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LEI MUNICIPAL N. 1584 DE 31 DE JANEIRO DE 2017
"Dispôe sobre a extinção de empregos pib1icos do quadro da
educaçâo de provimento em comissão e readequaçâo de
remuneração"
A Câmara Municipal de São José da Bela
Vista, Estado de São Paulo, no termos do artigo 90 da Lei
Orgânica do Municipio, em discussão e votação ünica em
Sessão Extraordinária no dia 30 de Janeiro de 2017, as
20:00 horas, APROVOU o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1 0 . Ficam extintos os cargos de Gestor Municipal de
Educa(;ào, urn Gestor Auxiliar de Educa(;ão Infantil C/P e
Assessor de Projetos Educacionais, cargos constantes nas.
Leis Municipais no 1.212/2009, n o. 1.342/2011 e n°.
1.568/2015.
Artigo 2 0 . A soma das remuneraçôes dos cargos referidosno
artigo anterior será redistribuida aos cargos do quadro da
educação restantes, de provimento em comissão, sem haver
aumento na folha de pagamento do Municlpio, sendo suas
remuneraçöes readequadas da seguinte forma:

a)Coordenador de Planejamento Pedagógico R$ 2.800,00
b)Chefe de Administração Escolar

R$ 2.107,87

'c)Coordenacao da Educação

R$ 2.450,00

d)Gestor Educacional Infantil Creche/Pre

R$ 2.500,00

e)Gestor Educacional Infantil Creche/Pre

R$ 2.500,00

f)Gestor Educacional Infanti.1 Creche/Pre

R$ 2.500,00

g) Gestor Auxiliar de Educação Infantil C/PR$ 2.400,00
h) Gestor Auxiliar de Educa(;ão infantil C/PR$ 2.400,00
I) Professor Coordenador de Educação Infantil R$ 2.300,00
j) Professor Coordenador de Educação Infantil R$ 2.300,00
1) Professor Coordenador de Educação Infantil R$ 2.300,00
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m) Gestor de Ensino Fundamental I

R$ 2.800,00

n)Professor Coordenador de Ensino Fundamental I R$ 2.700,00
_

o) Assessor t'4ediação e Orientaçao Educacional R$ 1.270,00

Artigo 3°. Ficam alteradas as remuneraçöes nos termos do
artigo anterior nas Leis Municipais n° 1.212/2009, n o .
1.342/2011 e

no.

1.568/2015, mantendo os demais termos

constantes da referida legislação.
Art-Igo

-

40 . Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicacão, revogadas as disposicoes em contrário.

São José da Bela Vista, 31 de Janeiro de 2017.

GABINETE DO P EITO MUNICIP

PREFEITO MUNI PAL
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TERMO DE c0LAB0RAçA0

TERMO DE coLABoRçAo n, 0 001 /2017

Processo n. ° 001/2017

0 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DA BELA VISTA,

neste ato

representado por su Secretária de Educação, Sra.
VALERIA DE PAULA MEDEIROS SQUARIZE,

brasileira,

portadora da cédula de identidade RG n.° 33.460.904-59
-- SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.° 289.053.468-55,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e

AssoclAçAo

DE PAlS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA,

entidade beneficenLe de assisténcia social, macrita no
CNPJ sob no 45.316.338/0001-95, sediada na Avenida Dorn
Pedro I, n.° 1.807, Jardim Petráglia,

Franca - SP,

doravante denorninada CONTRATADA, neste ato representada
pelo seu presidente Agenor Gado, portador de RG

no

354.520 e CPF no 195.264.239-68, resoivem celebrar o
presente termo, dispensando-se a realizacão de
Chamamento Püblico, consoante previsão contida no
artigo 30, inciso VI da Lei no 13.019/2014, em
conformidade corn os dernais dispositivos da referida
legisiacão, Decreto n o 8.726/2016,

Lei n o 9.394/96,

conforme cláusulas e condiçOes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIR - DO OBJETO

1-

0 presente Termo de Coiaboração tern por objeto a

coiaboraçâo institucional da ASS0CIAcAO DE PAlS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA, corn a finalidade de
promover atendimentos aos educandos corn deficiência
inteiectuai que não puderern se beneficiar pela inciusão
em classes comuns do ensino regular, conforme Piano de

MIL
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Trabalho, que devidarnente aprovado pela Secretaria
Municipal de Educacão, constitui parte integrante do
presente Termo, como se nele estivesse transcrito.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçôES DA CONTRATADA

2

2- São compromissos da CONTRATADA, desenvolver servigos
de educacão especial destinado a pessoas

corn

deficiência intelectual, conforme previsão contida na
Cláusula Prirneira, atendendo o nürnero de

pessoas

e

desernpenhando as açôes conforme especificado no Piano
de Trabalho;

2

2.1- Contratar o corpo técnico necessário, assegurando
o atendimento Educaçào Infantii e Ensino Fundamental I,
aos alunos previstos no Piano de Trabalho;
2.2- Encaminhar

a rede regular municipal os alunos cuja

avaliaçäo pedagógica recomende a inserção nas classes
comuns da rede municipal;
2.3- Permitir o livre acesso dos servidores da
CONTRATANTE, facilitando a obtençâo de informaçöes
junto

a CONTRATADA;

2.4- Assumir as responsabilidades por eventuais danos
materiais ou morals causados ao Municipio e a
terceiros, em decorrência de sua acão ou omissão no
desenvolvimento

do

Serviço,

sem

nenhuma

responsabilidade do CONTRATANTE;
2.5- Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub
empreitar, total ou parcialmente, a quaiquer tjtulo,

Os

direitos e obrigaçoes decorrentes da adjudicação do
fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente
justificável a intervenção de fornecedores ou serviços
técnicos especiais, desde que devidamente autorizados
pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste Termo;

A
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2.6- Prestar todo e qualquer esclarecimento ou
informaçao solicitadas pelo CONTRATANTE, bern como pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seja verbal
e/ou por escrito, garantindo-se o livre acesso dos
mesmos nas dependências da instituição;
2.7- Manter registros contabeis, atualizados e em boa
ordem a disposição dos servidores da CONTRATANTE;
2.8- Guardar,

zelar,

responsabilizar-se

pela

conservação e manutenção do patrirnônio püblico
municipal (bens móveis, equipamentos), cedidos para
execução do Serviço e recebidos pela CONTRATADA;

2

2.9- Prestar contas, perante a Prefeitura Municipal de
São Jose' da Bela Vista, anualmente, ate o dia 31 de
janeiro, em relação aos recursos recehidos e aplicados
no ano imediatamente anterior;

2

2.10- Obedecer, para fins de prestaçöes de contas, as
normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo;
2.11- Utilizar a verba a ser repassada pela CONTRATANTE
exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao
objeto deste Termo de Colaboração, na forma prevista no
artigo 70 da LDB (Lei n° 9394/96);
2.12- Restituir o Municipio, por ocasião da
apresentação do relatório e da prestacão de contas
anual consolidada, os valores repassados para
consecução da parceria, quando os mesmos não forem
utilizados;
2.13- Responder pelo pagamento dos encargos
trabaihistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relativos ao funcionamento da CONTRATADA e ao

2

adimplemento

deste

termo,

não

caracterizando

responsabilidade solidária ou subsidiária da
5

ft/
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administração püblica pelos respectivos pagamentos,
quaiquer oneração do objeto da parceria ou restrição

a

sua execução.
CLAUSULA TERCEIR - DAS 0BRIGAçÔEs DA CONTRATANTE

3- São comprornissos do Municipio:

a

3.1- Transferir os recursos

CONTRATADA, mensalmente,

no valor equivalente a R$8.080 (oito mil e oitenta
reais);
3.2- Designar o gestor que será o responsável pela
gestão da parceria, corn poderes de controle e
fiscalização, incluindo:
3.3- Apreciar a prestacão de contas apresentada pela
CONTRATADA;
3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, o
que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigaçoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto
a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3.5- Cornunicar formairnente

a

CONTRATADA qualquer

irregularidade encontrada na execução do presente

-

Termo;
3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Colaboraçào
através da publicaçao em jornai Oficial de pubiicação
municipal;

-m

3.7- Bioquear, suspender ou cancelar o pagarnento das
transferências financeiras

a

CONTRATADA quando houver

descumprimento das exigências contidas no presente
Termo, tais como:
- Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
- Aplicação indevida dos recursos financeiros,
transferidos pelo MUNICIPIO, nâo prevista no Piano de
Trabalho.
-m
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Não cumprirnento do Piano de Trabaiho.
Faita de clareza, lisura ou boa fé na apiicação dos

recursos pübiicos.
3.8 — Para fins de interpretacão do item 3.7 entende-se
S

por:

2

-Bloqueio:

A

determinaçao

para

que

transferência

a

financeira não seja paga enquanto determinada situação
não for reguiarizada, ficando, todavia acumulada para
pagamento posterior.
-Suspensão: A determinacão para que a transferência
financeira não seja paga enquanto determinada situação
não for regularizada, perdendo, a CONTRATADA, o direito

a percepção da transferência financeira relativa ao

-

periodo de suspensão.
-Cancelamento: A determinação para que a transferência
financeira nâo seja repassada a partir da constataçào
de determinada situação irregular.
CLUSULA QUARTA
4-

-

DOS RECURSOS FINANCEIROS

0 CONTRATANTE repassará

a CONTRATADA, o montante

de R$ 8.080 (oito mil e oitenta reais);
4.1-

-

valor

0

definido

acima

atualizado

será

monetariamente, anualmente, em janeiro, utiiizando-se
no mInimo o indice IPC-FIPE, acurnulado, de novembro do
ano imediatamente anterior.
4.2- A

CONTRATADA

movimentará

os

recursos

em

conta

bancaria especifica,
de sua titularidade mantida junto
ao Banco do Brasil.
CLAUSULA

QUINTA- DA GESTAO DO TERNO DE c0LAB0RAçA0

5.1- 0 acompanhamento e fiscai.ização do cumprimento do
objeto

e

condiçoes

do

presente

instrumento

serão

exercidos pelo CONTRATANTE a quem também incumbirá
anáiise

dos

reiatórios

de

atividades

dos

a

serviços
7

ZY
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desenvolvidos e dos demais documentos apresentados pela
CONTRATADA;

5.2- 0 responsável pela gestäo do convênio poderá, de

-

necessidade e para fins de análise do

acordo corn a

relatório, solicitar inforrnaçôes adicionais, examinar
documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato
cumpriment.o das finalidades do presente termo.
CLAUStJLA SEXTA - DA VIGNCIA
6- 0 prazo de vigência do presente Acordo de 000peração
será de 12 meses, renovável ate 5 (cinco) anos.
CLAtJSULA SETIMA - DA RESCISAO
7- 0

presente

instrumento,

ser

pode

rescindido,

a

qualquer tempo, corn as respectivas condiçoes, sançôes e
delimitacoes
estipulaçào

claras
de

de

prazo

alérn

responsabilidades,

minimo

de

antecedência

para

da
a

publicidade dessa intenção, que näo poderá ser inferior
a 60 (sessenta) dias.
CLAUSULA OITAVA- DA PP.ESTAçA0 DE CONTAS
8-

A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas

anualmente, conforme previsto na cláusula segunda, item
2.9;
8.1-

A

Prestacão

de

contas

dos

recursos

recebidos

deverã ser apresentada corn os seguintes documentos:
8.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo
seu

representante

desenvolvidas
comparativo

para
de

legal,
o

metas

contendo

cumprimento
propostas

as
do

corn

atividades

objeto
os

e

0

resultados

alcançados;
8.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo

seu representante legal, corn a descrição das despesas e
receitas efetivamente realizadas;
I'
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8.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa,
devidarnente acompanhado dos comprovantes das despesas
realizadas

e

assinado

pelo

dirigente

responsável

e

financeiro da entidade;
8.1.dsaldo

Comprovante,
remanescente

quando
em

ate

houver,
30

de

(trinta)

devoluçào
dias

de

após

o

término da vigência deste Termo.
CLtJSULA NONA - DA RESPONSABILIZAçAO E DAS sANcoEs
9- 0 presente

Termo

deverá

ser

executado

fielmente

pelos participes, de acordo corn as cláusulas pactuadas
e a leqislacão pertinente, respondendo cada urn pelas

2

consequências de sua inexecução total ou parcial;
9.1-

Pela

execuçáo

da

parceria

em

desacordo

corn

o

projeto,

0

Municipo poderá, garantida a prévia defesa,

aplicar

a

CONTRATADA

as sançoes

do

art.

73 da

Lei

Federal n° 13.019/2014.
CLAUSULA DECIM

- DA D0TAçA0 0RçANENTARIA

10- As despesas corn a execuçào da presente parceria

-

correrão por conta da rubrica de dotação Orçamentária
n° 02.04.02 Fundo da Criança Adolescente
Funcional Programática: 082430005-2008
Subvençöes Sociais
Ficha 035
CLAUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
11- Tanto quanto possivel

Os

partIcipes se esforçaräo

para resolver arnistosarnente as questöes que surgirem no
presente

termo

e,

no

caso

de

eventuals

omissöes,

deverão observar as disposicôes contidas na Lei Federal
N° 13.019/14 e Decreto n o 8.726/2016.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO DE ELEIcAO

A
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12- Os participes elegem o Foro da cornarca de FrancaSF, corn renüncia de qualquer outro, para dirimir
quaisquer düvidas oriundas do presente Termo.
E, por estarem assim de cornum acordo, assinarn as partes
o presente instrurnento, em duas vias de igual teor e
forma, na presenca de duas testemunhas, para que
produzam os devidos efeitos legais.

São José daeVista, 31de janeiro de 2.017.

/

/1 ,PAULA M1S S INO

PREFEITA MUNICIPAL

AGENOR GADO
PRESIDENTE DA.APAE

Da d - ai1a Squarize
L'ARIA DE EDUCAçA0
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