dias escolares (destinados à projetos pedagógicos); 

 

 

 

 

 

 

Anualmente 

Garantir comunicação imediata, à SEDUCE, quando houver 

paralisações das atividades, alteração do número de profissionais, 

 

 

Imediatamente 



 

de vagas e/ou de crianças atendidas, bem como quaisquer outras 

informações e atividades que venham a interferir no atendimento 

educacional; 

Garantir comunicação previa à SEDUCE acerca de mudanças de 

endereços das Unidades; 

Imediatamente 

Garantir a execução da proposta pedagógica, respeitadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do Sistema 

Municipal de Ensino (SME), assim como o Currículo 

Educacional do Município, que tem como base a BNCC 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a seleção e contratação de profissionais com formação 

acadêmica compatível com a função a ser desempenhada, 

necessários ao desenvolvimento das ações previstas neste 

documento, sendo de total responsabilidade da Parceira essa 

atividade, não cabendo ao Município quaisquer responsabilidade 

de indicação ou promoção; 

 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir as 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; 

 

Durante prazo de vigência do 

convênio 

Garantir a utilização da ferramenta de comunicação entre as 

Unidades e SEDUCE, pelo 1DOC, por via da internet.  

Durante prazo de vigência do 

convênio 

 

5 – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

  5.1 – Prazo de Convênio: 24 MESES 5.2 - Valor Total R$ 

  5.3 – Natureza da Despesa: 

a) Custos de pessoal e encargos;  

b) Água;  

c) Energia elétrica;   

d) Aluguel + taxas; 

e) Aluguel de Veículos; 

f) Combustível; 

g) Internet; 

h) Manutenção e Adequação das Unidades;  

i) Manutenção de equipamentos, mobiliário, utensílios, dedetização, desinfecção de 

ambientes, capina, poda, desentupimento de fossa, pequenos reparos, extintores e 

consertos. 

j) Manutenção de CNPJ; 

k) Alvará municipal de vigilância sanitária; 

l) Alvará municipal de funcionamento; 

m) Alvará Estadual de licença e inspeção de Corpo de Bombeiros; 

n) Aquisição de bens e outros em nome da unidade, havendo depreciação comprovada e/ou 

extrema necessidade, haja vista impossibilidade de compra por parte da secretaria de 

Educação; 

o) Aquisição de fardamento e EPIs para funcionários; 

p) Aquisição de kit de primeiros socorros e manutenção dos mesmos; 

q) PPRA e PCMSO anualmente; 

r) BDI 

 



 

 

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 

      

13ª Parcela 14ª Parcela 15ª Parcela 16ª Parcela 17ª Parcela 18ª Parcela 

      

19ª Parcela 20ª Parcela 21ª Parcela 22ª Parcela 23ª Parcela 24ª Parcela 

 

 

     

 

7 – INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA 

Banco:  

 

Código da agência: 

 

Número da conta-corrente: 

 

De acordo com a  cláusula segunda, inciso I, alínea “p” da Minuta do Convênio, 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. 

 

Petrolina,     de                 de         

 

_________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas 

MANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

CONVÊNIO EDUCAÇÃO INFANTIL/SEDUCE 

 

I- Apresentação 

 

O presente manual visa esclarecer, conceituar e normatizar a aplicação dos recursos destinados ao 

Termo de Colaboração entre o Município de Petrolina e a Instituição Conveniada, para 

atendimento às crianças de 0 a 3 anos e 11 meses.  

 

A Prestação de Contas é o processo destinado a comprovar que os recursos foram aplicados de 

acordo com o Termo de Colaboração 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 Termo de Colaboração e Plano de Trabalho, 

mensalmente, até o terceiro dia útil do mês subsequente, 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 de Convênios anteriores nessa conta. 

 

III- Da aplicação dos recursos  

  

A utilização dos recursos deverá ser efetivada, conforme cláusula contida no Termo de 

Colaboração.  

 

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 de todos 

os encargos sociais referentes à remuneração desses profissionais. 

 

b) Água e Energia Elétrica:  

 

O consumo de água e energia elétrica deverão ser pagos através de recurso provisionado para este 

fim, de forma mensal e na data e competência do referido mês de repasse, não sendo permitido 

pagamentos em atraso, evitando multas e juros, que configuram dano ao erário público, uma vez 

que os repasses deverão ser feitos dentro dos períodos estabelecidos, dando condições a quitação 

em dias. Os comprovantes mensais devem compor a prestação de contas com o devido recibo de 

quitação e esses devem aparecer no relatório analítico das despesas e pagamentos, mensalmente. 

 



 

c) Aluguel e taxas: 

 

São gastos despendidos com o pagamento dos alugueis das Unidades do Programa Nova Semente, 

assim como as suas referidas taxas, a exemplo IPTU. Vale ressaltar que a reprogramação do 

reajuste anual dos alugueis devem corresponder ao indicativo do IGPM do mês em consulta e 

aplicação. Na prestação de contas, mensalmente, devem conter cópias de todos os contratos de 

locação e recibos de quitação equivalentes ao que aparecem no relatório analítico, refletindo os 

valores iguais em todas as documentações apontadas nesse.  

 

d) Aluguel de veículos e combustível:  

 

São os gastos despendidos com a locação de veículos para suporte e execução do trabalho das 

equipes de supervisão pedagógica, equipe multiprofissional, engenharia e administrativo, às 

Unidades do Programa Nova Semente e todo translado configurado cumprimento das atribuições 

dos referidos profissionais. Haverá destinação de recurso para locação dos veículos, assim como, 

valor referente aos abastecimentos, que por sua vez, deverão estar, assim como todas as despesas, 

comprovadas em prestação de contas. No processo de prestação de contas deverá constar os 

contratos realizados para aquisição dos serviços apontados, assim como as notas de quitação desses 

custos, mensalmente. 

 

e) Internet: 

 

Conforme informatização da comunicação, através das plataformas 1Doc, PROIG e Censo 

Escolar, às Unidades do Programa Nova Semente, necessitam da utilização desse serviço, cujo é 

pago mensalmente e seu recibo de quitação deverá compor a prestação de contas, assim como, o 

contrato de aquisição do referido serviço. 

 

f) Adequação das Unidades – Manutenção predial 

 

O Programa Nova Semente utiliza de casas adaptadas para o atendimento educacional infantil, 

sendo assim, os espaços necessitam de adequação e manutenção prediais (infraestrutura) 

periódicas para a garantia e zelo da segurança dos alunos, profissionais e promoção de qualidade 

mínima para o atendimento integral (10h por dia de segunda e sexta) das crianças matriculadas. 

De forma que deverá conter na prestação de contas, mensalmente, o processo de contratação da 

empresa, planilha de demandas das unidades, planilha orçamentaria, ordem de serviço, boletim de 

medição, termo de entrega da adequação realizada, relatório fotográfico, recibo de pagamento e 

valor refletido em relatório analítico...  

 

g) Manutenção de equipamentos, mobiliário, dedetização, desinfecção de ambientes, capina, 

poda, desentupimento de fossa, pequenos reparos, extintores e consertos. 

 

O Programa Nova Semente utiliza casas adaptadas para o atendimento educacional infantil, sendo 

assim, os espaços necessitam de manutenção em equipamentos, mobiliários, utensílios e outros, 

assim como pequenos reparos e outros serviços que garantam o zelo e segurança dos alunos, 

profissionais e promoção de qualidade mínima para o atendimento integral (10h por dia de segunda 

e sexta) das crianças matriculadas. De forma que deverá conter na prestação de contas, 

mensalmente, o processo de contratação da empresa, solicitação de demandas das unidades, atesto 



 

do serviço realizado, relatório fotográfico, recibo de pagamento e valor refletido em relatório 

analítico.  

 

h) Manutenção de CNPJ 

 

Serviço necessário para funcionamento das Unidades.  

A comprovação desse gasto deverá estar refletida anualmente no processo de prestação de contas, 

contendo cotação para aquisição do serviço, contrato, recibo de pagamento apontando valores 

unitários dos serviços e refletido no relatório analítico. 

 

i) Alvará municipal de vigilância sanitária, Alvará municipal de funcionamento, Alvará 

estadual de licença e Corpo de Bombeiros: 

 

Serviços necessários para o funcionamento das Unidades. 

Por se tratar de recolhimentos anuais, esses deverão estar na prestação de contas em forma de 

boletos emitidos pelos órgãos públicos e seus respectivos recibos de quitação que deverão refletir 

no relatório analítico.  

 

j)Aquisição de bens e outros em nome da unidade, havendo depreciação comprovada e/ou 

extrema necessidade, haja vista impossibilidade de compra por parte da secretaria de 

Educação: 

 

A comprovação desse gasto deverá ser apresentada através de oficio de ciência justificando a 

necessidade da aquisição por parte da Instituição conveniada à secretaria municipal de educação, 

cotações para aquisição, relação de recebimento assinada pelo gestor da Unidade, relatório 

fotográfico acerca do estado e recebimento do bem. 

 

l) Aquisição de Fardamento e EPI para os funcionários: 

 

É necessário a formalização das vestimentas dos profissionais, como forma de identificação e zelo 

por seu perfil profissional em exercício, assim como, EPI quando necessário. De forma que 

anualmente, todos os profissionais do Programa Nova Semente, deverão estar munidos do seu 

devido fardamento e EPI de acordo com a sua função. Sendo assim, na prestação de contas deverá 

conter justificativa dos modelos diversos de fardamento, de acordo com a função de cada 

profissional e EPI, cotações, relatório com assinatura dos gestores recebendo por cada Unidade, e 

profissionais do setor administrativo/pedagógico, relatório fotográfico e recibo de quitação 

refletindo no relatório analítico.  

 

m) Aquisição e manutenção dos kits de primeiros socorros das Unidades do Programa Nova 

Semente: 

 

A aquisição e manutenção dos kits de primeiros socorros é necessário e obrigatório. De forma que 

este processo deve constar na prestação de contas apontando necessidade, formalização da 

aquisição ou manutenção por parte de um profissional técnico na área de saúde, cotação, relatório 

com assinaturas dos responsáveis pelo recebimento de cada Unidade, relatório fotográfico, recibo 

de quitação, reflexo dessa ação no relatório analítico.  

 

n) PPRA e PCMSO anualmente (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional): 

Serviço necessário para o andamento e funcionamento das Unidades. 



 

O valor gasto com esse serviço deve ser informado anualmente em prestação de contas, contendo 

cotação, relatório fotográfico, relatório com assinaturas dos profissionais participantes dos cursos 

e formações, recibo de quitação e reflexo no relatório analítico.   

 

o) BDI: 

O custo pago para o serviço de administração do Programa Nova Semente, Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI), não possui obrigatoriedade de ser apontado em prestação de contas ao município, 

estando este sujeito a possíveis fiscalizações por outros órgãos auditores.  

 

p) Doações e contribuições: 

 

Fica vetado o uso do recurso público para fins de doação e contribuição, ainda que esses venham 

expressos em contas como água, luz, telefone, internet e outros. 

 

q) Outras Despesas 

 

Serão aceitas, após prévia aprovação da secretaria municipal de educação. 
 

IV- Dos impedimentos na aplicação dos recursos 

 

É vetada 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; 

c) passagens aéreas e terrestres; 

d) hospedagem; 

e) gastos com promoções de festas; 

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; 

j) uso do recurso público para fins de doação e contribuição, ainda que esses venham expressos 

em contas como água, luz, telefone, internet e outros. 

 

V- Da Prestação de Contas 

 

A prestação de contas, conforme cláusula contida no Termo de Colaboração, será mensal, segundo 

cronograma estabelecido previamente pela SEDUCE, devendo ser apresentada em cópias que 

reflitam o custo das despesas mensais seguindo valor do Cronograma de Desembolso. 

  

Os documentos que compõem a Prestação de Contas são: 

 
 



 

a) ofício de encaminhamento da prestação de contas; 
b) Certidões negativas de débitos (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e de FGTS); 

c) Qualificação do profissional contábil;  

d) Demonstrativo de saldo de contas correntes no final do mês; 

e) Demonstrativo de movimentação da aplicação financeira no mês; 

f) Demonstrativo de transferências entre contas-correntes; 

g) Cópia da solicitação de recursos; 

h) Cópia do recebimento dos recursos; 

i) Demonstrativo financeiro sintético dos gastos e repasse geral; 

j) Demonstrativo financeiro analítico - relação de pagamentos por conta corrente; 

k)  Solicitações e ciência de serviços/compras; 

l) Cotações - No mínimo 03 (três) cotações para cada despesa, acompanhadas de cópia de documento de 

identificação com foto para cotações de pessoa física. 

m) Documentos que comprovem a execução dos serviços, como relatório fotográfico; 

n) Recibo de pagamento a autônomo; 

o) Cópia da folha de pagamento de funcionários – listagem pagamento líquido por unidade; 

p) Cópias dos recibos de pagamentos devidamente quitados pelos funcionários;  

q) Cópia das admissões 

r) Cópia das rescisões 

s) Extrato bancário completo (aplicações e conta corrente);  

t) Guias de encargos sociais e impostos devidamente quitados (INSS, ISSQN, IRRF, FGTS e SEFIP);  

u) Parecer da Comissão de Avaliação e Monitoramento da Prestação de Contas; 

v) Controle mensal de frequência dos alunos; 

w) Guias de entregas de materiais de expediente e outros, assim como merenda escolar, fornecidos pela 

secretaria de educação às unidades do Programa Nova Semente.  

 

VI- Da Retenção dos Recursos e glosas 

 

Será aplicada de acordo com as cláusulas apontadas no Termo de Colaboração.  

 

a) Na ocorrência de atrasos na prestação de contas  

A SEDUCE estabelecerá cronograma de entrega da prestação de contas. O não comparecimento 

no prazo fixado implicará na 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, a 

ausência da execução das ações pactuadas no Plano de Trabalho, poderão acarretar suspensão da 

verba da Instituição, até a regularização das pendências e/ou glosas dos referidos valores no 

repasse do mês subsequente.  

 

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 ou não 

possuírem justificativas plausíveis e acordadas com a secretaria de educação. 

 

2- não-cumprimento do plano de trabalho 

Se o plano não for cumprido nos prazos estabelecidos. 

 

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 SEDUCE não forem seguidas  

Quando as medidas corretivas, indicadas por órgão competente da SEDUCE, não forem adotadas, 

serão realizados os seguintes procedimentos:  

 

1- Notificação 

 

Após a verificação de qualquer irregularidade no cumprimento do presente Termo de Colaboração, 

a Instituição será notificada formalmente para regularizar a situação, num prazo máximo de até 30 

(trinta) dias. 

- Em não regularizando, porém justificando a ocorrência, a retenção ficará a critério da SEDUCE. 

- Em regularizando intempestivamente, a reabilitação do repasse financeiro terá efeito retroativo, 

se aprovado pela SEDUCE. 

- 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 Termo de Colaboração, 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, quando constatada a ocorrência de quaisquer dos 

seguintes fatos: 

▪ Omissão no dever de prestar contas. 

▪ Falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pela SEDUCE, 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 Termo de Colaboração 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 

Termo de Colaboração, conforme demonstrativos mensais, e poderão ser aplicados em serviços 

ou aquisições cujas apontem justificativas plausíveis e possuam ciência da secretaria de educação 

e estejam em conformidade com os processos de prestação de contas e não apontem dano ou má 

utilização do recurso público.  

  

VIII- Da Vigência do Contrato  

 

O convênio tem validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de xx / xxxx / 2021, podendo ser 

prorrogado por igual período, havendo possibilidade de reajuste anual em seu valor global. 

. 

IX- Da Rescisão e Denúncia  

 

Se houver, em qualquer tempo, o descumprimento de quaisquer obrigações, ou condições 

estabelecidas no Termo de Colaboração, a superveniência, ou seja, novas normas, leis, orientações 

legais ou razões de interesse público que o tornem formal ou materialmente inexequível, ou ainda 

mediante comunicação, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, o presente convênio poderá ser 

rescindido. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1- Não serão aceitas documentações ilegíveis, rasuradas com informações que não 

acrescentem compreensão; 

2- Não será aceita Nota Fiscal com data divergente da execução do serviço; 

3- Não será aceita certidões com validades vencidas; 

4- Todo gasto não comprovado ou com documentação insatisfatória, pagamentos feitos fora 

do prazo, aquisições desnecessárias ao atendimento do Termo de Colaboração, serão 

glosados em sua totalidade; 

5- Os valores glosados deverão refletir no repasse do BDI.  

 

Petrolina,  2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

Convênio de Cooperação Mútua que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PETROLINA e a 

INSTITUIÇÃO .......................... (Proc. ..................) 

 

 

MINUTA DE CONVÊNIO 

 

 

O Município de Petrolina, doravante denominado MUNICÍPIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

xxxxxx, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Plinio 

José de Amorim Neto, e a Instituição ..................................................., doravante denominada 

INSTITUIÇÃO MANTENEDORA, inscrita no CNPJ, sob o nº .................................., com sede 

na cidade de ........................................., neste ato representada pelo seu representante legal, 

.........................................................., celebram o presente Termo de Colaboração em 

conformidade com a Constituição da República, em especial nos artigos 205 a 214, Lei n.º 

13.019/14, Lei nº 9.394/96 (LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), Decreto Federal nº 6.949/09 (Convenção sobre os direitos das pessoas 

com deficiência – artigos 7º e 24 ), Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo), Lei nº 4.320/64 (Lei de Orçamento), Lei 

Orgânica do Município, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

Resolução n° 5, de 17/12/09 – CNE/CEB, nas Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 (Dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE), 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 a INSTITUIÇÃO, para atendimento na Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica 

- à criança de zero a três anos e onze meses, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivo-linguísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho que integra este 

instrumento como Anexo. 

 

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: 

Para o andamento do Programa Nova Semente, a CONVENIADA deverá garantir o 

cumprimento: 

 

• Garantir a adequação das casas para a promoção do atendimento as crianças de forma 

segura; 

• Garantir a contratação de coordenadores com formação e experiência na área educacional; 

• Garantir a contratação de gestores com formação na área educacional; 

• Garantir a contratação de profissionais que deem suporte diariamente ao Sistema Proig; 



 

• Garantir a contratação dos demais profissionais mencionados nesse documento, com a 

formação adequada para execução da função, a fim de promover o andamento e 

acompanhamento sistematizado do Programa Nova Semente; 

• Garantir o desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional e físico dos alunos através 

dos professores encaminhados pela SEDUCE para execução das  

• suas atividades, cumprindo as suas referidas atribuições de acordo com o que preconiza o 

seu Edital de convocação; 

• Garantir a limpeza e higienização dos ambientes das Unidades, através dos profissionais 

encaminhados pela SEDUCE para execução dessa atividade, cumprindo as suas referidas 

atribuições de acordo com o que preconiza o seu Edital de convocação; 

• Garantir a preparação das refeições, através dos profissionais encaminhados pela 

secretaria de educação, seguindo as orientações em cardápio e per capita, zelando pela 

preparação de forma higiênica e diária, conforme recomendações do setor de alimentação 

escolar da SEDUCE, cumprindo as suas referidas atribuições de acordo com o que 

preconiza o seu Edital de convocação; 

• Garantir que o profissional assistente educacional infantil, encaminhado pela SEDUCE, 

esteja exercendo função de assistir os professores e crianças em suas atividades 

pedagógicas, cumprindo as suas referidas atribuições de acordo com o que preconiza o seu 

Edital de convocação; 

• Garantir que o profissional auxiliar administrativo encaminhado pela SEDUCE esteja 

cumprindo o seu papel referente aos trabalhos voltados a inserção de dados e outros, 

diariamente, cumprindo as suas referidas atribuições de acordo com o que preconiza o seu 

Edital de convocação; 

• Garantir o desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional e físico dos alunos através 

dos professores de música, educação física e capoeira para ampliação da qualidade do 
trabalho pedagógico ofertado aos alunos matriculados no Programa Nova Semente;  

• Garantir a oferta de local adequado, seguro, limpo, assim como zelar pela higiene, 

alimentação, estímulos educacionais de todos os alunos matriculados nas Unidades 

Educacionais do Programa Nova Semente; 

• Garantir manutenção dos espaços físicos, mobiliários, equipamentos e objetos que estão 

em uso contínuo por parte dos alunos e funcionários, dentro das Unidades do Programa 

Nova Semente; 

• Garantir o cumprimento da rotina diária dos alunos por turmas: BERÇÁRIOS e 

MATERNAIS; 

• Promover a segurança das crianças e funcionários através de medidas adotadas que 

justifiquem tal finalidade; 

• Garantir que o lixo, gerado pela Unidade, seja armazenado de forma segura e adequada a 

fim de neutralizar intercorrências de desordem nas calçadas das Unidades e casas vizinhas; 

• Garantir que os alunos sejam atendidos em regime integral e que todas as Unidades 

realizem as matrículas conforme orientação da SEDUCE; 

• Garantir inserção dos dados das Unidades e alunos no Censo Escolar e PROIG; 

• Garantir o respeito e acolhimento às crianças e seus familiares; 

• Garantir o direito das famílias de acompanhar as vivencias e produções das crianças; 

• Garantir às famílias orientações sobre o cuidar e educar das crianças na 

contemporaneidade; 

• Garantir formação continuada aos profissionais; 

• Garantir a participação de todos os profissionais na confecção e prática do PPP (Proposta 

Politica Pedagógica) de cada Unidade, seguindo os direcionamentos da SEDUCE; 



 

• Garantir a confecção e utilização de instrumentos didáticos de registros do 

acompanhamento das ações pedagógicas; 

• Garantir o pagamento do custo do Programa Nova Semente com base no Cronograma de 

Desembolso; 

• Garantir espaços adequados para armazenamento de alimentos e outros materiais, no 

intuito de zelar pela qualidade dos mesmos e organização para utilização; 

• Garantir a emissão mensal de prestação de contas e está ciente das responsabilidades com 

base no seu cumprimento; 

• Garantir aquisição de bens e equipamentos para as Unidades e profissionais, quando esses 

forem de grande necessidade e não estejam dentro da programação de aquisição por parte 

da SEDUCE, justificando a utilização do recurso utilizado para essa finalidade; 

• Garantir o tombamento de todo o patrimônio contido nas Unidades do Programa Nova 

Semente como bens do município, não cabendo a Parceira fazer apropriação deles; 

• Garantir a reestruturação do Regimento Interno das Unidades Educacionais, respeitando 

as orientações da SEDUCE, em favor da garantia do andamento seguro, prático e 

transparente do atendimento educacional e administrativo de todas as Unidades; 

• Garantir a elaboração de Projetos que assegurem o desenvolvimento e aprendizagem; 

• Garantir a abertura de contas especificas para a movimentação financeira do custeio do 

Programa Nova Semente; 

• Garantir o pagamento em dias das responsabilidades acerca do custo do Programa Nova 

Semente, como água, luz, internet, locação de veículos, taxas, alugueis de imóveis, 

encargos, despesas com pessoal; 

• Garantir uma equipe multiprofissional composta por nutricionista, enfermeiro e psicólogo 

para o acompanhamento de atividades psicossociais e promoção a saúde; 

• Garantir comunicação eficiente com a SEDUCE no intuito do zelo da boa condução do 

andamento do Programa Nova Semente; 

• Garantir a contratação de todos os profissionais seguindo o Regime Celetista (CLT), 

convenções coletivas e orientações sindicais acerca de seus vencimentos salariais e 

direitos adquiridos; 

• Garantir pagamento de gratificações aos funcionários com base nos valores pagos pelo 

município através da SEDUCE; 

•  Garantir o pagamento de rescisão dos profissionais, assim como, férias, décimo terceiro 

e todos os encargos que lhes são de direito; 

• Garantir fardamento e EPI a todos os funcionários do Programa Nova Semente contratados 

por essa Parceira, assim como, materiais que façam parte das suas atribuições diárias; 

• Garantir o cumprimento das atribuições estabelecidas em Plano de Trabalho para execução 

do Programa Nova Semente; 

• Garantir a atenção as diretrizes e normas emanadas dos órgãos municipais; 

• Garantir o comparecimento às reuniões convocadas pelos órgãos competentes do 

Município, responsáveis em garantir os direitos da criança de 0 a 3 anos; 

• Garantir o acompanhamento sistemático de informações e orientações, por via de meio 

eletrônico; 

• Garantir os períodos de inscrições e matrículas, definidas em conjunto, ao ente GESTOR 

das Unidades, com base no Calendário da SEDUCE; 

• Garantir a qualquer momento, o acesso às informações nas áreas contábil, administrativa, 

pedagógica, de saúde e nutricional; 

• Garantir a apresentação à SEDUCE do calendário LETIVO de suas atividades, 

considerando as seguintes orientações: 



 

1) Ser elaborado pela Instituição e aprovado pela secretaria municipal de educação; 

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 letivo; 

• Feriados e recessos; 

• Planejamento pedagógico; 

• Dias escolares (destinados à projetos pedagógicos); 

• Garantir comunicação imediata, à SEDUCE, quando houver 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; 

a) Garantir comunicação previa à SEDUCE acerca de mudanças de endereços das Unidades; 

b) Garantir a  execução da proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e as normas do Sistema Municipal de Ensino (SME), assim como o Currículo 

Educacional do Município, que tem como base a BNCC 

c) Garantir a seleção e contratação de profissionais com formação acadêmica compatível com 

a função a ser desempenhada, necessários ao desenvolvimento das ações previstas neste 

documento; 

d) Garantir as 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; 

e) Garantir a utilização da ferramenta de comunicação entre as Unidades e SEDUCE, pelo 

1DOC, por via da internet.  

 

         II. COMPETE AO MUNICÍPIO: 

 

    Para o andamento do Programa Nova Semente, a SEDUCE deverá garantir o 

cumprimento: 

 

• Garantir a distribuição de merenda escolar aos alunos matriculados no Programa Nova 

Semente; 

• Garantir a distribuição de materiais de higiene e limpeza para todas as Unidades em 

quantidade suficiente para o uso adequado; 

• Garantir a distribuição de materiais pedagógicos, didáticos e paradidáticos para todas as 

Unidades; 

• Garantir a distribuição de materiais de expediente para todas as Unidades;  

• Garantir a distribuição de kit escolar e fardamento para todos os alunos matriculados no 

Programa Nova Semente; 

• Apoiar a Parceira em atividades de formação continuada; 

• Manter o Programa Nova Semente dentro do direcionamento dos documentos normativos 

da SEDUCE, no tocante do acolhimento dos alunos; 

• Garantir a aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e outros bens para todas as 

Unidades do Programa Nova Semente. Não estando nas condições e critérios legais para 



 

aquisição por parte da SEDUCE, essa responsabilidade deverá ser compartilhada com a 

Parceira; 

• Garantir a aquisição de brinquedos e jogos pedagógicos para munir todas as Unidades do 

Programa Nova Semente; 

• Garantir profissionais de limpeza, cozinha, assistente educacional, auxiliar administrativo 

e professores para regência em sala de aula (AL, AC, AEI, ADM e PROF) em quantidade 

estabelecida pela Resolução do Conselho Municipal para todas as Unidades do Programa 

Nova Semente; 

• Garantir formação de uma Comissão de Avaliação e Monitoramento das prestações de 

contas do Programa Nova Semente, apresentadas a SEDUCE mensalmente; 

• Garantir a supervisão das atividades desenvolvidas pela Parceira, pactuadas no Plano de 

Trabalho, através da Comissão; 

• Notificar, suspender repasse, abrir processo de tomada de contas especial, caso seja 

identificado utilização do recurso em outra finalidade que não tenha sido pactuada, 

autorizada ou que possua justificativa plausível e que seja voltada exclusivamente para 

execução do Programa Nova Semente; 

• Garantir o repasse financeiro para custeio do Programa Nova Semente em dias e seguindo 

o Cronograma de Desembolso; 

• Estabelecer comunicação assertiva com a Parceira a fim de desenvolver o andamento 

correto e transparente do Programa Nova Semente; 

Parágrafo único – Fica acordado entre as partes que: 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 custos ou doações realizadas espontaneamente. 

 Visando à continuidade desse atendimento, cujo possui grande importância ao município, 

faz-se necessário a parceria entre a Secretaria de Educação e Entidade Conveniada para o 

direcionamento do Programa Nova Semente, uma vez que a referida secretaria não possui base 

administrativa, financeira e pedagógica para tal e vendo que o formato qual foi elaborado não traz 

consigo malefícios a administração pública, já que temos como missão precípua “o bem estar e o 

desenvolvimento da sociedade, com eficiência, qualidade, segurança, sustentabilidade e respeito 

ao indivíduo”.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Cabe à INSTITUIÇÃO, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do SME, o 

Currículo de Educação Infantil de Petrolina, executar sua Proposta Político-Pedagógica (PPP), 

qual deverá ser construída em conjunto observando as orientações da SEDUCE. 

 

§ 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/PETROLINA e com os princípios e eixos da Política Municipal de Educação. 

 

§ 2º - A PPP será acompanhada e avaliada pela SEDUCE, 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, alugueis de imóveis e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu quadro de pessoal e demais despesas, 

como alugueis de imóveis, 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 imóveis em nenhuma hipótese transfere ao 

MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, UTENSILIOS, MATERIAIS 

PEDAGÓGICOS – DIDATICOS E PARADIDATICOS, EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA, 

KIT ALUNO, FARDAMENTO DO ALUNO, JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 

 

O MUNICÍPIO fornecerá, por intermédio da SEDUCE, gêneros alimentícios não perecíveis 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 deste instrumento. 

 

§ 1º - O fornecimento será realizado exclusivamente para alimentação das crianças matriculadas 

na INSTITUIÇÃO, referente aos dias letivos de cada mês, 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. 

 

O MUNICIPIO realizará a aquisição de mobiliários, equipamentos tecnológicos, utensílios de 

cozinha, equipamentos diversos de acordo com o que preconiza o PME – Plano Municipal de 

Educação, para as Unidades do Programa Nova Semente; 

 

§ 1º - Quando não houver a possibilidade da aquisição por parte da SEDUCE, esta deverá viabilizar 

recursos, promover ressarcimento ou havendo saldo em contas, autorizar a INSTITUIÇÃO, dando 

as mesmas condições financeiras para a obtenção do bem necessário a garantia do bom 

funcionamento das Unidades do Programa Nova Semente; 

 

§ 2º Todo bem adquirido pela INSTITUIÇÃO deverá ser tombado em nome da Unidade e do 

MUNICÍPIO. 

O MUNICIPIO garantirá para as Unidades, material pedagógico, paradidáticos, didáticos, 

expediente, higiene e limpeza, kit aluno e fardamento para as crianças matriculadas de acordo com 



 

a quantidade de Unidades, quantidade de alunos por turmas, quantidade de turmas e salas de aulas 

e profissionais envolvidos no processo educacional do Programa Nova Semente. 

O MUNICIPIO garantirá a aquisição de brinquedos e jogos pedagógicos de acordo com a faixa 

etária dos alunos atendidos nas Unidades do Programa Nova Semente, prezando pelo cumprimento 

do PME – Plano Municipal de Educação.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Compete à INSTITUIÇÃO as ações referentes à prevenção e promoção à saúde, bem como ações 

relativas ao Programa de Prevenção e Combate à Desnutrição, vigilância sanitária, controle de 

zoonoses e vigilância à saúde, sendo que a INSTITUIÇÃO deverá respeitar as normas e 

orientações desta Secretaria. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos repassados, deverão ser aplicados de acordo com o que se segue: 

• Custos de pessoal e encargos;  

• Água;  

• Energia elétrica;   

• Aluguel + taxas; 

• Aluguel de Veículos; 

• Combustível; 

• Tarifas Bancárias 

• Internet; 

• Manutenção e adequação das Unidades;  

• Formação e serviços gráficos;  

• Manutenção de equipamentos, mobiliário, utensílios, dedetização, desinfecção de 

ambientes, capina, poda, desentupimento de fossa, pequenos reparos, extintores e 

consertos. 

• Manutenção de CNPJ; 

• Alvará municipal de vigilância sanitária; 

• Alvará municipal de funcionamento; 

• Alvará Estadual de licença e inspeção de Corpo de Bombeiros; 

• Aquisição de bens e outros em nome da unidade, havendo depreciação comprovada e/ou 

extrema necessidade, haja vista impossibilidade de compra por parte da secretaria de 

Educação; 

• Aquisição de fardamento e EPIs para funcionários; 

• Aquisição de kit de primeiros socorros e manutenção dos mesmos; 

• PPRA e PCMSO anualmente; 

• BDI 

§ 1º - A aplicação dos recursos desta cláusula está detalhada e definida no Manual de Aplicação e 

Prestação de Contas. 



 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO DO CONVÊNIO 

 

Compete à SEDUCE coordenar e fiscalizar as obrigações decorrentes deste convênio, por meio da 

Secretaria Executiva de Administração e Finanças, de forma compartilhada com a Secretaria 

Executiva da Primeira Infância e Gestão do Programa Nova Semente. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A INSTITUIÇÃO deverá apresentar à SEDUCE, mensalmente, conforme cronograma, prestação 

de contas da aplicação dos recursos repassados, a qual deverá conter: 

 

x) ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

y) Certidões negativas de débitos (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e de FGTS); 

z) Qualificação do profissional contábil;  

aa) Demonstrativo de saldo de contas correntes no final do mês; 

bb) Demonstrativo de movimentação da aplicação financeira no mês; 

cc) Demonstrativo de transferências entre contas-correntes; 

dd) Cópia da solicitação de recursos; 

ee) Cópia do recebimento dos recursos; 

ff) Demonstrativo financeiro sintético dos gastos e repasse geral; 

gg) Demonstrativo financeiro analítico – relação de pagamentos por conta corrente; 

hh)  Solicitações e ciência de serviços/compras; 

ii) Cotações – No mínimo 03 (três) cotações para cada despesa, acompanhadas de cópia de 

documento de identificação com foto para cotações de pessoa física. 

jj) Documentos que comprovem a execução dos serviços, como relatório fotográfico; 

kk) Recibo de pagamento a autônomo; 

ll) Cópia da folha de pagamento de funcionários – listagem pagamento líquido por unidade; 

mm) Cópias dos recibos de pagamentos devidamente quitados pelos funcionários;  

nn) Cópia das admissões 

oo) Cópia das rescisões 

pp) Extrato bancário completo (aplicações e conta corrente);  

qq) Guias de encargos sociais e impostos devidamente quitados (INSS, ISSQN, IRRF, FGTS 

e SEFIP);  

rr) Parecer da Comissão de Avaliação e Monitoramento da Prestação de Contas; 

ss) Controle mensal de frequência dos alunos; 

tt) Guias de entregas de materiais de expediente e outros, assim como merenda escolar, 

fornecidos pela secretaria de educação às unidades do Programa Nova Semente.  

 

Parágrafo Único – A prestação mensal deverá ter mensalmente o preenchimento do check-list 

anexo ao Convênio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETENÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos financeiros serão retidos pelo MUNICÍPIO, nas seguintes ocorrências quando: 

 

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 a SEDUCE ou quando deixar de cumprir, sem justificativa, o 

Calendário Anual de Atividades, previamente apresentado ao MUNICÍPIO; 

III. a SEDUCE 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, a SEDUCE 

notificará a Instituição, para que, em prazo a ser estipulado, proceda à regularização, sob pena de: 

  

I. retenção de repasse financeiro a critério da SEDUCE, desde que seja justificada a 

ocorrência da irregularidade; 

II. reabilitação do repasse financeiro com efeito retroativo, desde que haja regularização 

intempestiva, se aprovado pela SEDUCE; 

III. suspensão do repasse financeiro a partir do evento, com abertura de Tomada de Contas 

Especial, caso não haja regularização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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. 

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 SEGUNDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, UTENSILIOS, 

MATERIAIS PEDAGÓGICOS – DIDATICOS E PARADIDATICOS, EXPEDIENTE, 

HIGIENE, LIMPEZA, KIT ALUNO, FARDAMENTO DO ALUNO, JOGOS E BRINQUEDOS 

PEDAGÓGICOS 

 

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, encaminhados pela 

SEDUCE, 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) não permitir ou dificultar o trabalho da supervisora ou nutricionista; 

e) a INSTITUIÇÃO não se disponibilizar a receber qualificação da SEDUCE, para o 

monitoramento do correto desenvolvimento das atividades nutricionais; 

O MUNICÍPIO suspenderá o fornecimento de mobiliários, equipamentos diversos, utensílios, 

materiais pedagógicos – didáticos e paradidáticos, expediente, higiene, limpeza, kit aluno, 

fardamento do aluno, jogos e brinquedos pedagógicos, destinados à INSTITUIÇÃO, até o 

saneamento das irregularidades ocorrentes quando: 

 

a) Se for comprovada a utilização indevida dos bens; 

 

b) Se as Unidades não apresentarem necessidade dos bens e itens; 

 

c) Se não tiver quantidade de aluno suficiente e justificável para aquisição; 

 

d) Se forem detectados negligência e depredação ao patrimônio público; 

 

e) Se os profissionais não possuírem aptidão técnica para o manuseio dos bens ou itens apontados 

nesse.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 – Os rendimentos auferidos nessa modalidade de aplicação deverão ser 

computados a crédito do Convênio, conforme demonstrativos mensais, e poderão ser aplicados em 

serviços ou aquisições cujas apontem justificativas plausíveis e possuam ciência da secretaria de 

educação e estejam em conformidade com os processos de prestação de contas e não apontem dano 

ou má utilização do recurso público.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente do repasse de recursos financeiros deste Convênio correrá à conta da 

Dotação Orçamentária nº .........................................., vinculada à SEDUCE, ou sua equivalente 

para o próximo exercício financeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA 



 

 

O prazo de vigência deste Convênio será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de xx /xxxx/2021. 

Podendo ser prorrogável por igual período a depender da necessidade e conveniência da parceria 

estabelecida, podendo haver reajuste anual em seu valor global. 

 

Parágrafo único – Ao término, a SEDUCE sistematizará o processo de acompanhamento e 

avaliação das atividades executadas pela INSTITUIÇÃO neste período, com vistas a decidir sobre 

sua continuidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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 inexequível, 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 SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina 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. 

 

 

Petrolina, XX de XXXX de 2021. 

 

 

                                  _____________________________________________ 

Plinio José de Amorim Neto 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

Representante Legal da INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

 



 

ANEXO VI 

Modelo de Controle de Frequência dos alunos 

RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA 

 

UNIDADE: 

TURMA: 

PROFESSOR: 

COORDENADOR: 

GESTOR:  

MÊS:  

Nº ALUNO: Nº DE 

PRESENÇA 

Nº DE 

FALTAS 

OBS: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ASS COORDENADOR: 

 ASS DO PROFESSOR: 

                ASS DO GESTOR: 

 SUPERVISOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

 


