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Nascido em Mesquita, 
meia daniel cabral anima 
pagode na Seleção Sub-17
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Fuzilado na cadeira do dentista
Homens armados invadem consultório e executam ex-pM suspeito de integrar milícia da Zona oeste do Rio.
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vinny Brito vai soltar 
a voz no Top Music 
em Nova iguaçu 
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Resenha cultural

2

Ex-prefeito 
é baba ovo, 
adorador de 
boquinhas 
e ingrato

SEnTARAm O dEdO nO POPEyE!!! REpRodução/REdE Socialw

veado faz vereador se calar 
durante votação na câmara

6

7

bRigA dE fOicE

3

prefeito do Rio, 
Marcelo crivella, 
e lamsa seguem 
na briga pela 
linha amarela. 

Mula do tráfico roda 
com pasta base
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Na falta do Poder Público, a ação 
de lideranças comunitárias pode re-
solver necessidades nas comunidades. 
denilson Marques, de Nova iguaçu, 
é um exemplo nessa vertente. Há um 
bom tempo, o ativista social e apoia-
dor da Cultura, vem construindo pon-
tos de ônibus ‘decentes’ nos bairros. 
“Nossa gente merece”, costuma dizer 
Marques.

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

a galera de Nova 
iguaçu já tem o 
ponto de encontro 
certo para as tar-
des de sábado. E 
esta semana não 
será diferente.

a ‘Feijoada da 
lalu’, um dos 
eventos mais co-
mentados, bada-
lados e lotados da 
região, apresenta 
no sábado (09), a 
partir das 13h, um 
grupo de samba e 
pagode que con-
quistou o público 
com sua qualida-
de, simpatia e ca-
risma. É o ‘Nosso 
grito’, formado 

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

ladrão, baba ovo, adorador de boquinhas

aquele ex-prefeito que meteu os dez dedos das 
mãos nos cofres públicos, resolveu mostrar a cara 
por completo. Filiado a um dos partidos a favor dos 
‘ladrões’ iguais a ele, o sujeito só apoia gentalha. 
Mesmo com dinheiro estocado e investimentos fora 
da cidade aonde mora, o cara vive babando ovo e 
atrás de boquinhas.

*****************************************

Mentiroso e ingrato com eleitores
Esse tipo de político se esconde durante quatro 

anos e nos períodos eleitorais aparece com as mes-
mas promessas e metendo o malho nos que pensam 
diferente. Enquanto ele esteve no poder só nomeou 
‘cumpanhêro’ e gente que não presta. afundou a ci-
dade e meteu o pé depois da derrota. Nem um ‘mui-
to obrigado’ a quem o elegeu.

*****************************************

Barracos regados a bebidas e gritos

agora, o cara posa de santo e aperta mão de quem nun-
ca viu mais gordo. além de saquear os cofres, o malandro 
e sua mulher, quase toda semana infernizavam a vida dos 
vizinhos. Era barraco regado a gritos, bebedeiras & Cia. E 
ainda tem gente que puxa o saco de um cara desse. Qual-
quer hora o SoMBRa revela quem é o “coisa ruim”. Por 
enquanto, só observação em cima dele.

MpB - a 
Era dos 
Festivais

o espetáculo “MPB – a Era 
dos Festivais” celebra o repertório 
de ouro da Era dos Festivais, que 
marcou a geração dos anos 1960. 
Naquela época foram revelados 
nomes como Elis Regina, Chico 

Buarque, Milton Nascimento, 
Caetano veloso, gilberto gil, Edu 
lobo e vários outros. agora, os 
sucessos da MPB serão apresenta-
dos em formado de “antigamente” 
no imperator, nesta quinta, às 20h. 

um verdadeiro resgate de letras 
e melodias que tocam a alma e 
fazem parte da nossa identidade 
cultural. No roteiro, destacam-se 
sucessos como “arrastão” (Edu 
lobo e vinícius de Moraes), “a 

banda” (Chico Buarque), “dispa-
rada” (geraldo vandré e Theo de 
Barros), “Ponteio” (Edu lobo e 
Capinam), “alegria, alegria” (Ca-
etano veloso), “Pra não dizer que 
não falei de flores” (Geraldo Van-

dré) e “Fio maravilha” (Jorge Ben 
Jor), entre vários outros. local: 
imperator – Centro Cultural João 
Nogueira. Endereço: Rua dias da 
Cruz, 170 - Méier. Contato: (21) 
2597-3897.

vinny Brito 
no Top Music 

o cantor vinny Brito 
se apresenta no TopShop-
ping hoje. Ex-participante 
da primeira edição do The 
voice Brasil, Brito chegou 
a trabalhar com produtores 
musicais renomados, como 
lincoln olivetti, alexandre 
Castilho, Torcuato Mariano, 
Ed Motta, Claudia leitte e 
daniel. ao longo da carreira, 
vinny também gravou com 
Sandra de Sá, Jorge aragão, 
entre outros artistas. Com um 
repertório que vai da MPB 
moderna ao soul, vinny se 
apresenta às 19h, na praça 
de alimentação do 3º piso - 
Expansão. o TopShopping 
está localizado na av. gover-
nador Roberto Silveira 540, 
Centro – Nova iguaçu. Tele-
fone: (21) 2667-1787.

por Rennan Pe-
reyra (vocal), alan 
Kzu (cavaquinho 
e vocal), Binho 
Silva (banjo e vo-
cal), Rafael Peixi-
nho (violão), lulu 
Torres (pandeiro), 
João Caramujo 
(tantã) e guto Jr. 
(percussão geral).

a festa é literal-
mente ‘arregada’, 
pois tem cerveja, 
refrigerante, água 
e caipirinha total-
mente liberados 
das 13h às 17h.

o tempero espe-
cial do evento fica 
por conta da dupla 
Cacá e dodô, can-

tando o melhor do 
sertanejo e dando 
aquele toque eclé-
tico na Feijoada da 
lalu. os ingressos 
são vendidos so-
mente na hora, na 
bilheteria e a casa 
é sujeita a lotação.

a lalu lounge 
fica na Rua arce-
lino Pereira Ne-
ves, n° 52, Centro 
- Nova iguaçu. in-
formações e Re-
servas: 2658-6009 
- lalulounge.com.
br

f a c e b o o k . c o m /
lalulounge / ins-
t a g r a m . c o m / l a l u -
loungeoficial

o bis da comédia “uma Fortuna pra doi$

o sucesso da 
a p r e s e n t a -
ção da co-

média “uma fortu-
na pra doi$” foi tão 
grande em julho que 
o espetáculo volta ao 
Teatro Rival Petro-
bras hoje, às 19h30. 
Fugindo do formato 
stand up e esquetes, 
a peça, dirigida por 
Paulinho Serra, traz 
mistério, confusões 
e reviravoltas, além 

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

de muito humor. No 
elenco, estão os ato-
res Bia guedes, aldo 
Perrotta, Berg Bha-
rusck, Wagner Trin-
dade e Marcelo Sou-
za (a famosa drag 
queen Suzy Brasil).

“uma fortuna pra 
doi$” conta a histó-
ria de dona leocá-
dia, uma idosa rica, 
prestes a morrer. Só 
que, antes de partir, 
ela quer reencontrar 
o neto desapareci-
do e deixar toda sua 
fortuna para ele. in-

centivada por Janete, 
sua ajudante do lar, 
ela faz um vídeo e 
posta na internet, na 
esperança de revê-
-lo. Para surpresa 
de dona leocádia, 
surgem dois rapa-
zes dizendo-se netos 
dela. a dúvida faz a 
milionária ter uma 
tarefa difícil: desco-
brir quem é o verda-
deiro neto. 

a peça é uma co-
média popular, com 
uma dramaturgia 
instigante. durante o 

espetáculo, as piadas 
são disparadas sem 
que se perca o enre-
do. Com uma lingua-
gem popular, ácida e 
crítica, “uma fortu-
na pra doi$” aborda 
a ganância pelo di-
nheiro e até onde po-
demos ir para ter uma 
conta bancária abas-
tada. o Teatro Rival 
Petrobras fica na Rua 
Álvaro alvim, 33/37 
- Centro/Cinelân-
dia - Rio de Janeiro. 
informações: (21) 
2240-9796. 

O divertido espetáculo combina humor, confusões e mistério no Teatro Rival

 divulgação

 divulgação‘Nosso grito’ vai sacudir feijoada da lalu
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demanda de dados

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

Durante o encontro em Belford Roxo assisstentes sociais ajustaram a metodologia de preenchimento 
do Registro Mensal de Atendimentos em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 

crivella volta a retirar cobrança 
de pedágio na linha amarela

Técnicos debateram a questão de preenchimento do Registro Mensal de Atendimento

Técnicos da aS debatem 
preenchimento de RMa 

a Secretaria de 
assistência So-
cial e Cidadania 

(Semasc) de Belford 
Roxo realizou no Cen-
tro de Referência Espe-
cializado de assistência 
Social ii (CREaS), no 
bairro Santa amélia, 
uma roda de conversa 
sobre o preenchimento 
do Registro Mensal de 
atendimentos (RMa), 
que é um sistema onde 
são anotadas mensal-
mente as informações 
relativas aos serviços 
ofertados e o volume 
de atendimentos nos 
Centros de Referência 
da assistência Social 
(CRaS) e nos Centros 
de Referência Espe-
cializado em assistên-
cia Social (CREaS. 
Participaram cerca de 
20 técnicos de referên-
cia do Sistema Único 
de assistência Social 
(SuaS).

o encontro foi orga-
nizado devido a uma 
demanda de dados que 
a vigilância Socioassis-
tencial vem trabalhan-
do e identificou a difi-

antonio carlos 
horahmunicipios@gmail.com

culdade que os técnicos 
têm no preenchimento 
do RMa, que é um re-
latório do governo Fe-
deral.  atualmente, o 
município conta com 
três CREaS, um Cen-

tro Pop e 13 CRaS, que 
atendem, em média, 80 
mil famílias.

MeTOdOlOgiA 
cOMuM

Segundo o secretário 

adjunto da Semasc, dio-
go Bastos, além dessa 
dificuldade, não há uma 
metodologia comum 
nesse preenchimento. 
“o objetivo do encon-
tro foi para ajustar essa 

metodologia de preen-
chimento que é comum 
a qualquer equipamento 
CRaS, pois precisamos 
que os números este-
jam mais próximos da 
realidade. através des-

se diagnóstico o gestor 
municipal consegue fa-
zer seu planejamento e 
investir os recursos que 
vêm cofinanciados do 
governo Federal”, in-
formou diogo.

após a Câmara de ve-
readores do Rio de Ja-
neiro aprovar a adoção 
da linha amarela (foto)  
pelo município, o pre-
feito Marcelo Crivella 
voltou a liberar a pas-
sagem de veículos nos 
dois sentidos da via ex-
pressa, que liga a Barra 
da Tijuca, na Zona oes-
te, ao Centro da cidade 
e ao aeroporto interna-
cional antônio Carlos 
Jobim (galeão). 

a ação ocorreu no 
fim da noite da última 
terça-feira, depois que 
Crivella sancionou a lei 
complementar aprova-
da horas antes. Por vol-
ta das 23h, agentes da 
prefeitura retiraram as 
cancelas, reconstruídas 
pela concessionária la-
msa na semana passada, 
após a prefeitura des-
truir as cabines de pedá-
gio no dia 27. Também 
foram colocados cones 
para impedir a passa-
gem pelas pistas com 
cobrança automática.

a Prefeitura informou 
que a lei complementar 
estabelece que o órgão 
“editará as normas para 
executar a nova legisla-

ção, o que inclui a fixa-
ção da tarifa necessária 
à prestação de serviço”. 
um grupo de trabalho, 
criado para discutir a 
questão, terá 20 dias para 
apresentar o plano de en-
campação.

Em nota, a concessio-
nária Lamsa afirmou que 
o prefeito Marcelo Cri-
vella “afronta o Poder 
Judiciário”, ao “atacar” a 
empresa determinando a 
retirada das cancelas “na 
calada da noite”, em uma 
ação unilateral e “despro-
vida de embasamento ju-
rídico”.

“a lamsa lamenta e re-
pudia de forma veemente 
a conduta autoritária do 

prefeito que, ao impedir 
novamente a cobrança 
de pedágio, descumpriu 
duas decisões judiciais. 
a primeira foi a liminar 
concedida no dia 22 de 
maio que o proibiu de le-
vantar as cancelas da li-
nha amarela”, diz a nota, 
citando também a liminar 
concedida na última sex-
ta-feira. 

A prefeitura afirma que 
a empresa teria arrecada-
do R$ 1,6 bilhão a mais 
dos motoristas, ao longo 
dos últimos anos. Segun-
do cálculos do Tribunal 
de Contas do Município 
(TCM), o valor seria de 
R$ 480 milhões. Fonte: 
agência Brasil 

FERNaNdo FRaZão/agêNCia BRaSil

gratidão em forma de presente em paracambi

amizade e gratidão são 
valores inestimáveis que 
não podem ser jogados ao 
vento. Na última segunda-
-feira, um grupo de arte-
sãs de Paracambi (foto) 
mostraram porque a virtu-
de deve ser praticada infi-
nita e incondicionalmen-
te. Elas homenagearam 

Maria lucia ornelas, da 
família Hora H, com uma 
cesta de produtos feitos 
pela Casa do artesão, lo-
calizado na Praça da Cara 
Nova. 

Emocionada, dona Ma-
ria, como é mais conhe-
cida, agradeceu o carinho 
das artesãs Neuza

 (diretora), e Suely Mar-
ques, Maria Helena, Nalda, 
Maria aparecida (presen-
tes na homenagem), além 
de idalina,odila,Tânia, 
Maria do Carmo, isabete, 
Emília, Márcia gonçalves, 
gicelma, denise, geane, 
luiza, Márcia Melo, Fáti-
ma e Sueli Monção. 

 divulgação
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educação

Secretaria de Comunicação 
Social de Queimados

Movimento de conscientização que chama atenção para prevenção do câncer 
de próstata de mama e de colo de útero aconteceu nas ruas do município 

Meriti marcha pelo Novembro azul

vereador da Câmara do Rio se recusa a vo-
tar duas vezes porque seu número na chamada 
nominal era o 24, atribuído ao veado no jogo 
do bicho. Comissão de Ética da Casa disse que 
vai conversar com Marcelino d’almeida sobre 
a atitude.

Com dois blocos ‘encalhados’, o me-
galeilão da cessão onerosa do pré-sal, 
realizado ontem no Rio de Janeiro, caiu 
à metade os recursos que deverão ser re-
cebidos por estados e municípios como 
parte da operação.

uma faixa estendida ás margens da via du-
tra, no bairro Rancho Novo, em Nova iguaçu, 
chama atenção pelo teor explícito usado por 
uma boate da região. o convite é para um fes-
ta que acontece no próximo final de semana 
e que promete abalar os alicerces sexuais dos 
frequentadores. 

convite explícito para festa em cabaré 

Busca de acordo i
o governo do RJ irá buscar 

acordo com o Ministério Pú-
blico Federal de Minas gerais 
(MPF- Mg) e a Secretaria de 
Transporte do Estado de Mi-
nas para receber indenização 
referente à multa aplicada a 
concessionárias de transporte 
ferroviário em razão do aban-
dono de linhas férreas.

abaixo da meta ii
o índice de comparecimen-

to está abaixo da meta nos 15 
municípios (arraial do Cabo, 
Carapebus, Comendador levy 
gasparian, duque de Caxias, 
iguaba grande, laje do Mu-
riaé, Magé, Mendes, Mirace-
ma, Porciúncula, Porto Real, 
Quissamã, Rio Claro, São João 
de Meriti e Silva Jardim). 

o preconceito aliado à iden-
tidade de gênero têm formado 
o gargalo que mantém longe da 
educação básica e, consequente-
mente, fora do mercado de tra-
balho travestis e trans. Esse con-
texto de restrição é analisado pela 
primeira professora trans da Es-

cola de Comunicação Social da 
universidade Federal do Rio de 
Janeiro (uFRJ) como uma mal-
dição a alimentar o linchamento 
social de pessoas nessa condição. 

dani albi ministrou palestra 
de abertura do seminário apren-
dizagem Profissional: alternati-

vas e perspectivas para as juven-
tudes, promovido pelo Centro 
integrado Educação Escola 
(Ciee), na academia Brasileira 
de letras (aBl). Para ela, não 
há políticas públicas de inclusão 
ou debate sobre a necessidade de 
um ambiente diverso no âmbito 

escolar, “por conta das diversas 
omissões que os agentes da edu-
cação constroem em relação à 
transfobia nesses espaços, o que 
resulta em mais de 70% de pes-
soas trans e travestis abandonan-
do o ensino básico formal e não 
concluindo o ensino médio”.

gargalo expõe exclusão de trans na educação básica 

                                   divulgação 

dIReTo ao PonTo

THiago louREiRo/divulgação

Moradores pedem a Pre-
feitura que adotem medi-
das em relação a coleta de 
lixo. É que, segundo eles, 
os garis recolhem as bolsas 
de lixo e jogam de qual-
quer jeito no caminhão. ao 
bater na lataria parte da su-
jeira acaba escapando das 
sacolas, deixando um ras-
tro de sujeira. um morador 
postou a imagem de como 
ficaram as ruas do Parque 
alian após a coleta. além 
disso, o cheiro é insuportal, 
dizem eles. 

nos bairros

lixo espalhado nas ruas de São João de Meriti   

horahmunicipios@gmail.com Mais 4 navios gregos na mira da pF 

NORdeSTe - 
Mais quatro navios 
de bandeira grega, 
além do Boubouli-
na, da empresa delta 
Tankers, são alvo da 
investigação que a 
Marinha do Brasil e 
a Polícia Federal (PF) 
realizam para tentar 
identificar os respon-
sáveis pelo derrame 
de óleo cru que, desde 
o fim de agosto, atin-
giu o litoral dos nove 
estados do Nordeste. 

Oficialmente, a 

 REPRodução/FaCEBooK 

BRASIL

Marinha não revela os 
nomes das cinco em-
barcações a respeito das 
quais pediu informações 
às autoridades maríti-
mas da grécia, mas, em 
nota, a delta Tankers, 
responsável pelo Boubo-
lina, revelou tratar-se dos 
navios-tanques Maran 
apollo e Maran libra (da 
Maran Tankers), Minerva 
alexandra (Minerva Ma-
rine) e do Cap Pembroke 
(Euronav), além do Bou-
boulina. Fonte: agência 
Brasil

TcE barra licitação de petrópolis 
Em junho de 

2017, ao analisar 
o edital do Pregão 
022 através do qual 
a Prefeitura de Pe-
trópolis pretendia 
licitar o serviço de 
manutenção da ilu-
minação pública 
pelo valor global 
estimado em R$ 7,4 
milhões por um pe-
ríodo de um ano, o 

Tribunal de Contas 
do Estado do Rio 
de Janeiro apontou 
uma série de pro-
blemas como or-
çamento inconsis-
tente, e suspendeu 
o processo licita-
tório, que acabou 
ocorrendo em 26 de 
dezembro daquele 
ano com o valor de 
R$ 5,9 milhões.

uma cami-
nhada por 
ruas do 

bairro Jardim Me-
riti marcou o iní-
cio da campanha 
Novembro azul e o 
término das ações 
da campanha ou-
tubro Rosa em São 
João de Meriti. o 
movimento de cons-
cientização, que 
chamou a atenção 
para a importância 
da prevenção e do 
diagnóstico precoce 
do câncer de prós-
tata, de mama e de 
colo de útero, acon-

teceu no final da 
tarde da quinta-feira 
da semana passada. 

a caminhada foi 
organizada pelo 
subsecretário de go-
verno, gildo gonza-
ga, e contou com a 
parceria da Secre-
taria Municipal de 
Saúde. “Quisemos 
chamar a atenção, 
principalmente dos 
homens, sobre a im-
portância do diag-
nóstico precoce do 
câncer de próstata. 
os homens são os 
que mais não se cui-
dam e se recusam a 
fazer o exame”, ex-
plicou gildo.

“dr. João criou o 

espaço Femina no 
PaM Meriti, onde as 
mulheres podem pro-
curar orientações, 
consultas e exames 
para prevenção do 
câncer de mama e de 
colo de útero. Mas 
este espaço também 
foi ampliado para 
que os homens façam 
biopsia e ultrassom 
para diagnóstico do 
câncer de próstata. 
Queremos destacar 
que, quanto mais 
cedo o diagnóstico, 
melhor são as chan-
ces de tratamento”, 
explicou a subsecre-
tária municipal de 
Saúde, Marilourdes 
dos Santos.

audiência pública 
o tema fez parte da audi-

ência pública realizada pela 
Comissão de Turismo em 
conjunto com a Frente Par-
lamentar Rio nos Trilhos 
e o Fórum de desenvolvi-
mento da assembleia le-
gislativa do Estado do RJ, 
no auditório do prédio ane-
xo ao Palácio Tiradentes.

Fique ligado i
os cerca 577 mil eleitores 

dos 28 municípios do estado 
do RJ que passam pelo pro-
cesso de cadastramento bio-
métrico obrigatório e ainda 
não realizaram a coleta das 
digitais têm até o dia 1º de 
dezembro para comparecer 
ao posto de atendimento res-
ponsável por sua localidade.

Caminhada por ruas do bairro Jardim Meriti foi organizada pelo subsecretário 
de Governo, Gildo Gonzaga marcou o início da campanha Novembro Azul
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Bruno Henrique projeta clássico
contra o Botafogo no Engenhão
Atacante reencontra adversário contra o qual estreou com dois gols pelo Rubro-negro

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 alExaNdRE vidal / CRF

Final da libertadores faz busca 
de brasileiros por lima crescer Sub-17: nascido em Mesquita, meia 

não deixa faltar o pagode na Seleção

O estádio Monumental de lima, no Peru, 
foi o escolhido para abrigar Fla x River

 “É um clássico mais que especial, pois foi nele que estreei”, disse um dos artilheiros do Mengão

divulgação

Com a alteração do 
palco da final única 
da libertadores de 
Santiago para lima, 
os rubro-negros se 
voltaram à capital 
peruana na tentativa 
de acompanhar a de-
cisão continental in 
loco. Segundo levan-
tamento da platafor-
ma KaYaK, a busca 
dos brasileiros por 
passagens aéreas à ci-
dade cresceu 2752% 
no Brasil inteiro e 
8328% no Rio de Ja-
neiro.

a torcida do Fla-
mengo parece estar 
mais empolgada que 
a do River Plate no 
momento. as buscas 
por vôos na argen-
tina também aumen-
taram, mas em taxa 
menor – 1145%.

Normalmente bus-
cas saídas do Rio de 
Janeiro representam 

12% das buscas totais 
para lima no Brasil; 
na última terça-feira, 
passaram a represen-
tar 36%.

a pesquisa foi fei-
ta ontem na base de 
dados do KaYaK 
buscando por voos de 
ida e volta na classe 
econômica saindo de 
todos os aeroportos 
do Brasil e da argen-
tina com destino a to-
dos os aeroportos de 
lima. Foi comparado 
o volume de buscas 
da última terça-feira 
com a média diária de 
outubro de 2019, para 
viagens de 22 a 24 de 
novembro de 2019.

a primeira final 
única da Copa liber-
tadores acontece no 
sábado dia 23 de no-
vembro, às 17h, no 
Estádio Monumental 
de lima, do univer-
sitario-PER.

Cravado no meio da 
Baixada Fluminense, 
o município de Mes-
quita se emancipou de 
Nova iguaçu em 1999. 
Três anos depois, saiu 
de lá um de seus mais 
orgulhosos filhos: 
daniel Cabral. Meio-
-campista da Seleção 
Brasileira, ele carrega 
até hoje uma das prin-
cipais marcas de sua 
terra, o pagode.

durante os treinos, 
aquecimentos e mo-
mentos pré-jogo, da-
niel é um dos “dJs” 
mais requisitados do 
elenco. É dono de uma 
das caixas de som que 
o grupo trouxe para a 
disputa da Copa do 
Mundo e sempre que 
pode, coloca um pago-

cria da Baixada Fluminense, daniel cabral garante samba na ‘trilha sonora’

alExaNdRE louREiRo/CBF

Clássico tem tido 
um sabor espe-
cial para o ata-

cante Bruno Henrique. 
um dos artilheiros do 
Flamengo na tempora-
da, o jogador tem feito 
a diferença nos clássicos 
contra os adversários ca-
riocas: já são nove gols 
em onze jogos. Em sua 
estreia pelo Mengão, ele 
marcou duas vezes na 
vitória sobre o Botafogo, 
por 2 a 1, no Campeona-
to Carioca. Hoje, às 20h, 
no Estádio Nilton Santos 
(Engenhão), o atleta re-
encontra o alvinegro em 
mais uma partida pelo 
Campeonato Brasileiro.  

“É um clássico mais 
que especial, pois foi 
nele que estreei, com 
dois gols. vou voltar ao 
local onde fui muito feliz 
no meu primeiro jogo. 
Muito motivado para en-
carar esse confronto. É 
mais uma final para nós. 
Espero fazer novamente 
uma grande partida”, re-
sumiu.

Bruno Henrique afir-
ma que está no auge da 
carreira no Flamengo e 
diz que esse bom mo-
mento casou com a fase 
da equipe.

“Feliz pelo momento, 
pela minha trajetória no 
Flamengo. Em 11 meses 
consegui chegar ao auge 

da carreira. Momento 
muito bom, assim como 
o Flamengo. Casou 
tudo”, destacou.

BOTAFOgO 
PRegA jOgO 
SeM eRROS 

Nas ruas, entre os tor-
cedores, muita gente 

compara o jogo entre Bo-
tafogo e Flamengo com a 
luta de um gigante contra 
um pequeno homem. os 
números do líder (com 
71 pontos) reforçam esta 
impressão: foram 64 gols 
marcados e apenas 25 so-
fridos.

Segundo o zagueiro 

argentino Joel Carli, o 
Botafogo tem que fazer 
uma grande partida para 
sair com a vitória. “o 
Flamengo passa por um 
momento ótimo, não só 
no ataque. Ele conta com 
jogadores de muita qua-
lidade, temos que entrar 
concentrados e não errar. 

Temos muito para traba-
lhar. É um jogo que exige 
concentração e queremos 
fazer uma grande parti-
da”.

Com 33 pontos, o Bo-
tafogo está na 14ª posição 
do Brasileirão, tendo mar-
cado 26 gols e sofrido 39 
ao longo do campeonato.

de para tocar. Entre seus 
artistas preferidos, estão 
os cantores Ferrugem e 
Tiêe. Quando não está 
com a caixa, também 
ajuda a formar a batuca-
da dos jogadores. Mes-
mo que seja só na palma 
da mão.

“gosto de um pagode. 
antes do jogo, temos 
nossos instrumentos, a 
gente sempre faz uma 
resenha, faz um pagode 
no busão. Mas não sei 
tocar nenhum instru-
mento, vou só na voz. 
É um pouco da minha 
raiz, meus amigos, mi-
nha família, todos gos-
tam muito de pagode. 
E é do futebol também. 
Jogador que não gosta 
de pagode não existe 
(risos)”.

Foi justamente na 
Baixada Fluminense 
que daniel começou 
sua vida no futebol. ou 
melhor, no futsal. Nas 
quadras do Tênis Clu-
be Mesquita, o jovem 
descobriu a paixão pela 
bola. o clube organiza-
va times de nível para 
enfrentar os grandes do 
Rio de Janeiro. Em uma 
das competições que 
disputou pelo Mesquita, 
aos sete anos, recebeu 
um convite para jogar 
no Flamengo, clube de 
seu coração. Não pen-
sou duas vezes.

Revelação das catego-
rias de base do Rubro-
-negro, daniel Cabral 
acumulou conquistas 
com a camisa do Fla. 
No último ano, ganhou 

o Brasileirão e a Copa 
do Brasil Sub-17 pelo 
clube. agora, o sonho é 
levantar uma taça com a 
camisa da Seleção Bra-
sileira. daniel esteve no 
time que foi elimina-
do na primeira fase do 
Sul-americano Sub-17, 
mas quer escrever uma 
história diferente no 
Mundial.

o objetivo da Sele-
ção Brasileira é claro: 
conquistar o tetracam-
peonato mundial sub-
17. Mas o título ainda 
é apenas uma ambição 
distante. Não dá para 
saber, mas uma coisa 
é certa. onde quer que 
essa Seleção vá, lá es-
tarão daniel Cabral, sua 
caixa de som e o pagode 
rolando.

SÉRiE a
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Mudança sobre 2ª instância não é  
catástrofe para lava Jato, diz Fachin

6

Réus presos, como Lula da Silva, podem ser beneficiados
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

 STF / divulgação

  “Ninguém sairá, ainda que se altere a jurisprudência, declarado inocente”, disse o relator da lava jato no STF (detalhe)

o ministro Edson Fa-
chin, relator da lava 
Jato no Supremo Tri-

bunal Federal (STF), disse 
ontem (6) não ver nenhum 
“efeito catastrófico” para a 
operação se a Corte mudar o 
entendimento e passar a de-
sautorizar o cumprimento de 
pena após condenação em se-
gunda instância da Justiça. a 
continuidade do julgamento 
sobre o assunto está marcada 
para hoje (7).

“Eu entendo que não, por-
que a eventual alteração do 
marco temporal para a exe-
cução provisória da pena não 
significa que, em lugar da 
execução provisória, quando 
for o caso, não seja decretada 
a prisão preventiva, nos ter-
mos do artigo 312 do Código 
de Processo Penal. Então, não 
vejo esse efeito catastrófico 
que se indica”, disse o minis-
tro ao ser questionado se via 
alguma ameaça à lava Jato.

Para Fachin, mesmo que 
seja desautorizada a prisão 
após segunda instância, nin-
guém deve ser solto auto-
maticamente, mas cada caso 
deve ser analisado pelo juiz 

responsável, que pode decretar 
a prisão preventiva e manter o 
réu preso, se atendidos os re-
quisitos para isso.

o ministro também negou 
que uma mudança de entendi-
mento possa favorecer a impu-
nidade. “Numa palavra, inde-
pendentemente do resultado 
do julgamento que se avizinha, 
ninguém sairá, ainda que se al-
tere a jurisprudência, declara-
do inocente”, disse.

a jurisprudência atual do 
Supremo, vigente desde 2016, 
autoriza o início do cumpri-
mento de pena logo após a 
confirmação da condenação 
em segunda instância. Três 
ações declaratórias de consti-
tucionalidade (adC´s), porém, 
questionam o entendimento, e 
o plenário do Supremo discu-
te uma compreensão definitiva 
sobre o assunto.

a análise sobre o tema atrai 
grande atenção da opinião 
pública por ter o potencial de 
beneficiar réus presos por cor-
rupção, incluindo condenados 
na lava Jato, entre eles o ex-
-presidente luiz inácio lula 
da Silva.

julgAMeNTO
O julgamento definitivo so-

bre o tema teve início em ou-

jusTIça

vereador do Rio se cala duas 
vezes o ser o nº 24 na votação

ontem o vereador do 
Rio de Janeiro Marce-
lino d’almeida (PP) 
se calou durante vo-
tação na Câmara ao 
ser chamado como o 
número 24 durante a 
sessão que aprovou a 
encampação da linha 
amarela, a via que 
liga as zonas norte e 
oeste do Rio. o núme-
ro é atribuído ao vea-
do no jogo do bicho.

a votação foi nomi-
nal a pedido do presi-
dente, Jorge Felippe 
(MdB), por conta de 
um problema nos pai-
néis de votação da 
Casa legislativa.

Na primeira chama-
da para aprovação das 

emendas do projeto, 
após o vereador Major 
Elitusalem ter dado 
o 23º voto favorável, 
Marcelino se calou e 
depois cruzou os bra-
ços. Já na segunda 
chamada da votação, 
quando Marcelino foi 
o número 47 na cha-
mada, ele se posicio-
nou a favor das emen-
das.

Mais tarde, em outra 
votação que tratava 
do projeto emendado, 
o vereador foi nova-
mente chamado pelo 
número 24. Ele ficou 
quieto novamente e 
se debruçou sobre a 
mesa. Ele só se po-
sicionou na segunda 

chamada, quando vol-
tou a ser o 47º da or-
dem.

Procurado pelo jor-
nal o Estado de São 
Paulo, o vereador dis-
se que exerceu sua 
função “normalmen-
te” e que “não desres-
peitou ninguém”. Ele 
ainda pediu descul-
pas a quem “se sentiu 
ofendido pelo fato de 
ter votado após a se-
gunda chamada”. “Te-
nho o maior respei-
to pelo ser humano e 
não tenho preconcei-
to com relação a di-
versidade sexual e de 
gênero”, afirmou em 
nota. (Fonte: Último 
Segundo - ig)

REPRodução

 Marcelino d’Almeida (mão na testa) disse que “não desrespeitou ninguém”

lula diz que visita da pF às 6h na cela foi “palhaçada”

Polícia Federal visitou o petista para dar intimação sobre caso que pretende prender Dilma

o ex-presidente pre-
so, luiz inácio lula 
da Silva, concedeu en-
trevista ontem ao Blog 
da Cidadania e contou 
que a Polícia Federal 
esteve em sua cela 
às 6h da última terça-
-feira.

o motivo da visita 
seria a entrega de uma 
intimação que con-
vocava o petista pra 
depor às 10h na ação 
preparada pela Polícia 
Federal visando pren-
der a ex-presidente pe-
tista dilma Rousseff. 

os advogados de 
lula conseguiram 
adiar o depoimento e 
consideraram desne-
cessária a forma como 
o ex-presidente foi in-
timado, segundo infor-
mações apuradas pela 
Revista Fórum. a ação 
foi definida pelo petis-
ta como “uma palhaça-
da”. 

Hoje (7) o Supremo 
Tribunal Federal vai 
julgar a tese de prisão 
em segunda instância e 
a tentativa de prender 
dilma. (Fonte: Último 

tubro. Fachin foi um dos qua-
tro ministros que votaram, até 
o momento, a favor da prisão 
após a condenação em segun-
da instância. os outros foram 
alexandre de Moraes, luís 
Roberto Barroso e luiz Fux.

até agora, três ministros – 
Marco aurélio Mello, Rosa 
Weber e Ricardo lewando-
wski – votaram a favor da pri-
são somente após o chamado 
trânsito em julgado da ação 
penal, quando já não é cabível 

mais nenhum tipo de recurso, 
nem mesmo no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) ou no 
próprio Supremo.

Entre os que restam votar es-
tão a ministra Cármen lúcia, 
que é abertamente favorável à 
prisão em segunda instância, 
e os ministros gilmar Mendes 
e Celso de Mello, que se po-
sicionam publicamente pelo 
trânsito em julgado. Caso se 
confirmem, com esses votos o 
placar ficaria empatado com 

cinco votos para cada lado.
Último a votar, o presiden-

te do STF, dias Toffoli, deve 
ser responsável por definir o 
julgamento. No passado, em 
análise de liminar, ele vo-
tou pelo trânsito em julgado. 
Mais recentemente, porém, o 
ministro chegou a defender 
uma terceira via, segundo a 
qual o cumprimento de pena 
começaria após o fim dos re-
cursos no STJ, que passaria a 
ser visto como uma espécie 

de terceira instância.
apesar de seu entendimen-

to pela prisão em segunda 
instância, Fachin disse ver 
com simpatia a solução pela 
terceira via. “a tese que, ao 
invés da segunda instância, 
transferiria para a terceira ins-
tância, se aproxima do ponto 
de das ideias, da tese que te-
nho sustentado. Ela admite 
que não é necessário o trânsi-
to em julgado”. (Fonte: agên-
cia Brasil)

 THEo MaRQuES / FRaMEPHoTo / agêNCia o gloBo
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deu ruim para o popeye
7Polícia

Editoria de 
Polícia

Acusado de integrar milícia foi executado com tiros de fuzil na cadeira do dentista na 
Zona Oeste. O PM teria envolvimento com um grupo de milicianos que domina a região 

alexsander da 
Silva Monteiro, 
conhecido como 

Popeye, foi executado 
após um grupo de homens 
armados invadir um con-
sultório dentário localiza-
do na Rua J, no Conjunto 
Cesar Maia, em vargem 
Pequena, na Zona oeste 
do Rio, na noite da última 
terça-feira. 

Policiais militares do 
31ºBPM (Recreio dos 
Bandeirantes) foram para 
o local e acionaram a de-
legacia de Homicídios da 
Capital (dHC). de acor-
do com investigações, 
alexsander, que era ex-
-PM, teria envolvimento 
com um grupo de milicia-

fuzIlado

nos que domina a região. 
Ele também é apontado 
pela Polícia Civil como 
chefe de uma organização 
criminosa do bairro Cam-
po grande, também na 
Zona oeste. 

ainda segundo a po-
lícia, Popeye assumiu a 
liderança do grupo cri-
minoso após a prisão de 
Francisco Bala de olivei-
ra, o Chico Bala, em 2009. 
a especializada informou 
que instaurou inquérito 
para apurar as circunstân-
cias da morte de alexsan-
der. a principal linha de 
investigação é a de execu-
ção motivado por um su-
posto acerto de contas. 

lideROu ATAque 
Em março de 2010, ale-

xsander foi preso acusado 

de liderar um ataque a um 
posto da Polícia Militar, 
em itaboraí, na Região 
Metropolitana do Rio. Na 
ocasião, um PM morreu 
e outro ficou ferido. O 
Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TRE-
-RJ) condenou o ex-PM 
por extorsão qualificada 
ao exigir de um comer-
ciante parte do lucro na 
venda de água mineral e 
botijões de gás mediante 
a ameaças.

a draco-Ei investiga 
o paramilitar e sua qua-
drilha em mais de 70 in-
quéritos. Em 2008, ainda 
de acordo com a Polícia 
Civil, Popeye liderou 
um ataque a um posto da 
Polícia Militar em itabo-
raí, município da Região 
Metropolitana.

Policiais da delegacia de 
Repressão as ações Crimino-
sas organizadas e inquéritos 
Especiais (draco) prenderam, 
ontem dois homens suspeitos 
de integrar a milícia de dani-
lo dias lima, o Tandera, que 
atua na região do Conjunto 
Marinha, em Nova iguaçu. 

Eles foram identificados 
como Michel de Carvalho 
Ferreira, conhecido como 
Barba, e Sérgio Caldas de 
lima Silva. de acordo com as 
investigações, Michel já pos-
suía mandado de prisão pre-
ventiva pelo crime de homi-
cídio qualificado. Com eles, a 
polícia apreendeu uma pistola 
municiada, calibre .380, com 

numeração raspada; coturno; cal-
ça tática; uma caneca com o sím-
bolo de seu “chefe”, o miliciano 
‘Tandera’, radiotransmissores da 
milícia; diversos uniformes mi-
litares; capas de colete balístico.  
dentro de um apartamento va-
zio no conjunto Marinha, foram 
apreendidos: carregadores de 

fuzil; munições de fuzil; colete 
balístico; uma pistola glock ca-
libre 9mm, com numeração ras-
pada; uma granada; uma espada; 
*diversos pinos de cocaína; taser; 
facas; toucas ninja. os dois sus-
peitos vão responder por crimes 
de porte ilegal de arma de fogo e 
organização criminosa.

PoLícIA PRende SuSPeItoS de IntegRAR mILícIA nA BAIxAdA

agentes da 54ª dP 
(Belford Roxo) pren-
deram em flagrante, 
na madrugada de on-
tem, leandro Ferreira 
suspeito de tráfico de 
drogas.

a Polícia Civil in-

formou que o acusado 
foi preso quando trans-
portava a pasta base da 
droga (foto) para uma 
favela do Município de 
Belford Roxo. leandro 
não ofereceu resistên-
cia. Com a quantidade 

de pasta base apreen-
dida, após o refino e 
a preparação da droga 
que é vendida, estima-
-se que o lucro final da 
organização criminosa 
giraria em torno de R$ 
90 mil. 

Suspeito de tráfico é preso em Belford Roxo
agentes da operação Bar-

reira Fiscal de itatiaia (Nhan-
gapi) prenderam Fábio lopes 
transportando 157 tabletes de 
maconha (105 kg) e um de ha-
xixe escondidos no porta ma-
las do veículo. 

o suspeito infornou aos 
agentes que pegou o carro, já 
com a droga escondida, em um 
posto de combustível na dutra 
e levava para vitória (ES).

Fábio foi conduzido para a 
99ª dP (itatiaia), onde foi au-
tuado por tráfico de drogas. A 
droga apreendida foi periciada 
e levada para o instituto de 
Criminalística Carlos Éboli 
(iCCE).

preso cheio de maconha e haxixe 
REPRodução/WHaTSaPP 

idoso é morto a pedradas e chutes após estuprar criança 
MiNAS geRAiS - um 
homem foi espancado até 
a morte após estuprar de 
uma menina de 11 anos 
na cidade de Januária, no 
Norte de Minas gerais. 
Segundo a polícia, Joa-
quim alves Pereira, de 70 
anos, foi agredido por vi-
zinhos após puxar a crian-
ça, que era sobrinha-neta 
dele, para dentro de casa, 

tirar a roupa dela e acari-
ciá-la.

a menina, que também 
era vizinha do idoso, re-
agiu e começou a gritar, 
chamando atenção de 
quem passava na rua. o 
homem foi levado para o 
quintal de casa, levou chu-
tes e pedradas até a polícia 
chegar.

o idoso foi encontrado 

ainda com vida, agonizan-
do e com traumatismo cra-
niano. Ele foi socorrido ao 
hospital, mas não resistiu 
e morreu. a Polícia Civil 
abriu um inquérito e os en-
volvidos no linchamento 
responderão pelo crime de 
homicídio se forem identi-
ficados. O estado de saúde 
da menina vítima do abuso 
sexual não foi divulgado.

PlanTão

REPRodução/WHaTSaPP 

Movimentação em frente ao prédio onde Alexsander foi assassinado, em Vargem Pequena 



Para o novo entrar é 

preciso deixar ir embora 

todas as nossas mazelas 

e as expectativas que 

estamos carregando por 

anos. O dia favorece investimentos 

para o imóvel ou para o campo 

familiar. A autoestima é testada, então 

é preciso confiar mais na vida e em 

você mesmo.

É um bom dia para 

fidelizar acordos e 

resolver documentos que 

envolvem investimentos 

altos. Mas o céu pede 

atenção com regras e questões legais. 

É vital ter consciência das mudanças 

pelas quais você vem passando e o 

quanto a sua postura profissional está 

sendo exigida. Faça o que é certo e 

escute a intuição.

Áries

O céu deixa muito 
claro que você precisa 
de boas relações para 
se desenvolver. As 
relações podem vir de 
diversas formas: por 

meio do casamento ou das relações 
comerciais e pessoais. Busque 
entender as diferenças e as nuances 
que cada um carrega dentro de si. É 
preciso ser flexível e firme em suas 
convicções.

Touro

A carreira e os projetos 

passam por ascensão, 

mas você é testado em 

sua sabedoria e em seu 

comprometimento. É 

um dia altamente produtivo e com 

bons resultados, entretanto é preciso 

levar em consideração os exageros 

que vêm de pessoas próximas, 

principalmente do cônjuge e de 

sócios.

Gêmeos

Sua fé e a sua forma 

de perceber os 

sentimentos são os 

agentes responsáveis 

pela sua forma de 

atuar com uma pessoa importante 

para o seu desenvolvimento. O 

relacionamento vem para lhe tirar da 

zona de conforto e pede de você uma 

postura mais doadora.

Câncer

Leão

O relacionamento 

merece mais atenção e 

dedicação da sua parte. 

Tenha atenção com as 

negligências em relações 

que exigem mais de você 

neste momento. O céu pede de você 

autocontrole e firmeza para alcançar 

os seus propósitos.

Virgem

O trabalho precisa ser 

reestruturado e o céu o 

ajuda a manter o foco 

e a ter posturas firmes 

para alcançar uma 

rotina produtiva. É no ato de servir 

diariamente que reside o sábio mestre. 

Não negligencie as atividades diárias, 

por mais maçantes que possam parecer.

Libra

É momento de 

construir os seus sonhos 

e de edificar bons 

sentimentos para obter 

a felicidade que almeja. 

A sensibilidade é vital para fazer boas 

escolhas, principalmente para os afetos 

no campo amoroso e para os filhos.

Escorpião

Os assuntos familiares 

tomam uma proporção 

maior em sua vida, pois 

há intenção de curar e 

ressignificar os laços 

de proteção. Solte o 

passado com amor e entendimento. 

O céu colabora com investimentos, 

principalmente para o imóvel.

Sagitário

É um dia importante 

para expressar o que 

pensa com pessoas do seu 

convívio. Uma notícia 

mexe muito com as suas 

expectativas e os sentimentos de pessoas 

próximas. O céu colabora com projetos 

e com a movimentação de ideias.

Capricórnio

É um bom dia para 
investir e fazer planos 
mais elaborados 
para movimentar a 
carreira e as metas 
futuras. Esteja atento 
a convites, reuniões e 

contatos importantes para alavancar 
os seus projetos. É preciso dar atenção 
aos exageros e às negligências com 
atividades em equipe.

Aquário

Você está passando 
por um processo 
importante para o 
seu desenvolvimento 
pessoal. A autopercepção 
é um fator necessário 

para avaliar os projetos e para manter 
a conexão com as suas ideias, seus 
estudos e suas viagens. Esteja atento a 
documentos e a possíveis negligências.

Peixes
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Ajude-nos a manter 
a cidade limpa.

 Não jogue lixo nas ruas!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

06 DE NOVEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 07/11/2019 – CÓD-PMBR 207.

DECRETO N° 4.781, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019 
Fica designada a Comissão de Seleção e Avaliação do Chamamento Público para 
Credenciamento e acompanhamento no Chamamento Público de Organizações da 
Sociedade Civil Mantenedoras de Instituições Educacionais Privadas de Educação 
Infantil, Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas junto a Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo para fins de Celebração de Termo de Colaboração e dá outras provi-
dências. ”
 
O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE BELFORD ROXO, Estado do Rio 
de Janeiro , no uso de suas atribuições legais constitucionais, e

•	 Considerando o que dispõem os artigos 70 ao 75 e 205 ao 214 da 
Constituição Federal/88
•	 Considerando o que dispõe os artigos 1º,2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 11, 12, 13 18, 19, 
22, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 9.394/96 
•	 Considerando a Lei Federal nº 11.494/2007;
•	 Considerando o Decreto Federal nº 6.253/2007.
•	 Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 12.796 de 2013
•	 Considerando ainda que é parte integrante das políticas públicas municipais 
de Educação do Governo a ampliação da oferta      da Educação Infantil.
•	 Considerando a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014
•	 Considerando a Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015
                                                                                                                               

                                                                          DECRETA:
Art. 1° Fica designada a Comissão de Seleção e Avaliação do Chamamento Público 
para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil Mantenedoras de Insti-
tuições Educacionais Privadas de Educação Infantil, Comunitárias, Confessionais e 
Filantrópicas junto a Prefeitura Municipal de Belford Roxo para fins de celebração de 
Termo de Colaboração e dá outras providências
Art. 2° Atribuições da Comissão de Seleção e Avaliação do Chamamento Público:

I – Receber os envelopes devidamente lacrados e com a identificação dos represen-
tantes das instituições interessadas em atender ao Edital de Chamamento Público 
contendo a documentação exigida no referido Edital.
II -   Analisar a documentação contida nos envelopes entregues
III -,Analisar e emitir parecer acerca do Plano de Trabalho das Instituições de Educa-
ção Privada de Educação Infantil Comunitária, Filantrópica e Confessional inscritas 
no Chamamento Público.
IV – Realizar visita técnica à instituição, para verificação das condições da capacida-
de instalada de atendimento a Educação Infantil, disposta no Chamamento Público 
para fins de termo de colaboração na forma da Lei.
V - Opinar favorável ou denegatoriamente quanto a assinatura do Termo de Co-
laboração entre a Prefeitura Municipal de Belford Roxo e o Representante Legal 
da Entidade mantenedora da Instituição Educacional Privada de Educação Infantil 
comunitária, filantrópica e confessional, conforme oque dispõe o Edital de Chama-
mento Público.

Art. 3º - A Comissão de Seleção e Avaliação do Chamamento Público será composta 

pelos servidores abaixo designados sob a presidência do primeiro:
I – Adriana  Bush Pereira– matrícula 11/005641 – Representante Secretaria Munici-
pal Educação
II –Juciara Jorgina de Souza – matrícula 11/014785 – Representante da Inspeção 
Escolar
II Rosangela da Silva Garcia – matrícula 11/00582– Representante da Secretaria 
Municipal Educação, 
IV – Linequer Chagas Ferreira   -  matrícula 60/69134 - Representante da Secretaria 
Municipal de  Educação Rosangela da Silva Garcia – matrícula  - 11/00582

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº4838/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEILA BATISTA TEIXEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe do Setor de Esporte de Rendimento, símbolo CC-7, 
na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4839/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VICTOR DA SILVEIRA TRICARICO, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor de Esporte Educacional, símbolo 
CC-7, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4840/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SAMUEL PEREIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe do Setor de Esporte de Participação, símbolo CC-7, na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº4841/SEMAD/2019 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 11 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ARNALDO ROGERIO SANTOS BATIS-
TA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor de Esporte PCD, símbolo 
CC-7, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção. 

PORTARIA Nº4851/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
NEUZA GUEDES DE SOUZA
CRISTIANE DOS SANTOS SOARES PESSOA

PORTARIA Nº4852/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 57

QCE
TUTANCAMON

APIARIOREC

RMIITEN
TUPANDEGA

VELVETMAÇÃ

ALTAUFANO
GIPROOD

DEMERARAA
NATOSBAVI

FEMENBATA
RETALOS
ANDARARCA

SOLTOECLER
ENGANOSA

Principal
edifício
militar

Edificou 
a cidade
de Enoc
(Bíblia)

Distinção
das cartas

do
baralho

Ameaças
comuns

em filmes
de terror

Faraó fa-
lecido com
menos de
20 anos
Local de
criação

de
abelhas

Top (?): 
a lista

dos dez
melhores

Folguedo
ruidoso e

alegre

Época
ideal para

vender
ações

Parte de
chapéus
como a

pala
Dão "vida"
às ideias 
dramatúr-

gicas

"Outro",
em

"alopatia"

"A (?) de 
Noé", obra
musical de
Vinicius

Fecho 
(?): 

zíper

Evento típico da
Sexta-feira Santa
Tempero utilizado 

em pizzas

Criado de
nobres

1.002, em
romanos
Recente-

mente

Tecla de 
gravadores
Tópico de
palestra

O fruto do
pecado

Para, em
inglês

Clássico
do futebol

baiano
(red.)

Veste de
gestantes
Extensão

de terreno

Açúcar
produzido
na Guiana
Nascidos

Igual;
mesmo
Rio da
Rússia

Conve-
niência

Verão, em
francês

Grupo
feminista
ucraniano

O mais
caro do
edifício 

é a
cobertura

O "você"
do gaúcho

Veludo,
em inglês

Vaidoso

Acabada;
concluída

Posto em liberdade
(o réu)

A propaganda que
constitui o crime

3/été — for — ten. 5/femen. 6/velvet. 7/pândega. 8/demerara.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

           
  S A S O G I R E P 
  O  A  V     
   P N  T O R A X 
    R    S   
    E O      
  P  P  C    A 
  I        N 
  C  O  F E M E A S
  A  Ã      R 
  D  S   S   A 
 M A R E F I L O R P 
    L     H  
       A   L 
  D   A  M    O
  E   G  I    
  S O N R U T O N  
  P   E  I    
  E   S  V   M 
  R   S   A A A 
  C   I   C  C 
  E   V  H I  A 
  B   A O  D  T 
  I   S   E  A 
  D      M   
  A R A N H A    
  S         
     O H N E S E D

Dizem que tamanho não é documento. 
A aranha-marrom prova isso: apesar de 
pequena, ela é extremamente vene-
nosa.
•	 É	a	menor	araNHa entre as mais 
PErIGoSaS

•	 Seu	corPo	mede	entre	7	e	12	mm
•	 Possui	hábitos	NoTUrNoS
•	 Essas	aranhas	passam	DESPErcE
BIDaS pelo homem devido ao seu 
tamanho

•	 ProLIFEraM-se com facilidade
•	 O	macho	tem	corpo	menor	e	
PErNaS mais longas

•	 Possuem	seis	oLHoS divididos em 
três pares

•	 Sua	cor	varia	do	marrom-claro	ao	
escuro, com um DESENHo amarelo 
em forma de estrela no TóraX

•	 A	fêmea	põe	entre	22	e	138	oVoS
•	 Vivem,	em	média,	1.536	dias	

(FÊMEaS)	e	696	dias	(MacHoS)
•	 Não	são	aGrESSIVaS
•	 aTacaM quando são comprimidas 

contra o corpo da VÍTIMa, em roupas, 
sapatos, toalhas etc.

•	 ParaNÁ é o estado brasileiro onde 
ocorre o maior número de ataques

•	 Ao	constatar	a	PIcaDa, deve-se 
procurar assistência MÉDIca 
imediatamente

•	 Pode	causar	LESÃo na pele, insufici-
ência renal e óbito

Pequena e perigosa
 D Q L G F U V Q E Ç K

 Ç S A S O G I R E P R

 V O O A P V O I T I L

 H H P N F T O R A X S

 J L C R C Y M S O N J

 I L R E O X X U D O K

 V P Ç P A C J U M A T

 J I P R Ç E C J W N J

 S C O O J F E M E A S

 C A Y Ã U F W K U R I

 W D T S Ç E S B U A O

 M A R E F I L O R P P

 G S C L P S M O H K Y

 H F Q Z M R A U Z L L

 O D J X A U M Ç E Ç O

 D E Q H G Q I Y X Ç O

 L S O N R U T O N C W

 B P U J E V I F J S O

 S E Q T S U V R Z M G

 K R L V S Y H A A A K

 T C D Y I R R C L C T

 F E Q R V I H I G A C

 C B X U A O X D B T W

 Ç I O E S B C E Z A W

 U D N C X K F M I M P

 W A R A N H A T R L E

 D S Ç G E U P Y Q Ç W

 O Y D R O H N E S E D
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ingredientes

Modo de preparo

coSTEliNHa 
aSSada coM
 MaNdioca

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

ESTRogoNoFE 
dE caRNE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Educação.
DEBORA MARISA BRANDÃO DE PAULA
VERA LUCIA DE OLIVEIRA ABREU

PORTARIA Nº4853/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, QUISSILA CORREA MEIRELES ROZALES, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na  Secretaria Municipal 
de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios.             .

PORTARIA Nº4854/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, TATIANE MONIQUE FONSECA LIMA NUNES, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Saú-
de. 

PORTARIA Nº4855/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, TATIANE MONIQUE FONSECA LIMA NUNES, para 
exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMA-
GEM, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4856/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, NILCE BRAGA DOS SANTOS, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4857/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RICHARD BRITES CRISTINO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº4858/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RAYANA ALMEIDA BRANDÃO, para exercer o cargo 
em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL III, símbolo CC-3, na 
Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4859/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ALINE PINTO DA FONSECA, para exercer o cargo em 
comissão de ASSESSOR EXECUTIVO, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº4860/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, QUEZIA BRITO SEPULVEDA, para exercer o cargo em 
comissão de ASSESSOR EXECUTIVO, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº4861/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, TATIANE OLIVEIRA DE SOUZA, para exercer o cargo 
em comissão de ADMINISTRADOR DE UNIDADE BÁSICA, símbolo CC-7, na Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4862/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ODILON HELENO BRITTO DE MELLO, para exercer o 
cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, símbolo CC-8, na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4863/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal 
de Saúde. 
ROCKSSANE DOMINGOS OLIVEIRA DE LIMA
KATIA MARIA ALVES DOS SANTOS
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA

PORTARIA Nº4864/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal 
de Saúde. 
BÁRBARA ALBINO DE BARROS
SANDRO GUIMARÃES DIAS
REJANE DA COSTA GARCIA

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº4789/SEMAD/2019 DE 01/11/2019, publicado em 02/11/2019.
ONDE SE LÊ:  JOSE LUIZ FERNANDES;
LEIA-SE: JOSE LUIZ FERNANDES DOS SANTOS.

NA PORTARIA Nº4803/SEMAD/2019 DE 04/11/2019, publicado em 05/11/2019.
Onde se lê: PRISCILA LAURENTINO DA SIL;
Leia-se: PRISCILA LAURENTINO DA SILVA.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA Nº4865/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 057/2002.

R E S O L V E:

Conceder a LUIZ ANTONIO PIMENTEL RIBEIRO, ocupante do Cargo de Professor 
Matemática, lotada na Secretaria Municipal de Educação  – SEMED, matrícula n.º 
10/22.603, REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (cinqüenta por cento). Con-
forme o contido nos autor do processo administrativo 04/3238/2019. A publicação 
deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4866/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com a  Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que 
determina o art. 2º do Decreto nº 4.311 de 28/07/2017.

                                                               R E S O L V E:           
CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODOS

DEJANGO CLOVIS 
DA COSTA 04/7335/2019 10/18.044 GARI 30 23/10/19 a 22/11/19 

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº4867/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora JACYARA BISPO FILGUEIRA, ma-
trícula nº 10/19.535, passando a assinar JACYARA BISPO DE FILGUEIRA ANGE-
LO, conforme contido nos autos do processo nº. 04/7344/2019. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4868/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora RUTILAINE DA COSTA BRANCO, 
matrícula nº 10/15.383, passando a assinar RUTILAINE BRANCO RODRIGUES, 
conforme contido nos autos do processo nº. 04/7295/2019. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4869/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulada pela Servidora DAIANI CERQUEIRA VICENTE, 
matrícula nº 10/45.002, passando a assinar DAIANI CERQUEIRA VICENTE GUI-
MARÃES, conforme contido nos autos do processo nº. 04/7390/2019. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4870/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
O secretario municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

                                                              CONCEDER LICENÇA MATRIMÔNIO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

JACYARA BISPO 
FILGUEIRA 04/7343/2019 10/19.535 TÉC. DE ENFERMAGEM 08 23/10/19 a 

30/10/19

  A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº4871/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:

                       CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

PAULA CRISTINA 
MASSANEIRO DA 
SILVA

04/7373/2019 10/46.507 PROFESSOR 120 24/10/19 a 
20/02/20

DARA SOUSA DAS 
NEVES 04/7412/2019 60/60.261 ASSESSOR DE 

GABINETE 120 26/10/2019 a 
22/02/20

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº4872/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
   
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

BEATRIZ SANTOS DE 
CARVALHO 04/7324/2019 10/06.243 PROFESSOR II 15 10/10/19 a 

25/10/19

LUIS MEIRELES 04/7324/2019 10/18.284 ELETRICISTA DE 
ALTA TENSÃO 90 19/10/19 a 

16/01/20

CRISTIANE BATISTA 
DOS SANTOS 04/7301/2019 10/44.467 PROFESSOR I 30 10/10/19 a 

08/11/19

JORGE LUIZ COUTI-
NHO CRESCENCIO 04/7299/2019 10/17.867 AG. DEFESA 

CIVIL 30 03/10/19 a 
01/11/19

MARIA APARECIDA 
BARBOSA DA SILVA 04/7304/2019 10/06.081 PROFESSOR II 30 17/10/19 a 

15/11/19

JOELMA TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA 04/7298/2019 10/62.660 MERENDEIRA 15 18/10/19 a 

01/11/19

TATIANE ALVES PE-
REIRA 04/7302/2019 10/22.476 PROEFESSOR II 30 17/10/19 a 

15/11/19

VANIA DOS SANTOS 
RIBEIRO 04/7471/2019 10/06.250 MERENDEIRA 30 14/10/19 a 

12/11/19

CLÁUDIA MARIA PE-
REIRA DA SILVA 04/7484/2019 10/05.709 PROFESSOR II 07

 16/01/19 a 
18/10/1 e 
21/10/19 a 
24/10/19

ILKA BRASILINO DE 
PAULA 04/7464/2019 10/05.712 PROFESSOR II 30 21/10/19 a 

19/11/19

DÉSIRÉE OLIVEIRA 
SOUZA DE FIGUEI-

REDO
04/7429/2019 10/47.395 PROFESSOR 15 17/10/19 a 

31/10/19

IRLANE CRISTINA DOS 
SANTOS MENDES 04/7463/2019 25/65.681 FARMACÊUTICO 03 16/10/19 a 

18/10/19

MARIA DA PENHA DOS 
SANTOS SILVA 04/7431/2019

10/14.955 
e 

10/05.676
PROFESSOR II 60 23/10/19 a 

21/12/19

ANA LÚCIA PEREIRA 
SANTOS GOMES 04/7462/2019 10/15.049 PROFESSOR 10 18/10/19 a 

27/10/19

ANTONIO GILBERTO 
MEDEIROS DA SILVA 04/7469/2019 10/19.705 GARI 30 22/10/19 a 

20/11/19



aToS oFiciaiS quinTA-fEiRA, 07 dE nOvEmbRO dE 2019

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

10

ingredientes 
1 polenta caseira/12 
bifes de patinho/12 fa-
tias de presunto cru tipo 
Parma/12 tiras de ce-
noura/1 tablete de cal-
do decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 
colheres (sopa) de azei-
te de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado 
de tomate/tomilho, sal-
sinha picada/sal e pi-
menta a gosto

Modo de preparo

polENTa coM BiFE 
ENRolado

Temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
Refogar os bifes no azei-
te até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne fi-
car macia.
salpicar salsinha picada 
e servir sobre a polenta.

ingredientes

QuiBE dE BERiNJEla 
E RicoTa

Modo de preparo

2 xíc. (chá) de trigo 
para quibe
1 xíc. (chá) de proteína 
texturizada de soja
2 berinjelas sem casca, 
cortadas em cubos
1 cebola picada
1 dente de alho pica-
do
1 col. (sopa) de hortelã 
picada
2 col. (sopa) de salsa 
picada
1 pitada de pimenta 
síria
2 col. (sopa) de shoyu 
light
sal a gosto
2 tomates sem semen-
te, cortados em cubi-
nhos
3 rodelas grossas (300 
g) de ricota
1 col. (sopa) de azeite 
extravirgem
6 azeitonas verdes pi-
cadas
orégano e sal a gosto

em vasilhas separadas, 
mergulhe o trigo e a 
proteína de soja em 
água morna e deixe 
hidratar por 15 minutos. 
afervente a berinjela 
na água com sal por 
2 minutos. escorra e es-
prema o trigo, a soja e 
a berinjela para retirar 
o excesso de água. Tri-
ture rapidamente a be-
rinjela no liquidificador 
no módulo pulsar. Junte 
todos os ingredientes 
em numa tigela funda 
e misture bem. forre 
o fundo de uma fôr-
ma antiaderente com 
metade da mistura e 
espalhe uma camada 
da ricota amassada 
com o azeite e a azei-
tona, sal e orégano. 
cubra com o restan-
te da mistura e regue 
com um fio de azeite. 
asse em forno médio 
por 30 minutos ou até 
dourar. sirva com uma 
salada colorida.

WANDA HELENA SOU-
ZA DA COSTA 04/7452/2019 10/14.919 ORIENTADOR 

EDUC. 30 22/10/19 a 
20/11/19

LENIZE SANTOS ALVA-
RENGA 04/7430/2019 10/52.729 PROFESSOR I 30 19/10/19 a 

17/11/19

ALEXSANDRA PEREI-
RA SILVA 04/7442/2019

10/15.679 
a 

10/22.304
PROFESSOR II 30 25/10/19 a 

23/11/19

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcional.

PORTARIA Nº4873/SEMAD/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
   
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

NIVIA MARIA VIEIRA 
FEITOSA 04/7432/2019 10/46.336 PROFESSOR 30 18/10/19 a 

16/11/19

PRISCILA STELET DA 
SILVA MEIRELES 04/7426/2019 10/44.545 PROFESSOR II 15 21/10/19 a 

04/11/19

ROBERTA BRITTO 
PEREIRA 04/7428/2019 10/22.218 ESTIMULADOR 

MATERNO 20 12/10/19 a 
31/10/19

SHIRLEI MOTTA DA 
SILVA DE SÁ 04/7424/2019 10/15.720 INSPETOR DE 

DISCIPLINA 09 23/10/19 a 
31/10/19

PATRICIA DOS REIS 
NOGUEIRA DA SILVA 04/7425/2019 10/52.999 PROFESSOR II 15 20/10/19 a 

03/11/19

AUGUSTO VILLELA 
MARQUES 04/7423/2019 10/19.569 AG. DEFESA 

CIVIL 06 26/10/19 a 
31/10/19

ELIANA LUCIA CHAVES 
MULLER 04/7414/2019 10/44034 PROFESSOR 15 22/10/19 a 

05/11/19

LINECE CILLER BATIS-
TA DOS SANTOS 04/7415/2019 10/15.651 PROFESSOR 15 22/10/19 a 

05/11/19

ÂNGELA MARIA DOS 
SANTOS MELO 04/7411/2019 10/06.458 PROFESSOR 10 10/10/19 a 

18/10/19

KÁCIA REGINA DA 
SILVA ROSA 04/7418/2019 25/66.219 ENFERMEIRO 06

10/10/19 a 
11/10/19 e 
22/10/19 a 
25/10/19

MAIARA CAMARGO 
DOS SANTOS SILVA 04/7417/2019 60/69.772

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GE-

RAIS
14 16/10/19 a 

29/10/19

ELIANE ROSA MATTOS 
FALLO 04/7328/2019 10/05.695 PROFESSOR 15 16/10/19 a 

30/10/19

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcional.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

1. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/SEMED/2019

 A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, por meio da  Secretaria Municipal de Edu-
cação, torna público e de conhecimento dos interessados, que mediante o presente 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003//SEMED/2019, que estabelece o regi-
me jurídico de colaboração entre administração pública e as organizações da socie-
dade civil mantenedoras de instituições educacionais privadas de educação infantil, 
envolvendo transferência de recursos financeiros em regime de mútua cooperação. 
A Secretaria Municipal de Educação – SEMED receberá documentação de Organi-
zações da Sociedade Civil mantenedoras de instituições educacionais privadas de 
educação infantil que sejam comunitárias filantrópicas e/ou confessionais, sem fins 
lucrativos, regularmente constituídas, cujas creche e/ ou pré-escolas estejam loca-
lizadas no Município de Belford Roxo, e que tenham interesse em firmar com esta 
Administração Municipal, TERMO DE COLABORAÇÃO para o ano de 2020, para 
o atendimento à criança de dois a cinco anos e onze meses na Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, conforme critérios especificados a seguir.:
1 - Dos Princípios e da Legislação Aplicável: 
1.1.  - O instrumento convocatório tem por princípios básicos a estrita observância 
dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, motivadores para as ações 
dos agentes Públicos, bem como, regido pelos seguintes diplomas legais: 
- Constituição Federal, em especial  nos artigos 205, 214 e 227.
- Emenda Constitucional nº 53 /06, que dá nova redação aos artigos 7, 23, 30, 206, 
208, 211 e 212 da - Constituição Federal e artigo 60 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias; 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96; 
- Lei nº 8.069/90;  
- Lei Orgânica do Município de Belford Roxo; 
- Lei Federal nº 13.005, que institui o Plano Nacional de Educação e Define as Dire-
trizes e Metas para a Educação Nacional;
- Lei Federal nº 11.274/06, que altera a redação dos artigos 29, 30, 32, e 87 da Lei 
nº 9.394/96, dispondo sobre a duração de 09 anos para o ensino fundamental, com 
matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade; 
- Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (FUNDEB); 
- Resolução CNE n.º 01/09, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil;
- Decreto Municipal nº 1626 de 15 de janeiro de 2019, que “Define Normas e Dire-
trizes para Credenciamento de Instituição de Educação Infantil, Comunitárias, Con-
fessionais e Filantrópicas junto à Prefeitura Municipal de Belford Roxo para fins de 
celebração de termo de colaboração e dá outras providências”; 
-Deliberação CME nº 16/CME/2008 (Conselho Municipal de Educação), que 
fixa normas e diretrizes para o funcionamento de Unidades de Educação Infantil 
no Sistema Municipal de Ensino de Belford Roxo e pelas demais disposições 
regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as condições a seguir estabelecidas 
neste instrumento;
- Lei Federal nº 12.796 / 2013, que altera a Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996;
- Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
- Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que altera a Lei nº 13.019/2014;
- Lei complementar nº  234 , de  09  de janeiro de 2019;
- Lei nº 1530 de 09 de janeiro de 2018 -  PPA;
- Lei Municipal n 1.529, de 24 de junho de 2015;
- Decreto Federal nº 8.726 de 27 de abril de 2016.;
2 – PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
2.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 
celebração de parceria com o Município de Belford Roxo, por intermédio da Secreta-
ria Municipal de Educação, por meio da formalização de termo de colaboração, para 
a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transfe-
rência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme 
condições estabelecidas neste Edital.

2.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais normativos 
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.  
2.3. Serão selecionadas as propostas observando a ordem de classificação e a dis-
ponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de colaboração.
2.4. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de clas-
sificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de colabo-
ração”.

3 . JUSTIFICATIVA

3.1. Em face da grande demanda de vagas em creches municipais e tendo em vista 
o importante papel social desempenhado pelas creches comunitárias, a Secretaria 
Municipal de Educação alvitra celebrar por meio de sistema de parceria a execução 
do projeto para implantação de creche subvencionada, com o escopo de ampliar o 
atendimento às famílias de assistência educacional para a primeira infância”.
3.2. Atualmente as instituições credenciadas atendem 1.420(mil quatrocentos e vin-
te) alunos em idades entre 2 à 5 anos e 11 meses, no entanto esse número ainda 
não é o suficiente, pois existe fila de espera aproximada de 1.200(mil e duzentos ) 
entre as idades acima mencionada, ou seja, fora de sala de aula.
3.3. O Município de Belford Roxo possui Termos de Colaboração que foi prorrogado 
até dezembro de 2019. No entanto, a demanda vem crescendo e a rede de ensino 
não possui capacidade de absorção, necessitando de colaboração de outras enti-
dades.

4 - PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), as-
sim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da 
Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro 
de 2015):
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua 
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doado-
res ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de inte-
resse público voltados a educação infantil, distintas das destinadas a fins exclusiva-
mente religiosos.

4.2.  Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:

a) aceitar e declarar que está ciente e concorda com as disposições previstas 
no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e 
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de 
seleção.
b) Não é permitida a atuação em rede.

4.4.  Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguin-
tes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei 
nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas 
(art. 33, § 2º da Lei nº 13.019, de 2014);
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 
em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferi-
do a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 
13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 
extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas (art. 33, § 2º da Lei nº 13.019, de 2014);
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, es-
crituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV da Lei nº 13.019, de 2014);
d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho,  cadastro ativo, com-
provados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, 
inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante,  a ser comprovada no momento da apresentação do pla-
no de trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 
(art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso 
III, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto 
da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever 
a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante 
declaração do representante legal da OSC.
g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da par-
ceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 
26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016.
h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribui-
ções, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º 
a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, 
e art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou 
cópia do estatuto registrado e eventuais alterações (art. 34, caput, inciso III, da Lei 
nº 13.019, de 2014);
j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 
deles, (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso 
VII, do Decreto nº 8.726, de 2016);
k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia 
de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, 
caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto 
nº 8.726, de 2016);”

 5 – DO OBJETO DA PARCERIA. 
           5.1 – Constitui objeto de parceria deste Edital o Chamamento Público de 
Organizações da   Sociedade       Civil mantenedoras de instituições educacionais 
privadas de educação infantil que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou 
confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídos há pelo menos 
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ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
Refogar os bifes no 
azeite até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne 
ficar macia.
salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

loMBo À Moda 
cHiNESa

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
Reservar.
aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
e m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

polENTa coM BiFE 
ENRolado

1(um) ano, interessados em firmar com a Administração Municipal TERMO DE 
COLABORAÇÃO para o atendimento à criança de dois anos a cinco anos e onze 
meses de idade na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, para o 
ano de 2020, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste 
instrumento.
  5.2 – Como integrante deste Edital, os anexos descritos no Decreto n° 1626 de 15 
de janeiro de 2019,    citados abaixo:

•	 ANEXO I – REQUERIMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO; 
•	 ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO 
PUBLICO NO QUADRO   DE DIRIGENTES;
•	 ANEXO III – DESIGNAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA;
•	 ANEXO IV – DESIGNAÇÃO DO CORPO DOCENTE
•	 ANEXO V - DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA MÁXIMA DE 
MATRICULA;
•	 ANEXO VI – TERMO DE COLABORAÇÃO;
•	 ANEXO VII – MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
•	 ANEXO VIII – PLANO DE TRABALHO;
	 ANEXO VIII.1 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E    
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
	 ANEXO VIII.2 – MEMÓRIA DE CÁLCULOS
•	 ANEXO IX – RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO
•	 ANEXO X – QUADRO DE CRIANÇAS ATENDIDAS POR FAIXA ETÁRIA/ 
QUANTITATIVO    DE TURMAS DA INSTITUIÇÃO
•	 ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA 
E DESPESA)
•	 ANEXO A –MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO – PRESTAÇÃO 
DE CONTAS
•	 ANEXO B – MODELO DE PARECER DE CONSELHO FISCAL – 
PRESTAÇÃO DE   CONTAS

 5.2.1- Torna-se obrigatório a apresentação da Proposta Pedagógica e o Regimento 
Escolar por parte das instituições educacionais privadas de educação infantil que 
sejam comunitárias filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, regularmen-
te constituídas, cujas creche e/ ou pré-escolas estejam localizadas no Município de 
Belford Roxo. 
5.2.2 – Torna-se obrigatório, às Instituições educacionais privadas de educação in-
fantil que sejam comunitárias filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, 
regularmente constituídas, garantir as medidas de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as características do objeto da 
parceria e as legislações vigentes.

 6 - DA EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
        6.1 - A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da  Secretaria Municipal de 
Educação, considerando os termos do Decreto Municipal nº 1626 de 15 de janeiro 
de 2019, que fixa normas para o Credenciamento de Instituição de Educação Infantil, 
Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas, estabelecerá um padrão de TERMO 
DE COLABORAÇÃO, para ação conjunta com as instituições educacionais priva-
das que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, 
devidamente habilitadas no município, com vista a um atendimento educacional às 
crianças de dois a cinco anos e onze meses de idade.
        6.2 – O TERMO DE COLABORAÇÃO a ser firmado estabelecerá obrigações 
recíprocas para a execução do atendimento à criança de 2 (dois) anos a 5 (cinco) 
anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil, em consonância com as dire-
trizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96; 
Lei nº. 8069/90. -Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei nº 13.204, de 14 de de-
zembro de 2015, Lei Federal nº 13.005, que institui o Plano Nacional de Educação e 
Define as Diretrizes e Metas para a Educação Nacional; Decreto Municipal nºs 1626 
e 1627 , ambos de 15 de janeiro de  2019, Normas e Diretrizes do MEC/SEB 2009, 
obedecendo-se o fluxo estabelecido nos Anexos do item 5.2 e 5.2.1 acima. 
         6.3 – O recurso financeiro a ser repassado pela Prefeitura Municipal de Bel-
ford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, será calculado com base 
no número de crianças, segundo faixa etária e período de atendimento parcial e/o 
integral. O número de matrículas atendido pela instituição deverá estar de acordo 
com as diretrizes de matrícula estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação 
- Belford Roxo. O repasse das parcelas mensais estará vinculado à aprovação e 
cumprimento do calendário institucional estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Educação no valor de: 
          I - Pré- Escola parcial : R$ 290,00 . 
          II - Creche- parcial : R$ 290,00 
              Para atendimento das 2.620(duas mil e seiscentos e vinte) crianças para o 
ano de 2020, conforme memória quantitativa abaixo:

item quantidade Valor per capita Valor mensal Valor na ual

01 2.620 R$ 290,00 R$ 759.800,00 R$ 9.117.600,00

  Valor total anual R$ 9.117.600,00 (nove milhões, cento e dezessete mil e seiscentos 
reais)
           
         6.4 – Além do repasse dos recursos financeiros, cabe à Administração Munici-
pal através da Secretaria Municipal de Educação, e da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação acompanhar, assessorar e supervisionar as ações pedagógicas e de 
execução do Plano de Trabalho assim como desenvolver ações conjuntas com a 
Secretaria Municipal de Saúde de prevenção e promoção à saúde das crianças aten-
didas nas instituições.
         6.5 – Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilita-
ção para a celebração de termo de colaboração, cada instituição interessada estará 
aderindo às condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação - SE-
MED na instrumentalização dos termos de colaboração, demonstrando aceitá-las 
integralmente, conforme orientações do Manual de Prestação de Contas, contido 
neste Edital, assim como no Plano de Trabalho.
6.6 – Para o bom atendimento na Educação Infantil - creche e pré-escola- no que se 
refere a cargos, funções e atribuições deverá ser observado o que dispõe o regimen-
to escolar e a Deliberação nº  16/CME/2008 – BR (Conselho Municipal de Educação 
de Belford Roxo).
          7 – DA RETIRADA DO EDITAL 
7.1- Os interessados na retirada do presente Edital deverão retirá-lo na SEMED – 
Secretaria Municipal de Educação, sito na Av. Benjamim Pinto Dias, nº 610 – Centro 
– Belford Roxo/RJ, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00h às 16:00h, no 
período constante do cronograma ou no Portal de Transparência do Município.
         7.2 – A Secretaria Municipal de Educação – SEMED estará à disposição dos 
interessados para prestar      qualquer esclarecimento em relação a matéria disposta 
neste Edital.
         7.3 - Os representantes das instituições interessadas em atender ao Edital de 

Chamamento Público deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação para 
a entrega dos envelopes lacrados, contendo a documentação exigida no subitem 5.1 
(sendo um envelope para cada instituição de Educação Infantil), a ser entregue à 
Comissão de Avaliação e Seleção, em 09/12/2019 à 10/12/2019 das 09 horas às 16 
horas, conforme item 12 deste Edital.
         7.4 - Ocorrendo Decretação de feriado, ponto facultativo ou outro fato superve-
niente de caráter público que impeça a realização deste Certame na data marcada, 
ficará o mesmo automaticamente remarcado para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário, independente de nova comunicação, salvo aviso expresso da 
Comissão com designação de outra data. 
         7.5- Os envelopes que forem entregues em local e horário diferente, bem como, 
os que divergirem de qualquer das exigências inseridas no processo de Chama-
mento Público, não serão objeto de análise, não sendo permitida a participação de 
interessados retardatários e em desacordo com o Edital. 
         7.6 – O envelope deverá conter externamente a seguinte identificação (um 
envelope para cada instituição): 
         Envelope – 1 – Plano de Trabalho 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo - Secretaria Municipal de Educação 
Chamamento Público 03/SEMED/2019 - Programa Educação Infantil 
         Nome da Instituição de Atendimento: ______________________________
         Nome do Representante Legal: _____________________________ _______
         CNPJ/MF: _____________________________________________ ________
         Endereço da Entidade: ____________ _______________________________ 
         Telefone da Entidade: _____________________________________________
         Endereço Eletrônico da Entidade: ___________________________________
         Quantitativo de Estabelecimento mantido pela entidade: _______________ 
          
         Envelope – 2 Documentos de Habilitação
      
          Prefeitura Municipal de Belford Roxo - Secretaria Municipal de Educação 
  Chamamento Público 03/SEMED/2019 - Programa Educação Infantil 
         Nome da Instituição de Atendimento: ______________________________
         Nome do Representante Legal: _____________________________ _______
         CNPJ/MF: _____________________________________________ ________
         Endereço da Entidade: ____________ _______________________________ 
         Telefone da Entidade: _____________________________________________
         Endereço Eletrônico da Entidade: ___________________________________
          
7.7 – No envelope 1 – Plano de Trabalho em seu interior deverá conter os ANEXOS I, 
II, III, IV, V e VIII, devidamente preenchidos, carimbados e assinados pela instituição 
interessada; o envelope 2 – Documentação de Habilitação, em seu interior deve-
rá conter toda a documentação exigida no sub item 8.1.5 deste Edital. A entidade 
que descumprir algum ou alguns dos itens constantes neste Edital de Chamamento 
Publico- 03/SEMED/2019, será considerada  INABILITADA na participação deste 
Chamamento.

          8 – DA DOCUMENTAÇÃO 
          8.1 – Poderão participar do Chamamento Público as instituições que apresen-
tarem dentro do envelope documentação descritas no subitem 8.1.5
          8.1.1 – Os referidos envelopes deverão conter as documentações a serem 
apresentadas de forma que todas as folhas sejam rubricadas e numeradas em or-
dem crescente. Tais Documentações deverão ser apresentadas de preferência au-
tenticadas, ou na impossibilidade, ser apresentado o original acompanhado com as 
cópias que serão autenticadas por membro da Comissão de Avaliação e Seleção de 
Chamamento Público.
         8.1.2 – A Comissão de Avaliação e Seleção de Chamamento Público não po-
derá receber documentos rasurados.
         8.1.3 – Os documentos exigidos no edital deverão estar válidos na data de 
abertura dos envelopes.
         5.1.4 – No caso das documentações que não contenham validades, serão 
considerados válidos por 90  (noventa) dias após a sua emissão, não se enquadran-
do em tal regra, os documentos que pela própria natureza não possuam prazo de 
validade. 
         8.1.5 – Relação de documentação:
a) Requerimento de Termo de colaboração (Anexo I);
b) Declaração de inexistência de funcionário público no Quadro de Dirigente 
(Anexo II);
c) Designação da Equipe Técnica (Anexo III);
d) Designação do Corpo Docente (Anexo IV)
e) Declaração da Capacidade Física máxima de matrícula (Anexo V)
f) Plano de Trabalho atualizado (Anexo VIII)
g) Cópia legível do Projeto Político Pedagógico 
h) Cópia legível do Regimento Escolar registrado em cartório 
i) Cópia legível (autenticada) do Estatuto da Entidade Mantenedora, 
constando como finalidade o    desenvolvimento de atividades educacionais, 
devidamente registrado em cartório;
j) Cópia legível (autenticada) da ata de eleição e da posse da atual diretoria 
da entidade mantenedora   registrada em cartório; 
k) Cópia legível do CNPJ da instituição; 
l) Cópia legível da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência 
do representante legal da instituição e da Equipe Técnico-Pedagógica;
m) Cópia legível da ata de constituição da entidade mantenedora;
n) Certidão negativa da entidade mantenedora, presidente e tesoureiro emitida 
pelo Cartório de Título se Documentos de Belford Roxo;
o) Certidão de quitação plena e/ou parcelamento dos Tributos Municipais na 
forma da Lei;
p) Certidão Negativa dos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União;
q) Apresentação de Certidões Negativas de Débitos com o FGTS;
r) Parecer de autorização de funcionamento Educacional, emitida pelo Poder 
Público Municipal,     através do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo.
s) Cópia legível dos diplomas que comprovem a habilitação para o Magistério 
em Nível Médio ou   graduação em Normal Superior ou Pedagogia que dê direito 
a docência na Educação Infantil e/ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 
todos os educadores regentes de turmas. 
t) Cópia legível do diploma de conclusão do curso de Pedagogia ou em 
nível de pós-graduação para o profissional responsável pelo serviço de suporte 
pedagógico/educacional.
u) Cópia legível do diploma de conclusão da graduação em Pedagogia ou 
em nível de pós-graduação (especialização) em administração escolar ou gestão 
escolar do (a) do responsável pela direção escolar (creche/pré-escolar); 
v) As instituições deverão, também, apresentar os quadros demonstrativos 
dispostos nos Anexo III, IV e V do Decreto nº. 1626, de 15 de janeiro de  2019, 
devidamente preenchidos, de forma a indicar a quantidade de crianças matrículas, 
atualmente atendidas, distribuídas por faixa etária, em período parcial e/ou integral 
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ToRneIo InTeRnacIonal

Anfitriã na China, jogadora celebra retorno: 
“estava com saudade”

Zagueira Rafaelle 
comemora retorno 
à Seleção Feminina 
principal

Na última terça-feira 
(5), a Seleção Femi-
nina realizou o pri-

meiro treino em Chongqing, 
na China, visando a disputa do 
Torneio internacional de Fute-
bol. a atividade contou com a 
presença de uma velha conhe-
cida da torcida brasileira, a za-
gueira Rafaelle, que retorna à 
equipe principal, após um ano 
sem ser convocada para jogos 
preparatórios. 

uma lesão no ligamento 
cruzado anterior (lCa) do 
joelho esquerdo afastou Rafa 

de um dos principais objetivos 
de 2019, a disputa da Copa do 
Mundo da França. após um 
longo período de recuperação, 
a defensora retorna à Seleção 
justamente diante do último 
adversário que enfrentou ves-
tindo as cores do Brasil, o Ca-
nadá. Em Chongqing, na Chi-
na, Rafa começa uma nova 
caminhada sob o comando da 
técnica Pia Sundhage visando 
a vaga na equipe que disputará 
a olimpíada de Tóquio 2020. 

“Estou muito feliz, é muito 
bom estar de volta à Seleção. 
um ano é um longo período, 
já estava com saudade desse 
clima, de estar aqui com todo 

mundo e representar o Brasil. 
vamos jogar contra o Cana-
dá mais uma vez, foi o meu 
último jogo e já atuei muito 
contra elas. É sempre um jogo 
difícil, a gente vem de bons 
resultados, eu estou chegando 
agora conhecendo o trabalho 
da Pia e estou gostando muito. 
Espero que a gente continue 
nessa crescente para conse-
guir mais uma vitória e fazer 
boa preparação para a olimpí-
ada”, destaca Rafa.

‘ANFiTRiã’ NA 
chiNA

Há quatro temporadas Rafael-
le atua no futebol chinês pelo 

Changchun dazhong. adapta-
da à vida no país, a zagueira 
destaca a oportunidade de jo-
gar diante da torcida chinesa 
com as cores do Brasil. 
“Eu estou acostumada à Chi-
na, já são quatro anos, têm 
muitas coisas boas daqui que 
eu aprendi e até acostumei. Já 
sei falar algumas coisas, en-
tender algumas coisas, então 
vai ser bom estar aqui perto 
da torcida chinesa. Será um 
prazer jogar aqui pela Sele-
ção Brasileira”, enfatiza Rafa. 
Hoje (7), o Brasil enfrenta o 
Canadá, no Chongqing Yong-
chuan Sports Center Stadium, 
às 5h.

jOTA cARvAlHO
jota.carvalho@yahoo.com

AlugA-SE
(loJa E SalÃo)

AndRAdE dE ARAÚjO 
bElfORd ROXO

96479-3098

Após um ano afas-
tada por lesão, Rafa 
volta a defender a 
camisa do Brasil
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SEguNdo cadERNo

ingredientes

Modo de preparo

BaNaNa coMpRida 
REcHEada

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os cama-
rões.
corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
Reserve.
Para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
Reserve as cascas.
corte as bananas em 
pedaços e reserve.
Recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
Regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
feche e envolva com 
papel alumínio.
leve ao forno alto, 
200c, preaquecido 
por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
Regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
a) de atendimento, e quantidade de educadores/pedagogo e apoio 
administrativo contratados. 
b) Declaração dos representantes das instituições interessadas em 
celebrar Termo de Colaboração com a Administração Municipal, que assegura ter 
conhecimento da legislação pertinente e demais condições previstas no presente 
Edital de Chamamento Público, de que não existem fatos supervenientes impeditivos 
à habilitação da instituição e de que não possui servidor público municipal em seu 
quadro funcional.
c) Cópia do alvará de funcionamento junto a Prefeitura;
d) Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária.
      8.2 - Fica impedida a acumulação de quaisquer cargos de gestão da entidade 
mantenedora e da    creche/pré-escolar para os cargos de professor, pedagogo, au-
xiliares, merendeiros ou Direção. 

     9- DA LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ÁREA DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL
     9.1 As instituições localizadas em área de grande vulnerabilidade e risco so-
cial indicarão as necessidades especiais, apresentando as devidas justificativas. O 
atendimento à solicitação será avaliado pela Comissão de Seleção e Avaliação e 
posterior encaminhamento para adoções junto a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos; 
    10 – DA INSTITUIÇÃO COM OFERTA DE BERÇÁRIO
    10.1 Nas Unidades que atendem berçário deve ser adicionado um(a) merendeiro(a) 
para ocupar a função de lactarista que deverá ter formação mínima de ensino fun-
damental completo.
    11 – O USO DE PROTOCOLO OU E-MAIL NÃO SERÁ ACEITO COMO DOCU-
MENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.. 
    12 – DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO. 
12.1As instituições anteriormente conveniadas/ ou que celebraram termo de cola-
boração e que receberam   Recursos Públicos da Esfera Federal, Estadual e Mu-
nicipal com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo e ou com outras Secretarias da 
Administração Municipal e que tenham Prestação de Contas Não aprovadas junto ao 
Município, enquanto não regularizarem as pendências e não obtiverem o atestado e/
ou Certificado de Auditoria emitido pela Controladoria Geral do Município dentro do 
prazo a ser estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, para celebração de 
termo de colaboração deste Edital, serão inabilitadas dentro do interesse público da 
municipalidade, até o cumprimento das pendências administrativas na forma da Lei. 
    12.1- De entidades que estejam em mora ou inadimplentes com outros convênios 
ou termos de  colaboração celebrados anteriormente com órgãos da Administração 
Pública Municipal, ou ainda, irregular em qualquer das exigências do Edital.
   12.2- Com entidades privadas com fins lucrativos.
   12.3- Com entidades cujo objeto social previsto no estatuto não se relacione com 
as características do objeto a ser pactuado ou que não possuam condições técnicas 
para a execução do convênio.
   12.4- Com entidades sem fins lucrativos que, em relação anterior com a Prefeitura 
do Município de  Belford Roxo, tenham incorrido em pelo menos um dos itens abaixo 
elencados:
a) Omissão no dever de prestar contas,
b) Não aprovação das contas anteriores,
c) Descumprimento injustificado do objeto do convênio ou termo de 
colaboração,
d) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos,
e) Ocorrência de danos ao erário,
f) Prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de 
repasse, ou termo de colaboração.
12.5- Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada 
a funcionar no território nacional. 

12.6 - Tenha em seu quadro de dirigentes, membro de poder ou do Ministério Públi-
co, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-
-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, co-
lateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por 
sua natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados 
membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas, 
nos termos do art. 39, caput, inciso II e §§ 5º e 6º da Lei 13.019/2014.

12.7 - Tenha sido punida pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/2014, ou com a sanção 
prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/2014 (art. 39, caput, inciso V da Lei 
13.019/2014).

12.8 -  Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 
de Contas, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI 
da Lei 13.019/2014).

12.9- Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas as parcerias tenham 
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Contas, em decisão irrecorrí-
vel, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e 
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação, ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbi-
dade administrativa, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III 
do art. 12 da Lei 8.429/92 (art. 39, caput, inciso VII da Lei 13.019/2014).

13 – DA FASE DE SELEÇÃO
13.1 – A referida Comissão de Avaliação e Seleção será composta por representan-
tes da Secretaria  Municipal de Educação: Divisão de Educação Infantil, Inspeção 
Escolar, Conselho Municipal de Educação. 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

Publicação do Edital de Chamamento Públi-
co. -07/11/2019

Envio das propostas pelas OSCs.
09/11/2019 a 10/11/2019
[mínimo de trinta dias, iniciando da data 
indicada na Etapa 1]      

1 Etapa da visita da Comissão de Avaliação e 
Seleção.

11/12/2019 a  13/11/2019 [prazo discri-
cionário, a ser definido pelo órgão]    

2 Divulgação do resultado preliminar. 14/12/2019 + 1 dia
(o dia adicional é uma estimativa)

3 Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar. 

5 (cinco) dias contados da divulgação do 
resultado preliminar

4 Análise dos recursos pela Comissão de Se-
leção.

2 (dois) dias após prazo final de apresen-
tação das contrarrazões aos recursos

5
Homologação e publicação do resultado defi-
nitivo da fase de seleção, com divulgação das 
decisões recursais proferidas (se houver). 

256/12/2019--
(esta data é estimada)

  
   13.2 – A Comissão de Avaliação e Seleção após recebimento e análise das docu-
mentações, procederá visita técnica à instituição, para verificação das condições da 
capacidade instalada de atendimento a Educação Infantil, disposta no Chamamento 
Público para fins de termo de colaboração na forma da Lei.
       I - A visita ‘in loco” deverá ser realizada com o mínimo de três membros da Co-
missão de Avaliação e   Seleção. 
       II – No ato da visita “in loco” a Comissão de Avaliação e Seleção deverá realizar 
o registro fotográfico das dependências da instituição de Ensino.
13.3 - A visita técnica tomará como base as normas fixadas para a Educação In-
fantil no Sistema Municipal de Ensino de Belford Roxo, os Parâmetros Básicos de 
Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil do Ministério da Educação 
e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil do Ministério da 
Educação e o que couber as normas da ABNT 9050. 
13.3.1   Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para 
a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência 
de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é 
posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas 
da(s) OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei 
nº 13.019, de 2014.  
13.1.2A fase de seleção observará as seguintes etapas:
13.1.3 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 
•	 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do(a) 
na internet www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br e no Diário Oficial do Município. 
Nos termos da Lei 13.019/2014
1.1.4 - Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs
•	 As propostas serão apresentadas pelas OSCs, em envelope fechado e com 
identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta 
– Edital de Chamamento Público nº 03/SEMED/2019”, e entregues pessoalmente 
para a Comissão de Avaliação e Seleção, instituída pela SEMED para, no seguinte 
endereço: Rua Benjamim Pinto Dias nº 610 – Centro- Belford Roxo-RJ até às 15:00  
horas do dia --- de --- de2019 à --- de ---- de 2019.
1.1.5 Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única via impressa, 
deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser 
assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue 
uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta.
13.1.6 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela administração pública federal.
13.1.7 Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apre-
sentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última 
proposta enviada para análise da Comissão de Avaliação e Seleção.
13.1.8 Observado o disposto na alínea “c” da Etapa 3, as propostas deverão conter, 
no mínimo, as seguintes informações:
e.1) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o pro-
jeto proposto; 
e.2) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas;
e.3) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
e.4) o valor global, que esteja de acordo com os valores per capita por alunos esta-
belecidos pela Secretaria Municipal de Educação, a título de subvenção ao projeto, 
nos limites estabelecidos neste edital para os números de crianças a serem atendi-
das.
Etapa 3: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 
•	 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de 
Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e 
o julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá 
total independência técnica para exercer seu julgamento.
•	 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para 
conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do 
processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente 
justificada, por até mais 30 (trinta) dias.  
•	 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de 
julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo.
•	 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos 
critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir:

Tabela 1

Critérios de
Julgamento Metodologia de Pontuação

Pontuação 
M á x i m a 
por Item: 
02 pontos

(A) Informações sobre ações a se-
rem executadas, metas a serem 
atingidas, indicadores que aferirão 
o cumprimento das metas e prazos 
para a execução das ações e para o 
cumprimento das metas

- Grau pleno de atendimento (X pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (X pon-
tos)
- O não atendimento ou o atendimento insa-
tisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste crité-
rio implica eliminação da proposta, por força 
do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 
8.726, de 2016.
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ingredientes

Modo de preparo

caRapEBa 
gRElHada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

Modo de preparo

aRRoZ dE FoRNo

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
no liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °c durante 
30 minutos ou até 
dourar.

aRRoZ dE Tacacá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

(B) Adequação da proposta aos ob-
jetivos da política, do plano, do pro-
grama ou da ação em que se insere 
a parceria

- Grau pleno de adequação (X pontos)
- Grau satisfatório de adequação (X pontos)
- O não atendimento ou o atendimento in-
satisfatório do requisito de adequação (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste cri-
tério implica a eliminação da proposta, por 
força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019, 
de 2014, c/c art. 9º, §2º, inciso I, do Decreto 
nº 8.726, de 2016. 

(C) Descrição da realidade objeto 
da parceria e do nexo entre essa 
realidade e a atividade ou projeto 
proposto

- Grau pleno da descrição (X pontos)
- Grau satisfatório da descrição (X pontos)
- O não atendimento ou o atendimento insa-
tisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste crité-
rio implica eliminação da proposta, por força 
do art. 16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, 
de 2016.

(D) Adequação da proposta ao valor 
de referência constante do Edital, 
com menção expressa ao valor glo-
bal da proposta

- O valor global proposto é, pelo menos, 
10% (dez por cento) mais baixo do que o 
valor de referência (X pontos);
- O valor global proposto é igual ou até 10% 
(dez por cento), exclusive, mais baixo do 
que o valor de referência (X pontos); 
- O valor global proposto é superior ao valor 
de referência (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste cri-
tério NÃO implica a eliminação da proposta, 
haja vista que, nos termos de colaboração, 
o valor estimado pela administração pública 
é apenas uma referência, não um teto.

(E) Capacidade técnico-operacional 
da instituição proponente, por meio 
de experiência comprovada no por-
tfólio de realizações na gestão de 
atividades ou projetos relacionados 
ao objeto da parceria ou de natureza 
semelhante 

- Grau pleno de capacidade técnico-opera-
cional (X pontos)
- Grau satisfatório de capacidade técnico-
-operacional (X pontos).
- O não atendimento ou o atendimento insa-
tisfatório do requisito de capacidade técni-
co-operacional (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste cri-
tério implica eliminação da proposta, por fal-
ta de capacidade técnica e operacional da 
OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da 
Lei nº 13.019, de 2014).

Pontuação Máxima Global 10,0

13.1.9 A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério 
de julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ain-
da, a eliminação da proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a institui-
ção proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 
apuração do cometimento de eventual crime.
13.1.10 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas 
ao critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, 
sua duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcan-
çados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental 
de tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que 
qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providên-
cias indicadas no subitem anterior.
13.1.11 Serão eliminadas aquelas propostas:
g.1) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
g.2) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou 
ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da re-
alidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações 
a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumpri-
mento das metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 
8.726, de 2016);
g.3) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726, de 
2016); ou
g.4) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão 
de Avaliação e Seleção à luz da estimativa realizada na forma do §8º do art. 9º do 
Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais diligências complementares, que ateste 
a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento 
disponível.  
13.1.12 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, 
de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada 
a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de 
Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.
13.1.13 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito 
com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a 
situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, 
sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não 
solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio. 
13.1.14 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em 
conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previs-
tos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o re-
sultado preliminar do processo de seleção na página do sítio eletrônico oficial do(a) 
na internet (www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br)e no Diário Oficial do Município, 
iniciando-se o prazo para apresentação de recurso.
Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal 
após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
13.1.15 Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os participantes que 
desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso admi-
nistrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao 
colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). 
Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
13.1.16 Os recursos serão apresentados por escrito e entregues pessoalmente para 
a Comissão de Avaliação e Seleção. A administração pública deverá, antes da aber-
tura do prazo recursal, divulgar a nova forma de apresentação do recurso, inclusive 
com indicação, se for o caso, do local.
13.1.17 É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indis-
pensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcan-
do somente com os devidos custos.
13.1.18 Interposto recurso, a Comissão de Avaliação e Seleção dará ciência dele 
para os demais interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, prefe-
rencialmente por meio eletrônico, contado imediatamente após o encerramento do 
prazo recursal para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 
5 (cinco) dias corridos, contado da data da ciência.   
Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
Havendo recursos, a Comissão de Avaliação e Seleção os analisará.
•	 Recebido o recurso, a Comissão de Avaliação e Seleção poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados do fim do prazo 
para recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar 
o recurso ao(à) [indicar a autoridade competente para decisão final, observando-
se, se for o caso, o disposto no §3º do art. 18 do Decreto nº 8.726/2016], com as 
informações necessárias à decisão final.
•	 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões 

ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá 
novo recurso contra esta decisão.
•	 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do 
órgão ou entidade responsável pela condução do processo de seleção.
•	 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção,
•	 Com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o 
julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, 
o órgão municipal deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial e no 
Diário Oficial do Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo 
do processo de seleção (art. 19 do Decreto nº 8.726, de 2016).
•	 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 
27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).   
•	 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 
entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as 
exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao 
processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

14 – DO PLANO DE TRABALHO

14.1 Para de celebração do termo de colaboração a OSC apresentará juntamente 
com a proposta o plano de trabalho que deverá conter, no mínimo, os seguintes 
elementos: 
a.1) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 
com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 
a.2) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão 
atuação em rede; 
a.3) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 
a.4) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para 
a aferição do cumprimento das metas; 
a.5) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na exe-
cução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos 
custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto; 
a.6) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e g) as 
ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso. 

14.2 Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo 
prazo acima, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I 
do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput 
do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram 
nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio 
da apresentação dos seguintes documentos: 

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigên-
cias previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014; 
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo; 
III - 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 ope-
racional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 
III.1) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 
civil; 
III.2) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
III.3) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realiza-
das pela OSC ou a respeito dela; 
III.4) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, 
associados, cooperados, empregados, entre outros; 
III.5) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento 
de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza seme-
lhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações 
da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 
comissões ou comitês de políticas públicas; ou 
III.6) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União; 
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/
FGTS; 
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com 
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
de cada um deles,; 
VIII - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela 
declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 
IX - declaração do representante legal da OSC com informação de que a organiza-
ção e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 
da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, 
X - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e 
outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou ad-
quirir com recursos da parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações 
e Condições Materiais; e 
 
14.3 -Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, 
no caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima. 
14.4 -As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos inci-
sos IV, V e VI logo acima que estiverem vencidas no momento da análise, desde que 
estejam disponíveis eletronicamente. 
14.5 -O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos 
requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, pesso-
almente no endereço informado no item 7.4.2 deste Edital.
14.6 -A administração pública examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC 
selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que 
tenha sido convocada. 
14.7 -Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 
informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os 
termos e as condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a 
administração pública federal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de 
trabalho. 
14.8 -Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC 
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, 
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais 
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ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

Modo de preparo

lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
misture na metade do 
tempo.
Tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

Modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
asse em forno médio 
(170 ºc a 190 ºc), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
dica: Para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos ter-
mos da proposta por ela apresentada.

15 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. 
15.1 – A documentação apresentada será analisada pela Comissão de Avaliação e 
Seleção, que adotará os seguintes critérios para habilitar as instituições que: 
a) caracterizem-se como instituições sem fins lucrativos, de caráter comunitário, 
confessional ou filantrópico, na forma da lei, as que estão devidamente constituídas 
na municipalidade; 
b) tenha autorização de funcionamento pela Deliberação 16/CME/2008-BR;
c) comprovem a habilitação de todos os educadores; 
d) comprovem a habilitação do(a) Pedagogo(a); 
e) comprovem a habilitação da Direção Escolar;
f) comprovem através de Declaração de não utilização de piscina, se houver, por 
parte dos alunos e /ou funcionários, conforme Deliberação CME N 23/2018;
g)documentos elencados no subitem 5.1.5;
15.2 – No momento da análise da documentação, para que as instituições sejam 
habilitadas, a Comissão de Avaliação e Seleção verificará a validade da mesma, de 
acordo com a data de protocolo na Secretaria Municipal de Educação,
15.3 – Quando do termo de colaboração, a Instituição deverá estar apta a apresentar 
a atualização de todos os documentos que venceram ao longo do procedimento, 
mantendo-os atualizados junto ao órgão responsável.

16 – DO RESULTADO:  
16.1 – Após análise sistemática dos documentos apresentados, a Secretaria Muni-
cipal de Educação, publicará o resultado no Diário Oficial do Município e afixará na 
Sede da SEMED e no Portal de Transparência do Município;

16.2 – Após a divulgação do resultado, qualquer instituição participante do Chama-
mento Público poderá apresentar, prazo de 05 (cinco) dias, razões do recurso, fican-
do os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-
segurada vista imediata dos autos. O recurso deverá ser encaminhado à Comissão 
de Avaliação e Seleção, por meio de protocolo, no horário de 9:00 horas às 11:00 
horas e de 14:00 horas às 16:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, situa-
da na Av. Benjamim Pinto Dias, nº 610, 4°andar – Centro -  Belford Roxo - RJ – CEP 
26.130-000 - Chamamento Público n° 003/SEMED/2019. 
16.3 – A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ATRAVÉS DO PRE-
SENTE CHAMAMENTO PÚBLICO NÃO IMPORTARÁ, PARA A ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, EM OBRIGATORIEDADE DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM AS 
RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, HAJA VISTA QUE ESTES SERÃO FIRMADOS 
SEGUNDO COTAS E FLUXO DE AUTORIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS DEFINIDOS NO PPA e LDO PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL, NA FORMA DA LEI. 
16.4 - Na hipótese de ocorrer um quantitativo maior de Instituições habilitadas do 
que o quantitativo de vagas, a Comissão de Seleção do Chamamento Público , utili-
zará o seguinte critério para ordenar a classificação final: 
I – Maior tempo de atividade no município de Belford Roxo, comprovada com a ins-
crição no cadastro de contribuinte municipal.

17 – DO TERMO DE COLABORAÇÃO. 
17.1 – A celebração do Termo de Colaboração, objetivando o atendimento à Educa-
ção Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é condicionada à disponibilidade 
de recursos orçamentários e financeiros da Secretaria Municipal de Educação, – 
Educação Infantil – Existente no PPA e na LDO proposto para o exercício financeiro 
de 2020 na forma da Lei.
17.2 – O termo de colaboração a ser firmado pela Secretaria Municipal de Educação, 
– SEMED para atendimento da Educação Infantil, nas Instituições de Educação In-
fantil, Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas, se dará conforme as necessida-
des administrativas, com duração definida de interesse Público, garantindo a oferta 
da demanda por vaga nas diferentes faixas etárias da educação infantil.
17.3 – O termo de colaboração será firmado pelo prazo de 01 (um) ano letivo, po-
dendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e observando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
17.4 – A Prefeitura Municipal de Belford Roxo através da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED convocarão para firmar termo de colaboração as Instituições 
que forem declaradas habilitadas através do presente Edital de Chamamento Públi-
co, nos moldes do instrumento do edital em seus anexos: ANEXO VI e ANEXO VIII 
do Decreto nº1626 , de15 de janeiro de 2019.
17.5 – Havendo interesse público da demanda de ampliação do número de atendi-
mentos para termo de colaboração, este será distribuído pela Secretaria Municipal 
de Educação, considerando a proporção entre o atendimento existente na rede Pú-
blica Municipal e a Instituição que celebrar o termo de colaboração para a população 
de 2 (dois) anos a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.
17.6 – As despesas decorrentes do repasse de recursos financeiros dos termos de 
colaboração a serem firmados serão cobertas pelas Dotações Orçamentárias vincu-
ladas para a Secretaria Municipal de Educação, – Manutenção da Educação Infantil, 
observado o princípio da anualidade na forma da Lei.
17.7 – O valor estimado para cada termo de colaboração não implicará em nenhuma 
previsão de crédito em seu favor, uma vez que somente fará jus aos valores mensais 
correspondentes aos atendimentos efetivamente prestados, observando-se a obri-
gatoriedade do referendo do Conselho do FUNDEB e de Educação na forma da Lei. 
17.8 - As Instituições declaradas habilitadas através do presente Edital de Cha-
mamento Público deverão manter todas as condições de habilitação vigentes até 
o momento em que forem convocadas para firmarem termo de colaboração, bem 
como durante todo o período de execução do termo de colaboração eventualmente 
firmado. 
18 – DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
18.1 – A programação orçamentária referente a este Chamamento Público observa-
rá a dotação orçamentária prevista na função programática – conforme quando de 
detalhamento abaixo:
  - Operacionalização do Ensino Infantil 

12.365.022.2.041.000, 3.3.39.00 015 FUNDEB

no valor de R$ 9.117.600,00 (nove milhões, cento e dezessete mil e seiscentos re-
ais).

18.2 - A entidade deverá seguir o calendário letivo do Sistema Municipal de Ensino 
fixado anualmente pela Secretaria Municipal da Educação e Conselho Municipal de 
Educação, devendo cumpri-lo nos termos da Lei Federal nº 9394/96 e orientações 
da Secretaria Municipal de Educação.
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1 – Poderá o Município, através da Secretaria Municipal de Educação em con-
junto com a Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos, revogar o presente 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, no todo ou em parte, por conveniência admi-

nistrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou 
anulá-lo, em caso de ilegalidade na forma da Lei. 
19.2 – A revogação ou anulação do presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
não gera direito à indenização. 
19.3 – Será facultado à Comissão de Avaliação e Seleção promover, em qualquer 
fase, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do proces-
so administrativo e a aferição dos critérios de habilitação de cada Instituição, bem 
como, solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destina-
dos a fundamentar a decisão da comissão. 
19.4 – Os interessados em participar deste EDITAL ficam, desde já, cientes de que 
uma vez celebrado o termo de colaboração o repasse da verba per capita terá como 
pré- requisito a prova do recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS). 
19.5 – Estarão impedidas de participar deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
as Instituições cujos representantes se enquadrarem no art. 39, a Lei 13.019/ 2014 
ou que tenham qualquer outro impedimento legal para celebrar termo de colabora-
ção com a Administração Municipal. 
19.6 – A execução dos instrumentos jurídicos a serem firmados será avaliada pela 
Secretaria Municipal de Educação, mediante procedimentos de supervisão indireta, 
observando-se o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas nos referi-
dos instrumentos. 
19.7 – Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa da instituição que celebrou termo de colaboração poderá ensejar revisão 
das condições estipuladas a critério da Secretaria Municipal de Educação. 
19.8 – Constituem motivos para a rescisão ou denúncia do instrumento jurídico a 
ser firmado o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições estabe-
lecidas neste Edital e no termo de colaboração, bem como os motivos previstos na 
Decreto Municipal nº 1526, de 15 de janeiro de 2019.
19.9 – Considerando que os termos de colaboração serão firmados no ano de 2020, 
as despesas deles decorrentes serão empenhadas no exercício financeiro de 2020. 
19.10 - Os termos de colaboração que vierem a ser assinados serão publicados, por 
extrato, no Diário Oficial do Município de Belford Roxo.
19.11 – Os casos omissos serão resolvidos pelas autoridades superiores da Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo.
19.12- As Instituições que, dentro do prazo previsto no cronograma, não celebrarem, 
deixarem de entregar ou apresentarem documentação falsa exigida para o Chama-
mento Público, ensejarem o retardamento da execução de seu objeto, não mantive-
rem a proposta, falharem ou fraudarem o termo regulador do Termo de Colaboração 
, comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, ficarão impedidas 
de licitar e contratar com o município, serão descredenciadas nas Instâncias locais 
com notificação aos órgãos da União; Estado e do Distrito Federal, sem prejuízo das 
multas previstas nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
19.13-Caso a instituição que tenha apresentado melhores condições na fase de ha-
bilitação recuse-se a assinar o termo de colaboração ou reste impedida por qualquer 
outro motivo será considerada desistente e chamada à próxima habilitada para a 
assinatura de termo de colaboração respeitada a ordem de classificação, não
ficando a Secretaria Municipal de Educação, responsável por quaisquer ônus, sem 
prejuízo do Poder Público Municipal reaver eventuais perdas decorrentes da desis-
tência.
19.14 - Compete a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO realizar pro-
cedimentos de fiscalização e acompanhamento dos TERMO DE COLABORAÇÃO 
celebrados, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento e ava-
liação do cumprimento do objeto, na forma deste Edital de Chamamento Público e 
do plano de trabalho aprovado.
19.15 . Os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO serão 
designados através de Portaria emitida pelo Secretário Municipal de Educação, as-
segurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED Belford Roxo. 
19.16. Obedecendo aos princípios basilares da Administração Pública, a saber, efici-
ência, celeridade e economicidade, entre outros, as conveniadas que se encontram 
com Termo de Colaboração em vigor deverão participar do presente CHAMAMENTO 
PÚBLICO, tendo em vista o início do Ano Letivo, para que em consonância com as 
demais, tenha seus repasses, assim como, o vencimento do Termo de Colaboração, 
concomitantemente, 
19.17 – Fica eleito o foro do Município de Belford Roxo - RJ para dirimir quaisquer 
questões ou controvérsias oriundas da execução deste Edital de Chamamento Pú-
blico, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Belford Roxo, 02 de outubro de 2019.
Denis de Souza Macedo

Secretário Municipal de Educação – SEMED

CRONOGRAMA 

Apresentação Pública da Minuta do Edital de Chamamento 
Público ao Chefe do Executivo -06/11/2019

2 Publicação do Edital 07/11/2019

3 Entrega de Documentos 09/12/2019 à 10/12/2019

4 Período de visita da Comissão de Avaliação e Seleção 11/12/2019 a 13/12/2019

5 Publicação do resultado da análise dos documentos pela Co-
missão de Avaliação e Seleção 14/12/2019

6 Interposição de Recursos 16/12/2019 a -20/12/2019

7 Publicação do Resultado Final do Chamamento Público 26/12/2019

8 Convocação para celebrar termo de colaboração 07/01/2020

ANEXO I
REQUERIMENTO DESTINADO A SOLICITAÇÃO DE TERMO DE COLABORA-
ÇÃO
(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE)

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Cidade de Belford Roxo
(Entidade Mantenedora)

A_________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_____________________, com sede neste município, na Rua___________
____________________nº__________Bairro______________________, CEP 
nº________________, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, 
vem respeitosamente à presença de V.Sª requerer celebração de termo de cola-
boração visando ao desenvolvimento de atividades educacionais para atendi-
mento na Instituição de Educação Infantil Comunitária/Confessional/Filantrópi-
ca________________________________ localizada na Rua______________
_________________________ nº________ Bairro_______________________ 
CEP________________________, Belford Roxo a Crianças de 
_________________________ a ____________________ 
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ingredientes

Modo de preparo

loMBo dE viTEla 
aSSado

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ noz mosca-
da/ folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ sal

Batata doce
sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BaTaTa docE FRiTa

anos,____________________(Pré-Escola e/ou Creche) em regime de horá-
rio_______________________(Parcial/Integral).
 Nestes termos,
 Pede deferimento,
Belford Roxo,__________ de ____________________ de 2019
____________________________________________________

Representante Legal da Entidade Mantenedora
Nome do Representante Legal_______________________________________
Número da Identidade_____________________________________________

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE BELFORD ROXO NOS QUADROS DE DIRIGENTES DA ENTIDADE MANTE-
nEDORA

ExCELEnTÍSSiMO SEnHOR pREFEiTO MuniCipAL DA CiDADE DE BELFORD 
ROxO

(Entidade Mantenedora)

A__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº_
_________________________________ com sede neste município na 
Rua___________________________ nº_________ Bairro________________
___________, CEP nº_____________________, por meio de seu representante 
legal, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de V.Sª declarar que INE-
XISTEM servidores públicos municipais de Belford Roxo nos quadros de dirigentes 
desta entidade.

Belford Roxo,______ de ___________________ de 2019.

____________________________________________________
Representante Legal da Entidade Mantenedora

Nome do Representante Legal_______________________________________
Número da Identidade_____________________________________________

ANEXO III
Designação da Equipe Técnica

Função
Nome Diploma nº RG CPF Assinatura

Diretor

*Secretário Escolar 

Pedagogo

•	 Instituição Educacional Privada Comunitária, Confessional e/ou Filantrópica 
com mais de 150 alunos.

Belford Roxo,________ de _________________de 2019.
_______________________________________________

Representante Legal da Entidade Mantenedora
Nome do Representante Legal_______________________________________
Número da Identidade_____________________________________________

ANEXO IV
Designação do Corpo Docente

Nome Diploma nº RG CPF Turma e Turno Assinatura

Belford Roxo,________ de _________________de 2019.

_______________________________________________
Representante Legal da Entidade Mantenedora

Nome do Representante Legal_______________________________________
Número da Identidade_____________________________________________

ANEXO V
Declaração de Capacidade Física máxima de Matrícula

Salas Metragem (m2) Capacidade (80%)

Total por turno

Nº de turnos em funcionamento

Belford Roxo,________ de _________________de 2019.

_______________________________________________
Representante Legal da Entidade Mantenedora

Nome do Representante Legal_______________________________________
Número da Identidade_____________________________________________

ANEXO VII

Manual de Prestação de Contas
I- Apresentação 
Este manual tem por finalidade explicar as normas das Prestações de Contas que 
integram o conjunto das obrigações assumidas pela Instituição de Educação Infan-
til Comunitária/Confessional/Filantrópica no TERMO DE COLABORAÇÃO firmado 
com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação de orientar a Instituição de Educação Infantil quanto à correta apresentação 
à Unidade de Articulação com Município dos documentos componentes das presta-
ções de contas dos recursos recebidos.
Índice:
 Documentação da Prestação de Contas................................................. 
 Atribuições da Instituição......................................................................... 
 Anexo...................................................................................................... 
 Apoio Técnico Administrativo.................................................................

D O C U M E N T A Ç Ã O D A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

II. Do repasse dos recursos: Os recursos deverão ser repassados, conforme o que 
dispõe o Decreto, Termo de Colaboração e nesta Prestação de Contas, mensalmen-
te, até o quinto dia útil do mês subseqüente, correspondente às ações desenvolvidas 
pela Instituição. Para a movimentação desses recursos a Instituição deverá ter uma 
conta corrente específica, exclusiva para essa finalidade, não sendo permitida a mo-
vimentação de recursos de outras fontes ou do convênio ou termo de colaboração 
anterior nessa conta.
III. Da aplicação dos recursos: A utilização dos recursos deverá ser efetivada con-
forme o disposto no Decreto, Termo de Colaboração e neste Manual de Prestação 
de Contas:
A) Remuneração de Pessoal e Encargos: O pagamento de pessoal deverá ser 
documentado em recibo específico assinado pelo empregado e vistoriado pelo 
representante legal da Instituição. 

B) Aquisição de Material Didático-Pedagógico: São gastos despendidos com 
compras de material escolar de uso comum e individual do aluno, como por 
exemplo: brinquedos, lápis, massinhas, jogos pedagógicos e outros.
C) Aquisição de Material de Consumo: São gastos despendidos com a aquisição de 
material de consumo em geral. Ex: material de limpeza e higiene e outros.
OBS.: A compra de material de consumo deve ser efetuada para consumo mensal. 
Só será aceita a compra de material em quantias maiores sob a apresentação 
de uma planilha de consumo mensal especificando os meses que esta compra 
abrangerá.
D) Aquisição de Material de Expediente: São os gastos despendidos com a 
aquisição de materiais necessários aos trabalhos administrativos, como por 
exemplo: papel, tintas, carimbos, impressos, guias de recolhimentos e outros.
E) Aquisição de Materiais para Pequenas Manutenções: São os gastos 
despendidos com aquisições de materiais destinados a pequenos consertos e 
reparos na Instituição, como por exemplo: material elétrico, material hidráulico e 
outros.
F) Pagamentos a Terceiros: Estes gastos destinam-se ao pagamento de mão-de-
obra temporária referente a reformas e pequenos reparos, como por exemplo: 
pedreiros, pintores, carpinteiros, eletricistas, bombeiros hidráulicos, jardineiros, 
pequenos reparos , e outros comprovados preferencialmente de nota fiscal. 
Podendo em casos excepcionais , com consulta prévia ao órgão competente da 
Prefeitura da Cidade de Belford Roxo, ser utilizado o Recibo de pagamento ao 
contribuinte individual ( RPCI), emitidos em nome do prestador de serviços de 
acordo com as normas vigentes . A contratação de serviço referente a mão – de - 
obra, não poderá exceder a 3 pagamentos por ano por cada prestador. 
G) Manutenção de Equipamentos: São os gastos despendidos com manutenção de 
xérox, equipamentos elétricos e eletroeletrônicos, computadores e outros.
H) Pagamentos de Contas de Água, Gás, Luz e Telefone: São pagamentos 
efetuados de contas/fatura, devendo as mesmas ser emitidas em nome e endereço 
da Instituição. 

OBS 1: As ligações interurbanas e de telefonia móvel, somente serão aceitas se 
justificadas.
 I) Transporte escolar: Será aceita a contratação de transporte escolar para excur-
sões com fins pedagógicos, devidamente justificados.
 J) Serviço de dedetização e desratização.
IV. Dos impedimentos na aplicação dos recursos
É vedada a utilização dos recursos do termo de colaboração para cobrir os seguintes 
tipos de despesas:
A)  Multas, juros e correção monetária decorrente de pagamentos ou 
recolhimentos feitos fora do prazo;
B)  Pagamento de empréstimos não autorizados pela Secretaria Municipal de 
Educação e ou PGM (Procuradoria Geral do Município);
C)  Passagens aéreas e terrestres;
D)  Hospedagem;
E)  Gastos com promoções de festas e eventos;
F)  Aquisição de materiais permanentes;
G)  Pagamento de refinanciamentos de impostos ou parcelamentos de 
encargos trabalhistas de períodos anteriores à data do termo de colaboração.
1. 
2. V. Da Prestação de Contas
 A prestação de contas deverá ser apresentada à Comissão de Monitora-
mento e Avaliação Mensalmente, conforme cronograma estabelecido previamente 
pela Secretaria Municipal de Educação, devendo ser apresentada em original.
 Os documentos que compõem a Prestação de Contas são:
I. Ofício de encaminhamento (ANEXO A – Prestação de Contas);
II. Relação de Pagamentos efetuados; (ANEXO XI – Bloco III -Prestação de 
Contas);
III. Cópia de extrato bancário da conta corrente específica para a movimenta-
ção dos recursos;

IV. Demonstrativo de execução financeira, que evidencie receitas, despesas e 
aplicações financeiras (ANEXO XI – Bloco I e II – Prestação de Contas)
V. Recibos de pagamentos devidamente quitados e atestados por funcioná-
rios da Instituição;
VI. Notas Fiscais atestadas e/ou RPCI;
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

coSTEliNHa 
aSSada coM
 MaNdioca

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

ESTRogoNoFE 
dE caRNE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

I. Relatório mensal de frequência dos alunos assinados pela professora, 
atestado pela comissão técnica de convênio;
II. Parecer do Conselho Fiscal (ANEXO B– Prestação de Contas);
III. Comprovante de despesas; 
IV. Cópia legível de cheques emitidos.
V. Orçamentos originais no mínimo três, que comprovem a pesquisa de preço 
realizada para cada despesa do convênio (aquisição de materiais e contratação de 
serviço).
Orientações sobre documentos enumerados no item V
A) Ofício de Encaminhamento – endereçado a Comissão de Monitoramento e Ava-
liação 
B) Demonstrativo de Execução Financeira deverá evidenciar as Receitas e as Des-
pesas bem como as Aplicações Financeiras;
C) Relação de Pagamentos Efetuados deverá especificar o documento, seu número, 
nº do cheque, nome do favorecido, valor, data e outros.
D) Extratos Bancários – extrato de conta corrente, contendo todos os lançamentos 
do mês, e extrato de aplicação financeira contendo a movimentação mensal das 
aplicações financeiras.
E) Comprovantes de Despesas.
São comprovantes de despesas:
 - Cópias dos Recibos de Pagamentos Salários (RPS);
-  Cópias dos Recibos de Pagamentos Salários, em formulários formalizados, 
devidamente quitados e vistoriados pela Instituição;
-  Notas Fiscais e / ou RPCI
- Guia de pagamento dos encargos tributários do INSS, FGTS,ISS, PIS e 
contribuição sindical. 
Notas Fiscais e/ou RPCI sempre emitidos em nome da Instituição, devendo conter o 
carimbo de “recebido” e o carimbo de atestado de recebimento, assinados por dois 
empregados da Instituição, atestando que o produto foi entregue, não podendo ser 
assinados por membros da diretoria.
F) Emissão de Cheques 
Todo cheque deverá ser emitido:
- Um cheque para cada despesa;
- Nominal ao favorecido;
- Na data da compra da mercadoria ou na conclusão da prestação de serviços de 
acordo com o respectivo documento comprobatório (nota fiscal, RPCI , etc.);
- Devidamente assinado pelos representantes legais da instituição.
G) Controle Mensal de Frequência
Controle mensal de frequência das crianças atendidas;
O Controle mensal de frequência é importante para a emissão do Atestado de Apro-
vação ou Não Aprovação, o qual deverá fazer parte do corpo da prestação mensal 
de contas.
H) Parecer do Conselho Fiscal
Trata-se de parecer assinado pelos membros do Conselho Fiscal da Instituição, 
após averiguação e aprovação das contas realizadas. O Conselho Fiscal é o órgão 
fiscalizador da Instituição e deverá ser composto de membros (pais, responsáveis) 
assistidos pela Instituição. 
I) Recibo de pagamento devidamente quitados e atestados:
Documento que evidencie as despesas executadas com o atesto dos funcionários. 
VI. Da Retenção dos Recursos
Será aplicada nos seguintes casos: 

1) Na ocorrência de atrasos na prestação de contas: A Secretaria Municipal de Edu-
cação, deverá estabelecer cronograma de convocação para prestação de contas. A 
Instituição que não comparecer dentro do prazo fixado estará sujeita a retenção da 
verba no mês seguinte;
2) Na ocorrência de irregularidades na prestação de contas:
2.1 As irregularidades, como falta de documentos comprobatórios das despesas, 
falta de extratos completos de conta corrente e ou aplicação, falta de recolhimento 
dos impostos e encargos, atendimento de crianças a menor do que o firmado no 
Termo de Colaboração e demais itens da cláusula décima do referido termo, poderão 
acarretar suspensão da verba da Instituição até a regularização das pendências;
2.2 Quando os recursos não forem aplicados dentro dos objetivos do plano de traba-
lho. Poderá ocorrer a retenção dos recursos financeiros, se a aplicação dos mesmos 
for divergente do Plano de Trabalho, enquadrando-se num dos itens a seguir:
I. Uso injustificável dos recursos: se os recursos forem 
destinados para fins não justificáveis dentro do plano de trabalho.
II. Não cumprimento do plano de trabalho: se o plano não for 
cumprido nos prazos estabelecidos e ou se o número de crianças atendidas for 
menor do que o número firmado no Termo de Colaboração. Esporadicamente será 
permitida uma variação de até 10% a menos no total de crianças atendidas no mês.
III. 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.
IV. Em caso de inadimplência com o contrato: em caso de 
inadimplência da Instituição para com qualquer cláusula do presente termo de 
colaboração.
3) Quando as orientações da Secretaria Municipal de Educação não forem seguidas: 
quando as medidas corretivas indicadas por órgão competente da Secretaria Munici-
pal de Educação não forem adotadas serão realizados os seguintes procedimentos:
 3.1) Notificação: se 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 30 dias.
I. Em não regularizando, porém justificando a ocorrência, a 
retenção ficará a critério de parecer emitido pela Secretaria Municipal de Educação.
II. Em regularizando intempestivamente a reabilitação do 
repasse financeiro terá efeito retroativo, se aprovado pela Secretaria Municipal de 
Educação.
III. Em não regularizando, suspender o repasse financeiro a 
partir do evento e abrir Tomada de Contas Especial.
    IV. Denúncia, rescisão ou extinção: Se houver e se confirmar denúncia, rescisão 
ou extinção do convênio, os saldos financeiros em conta corrente, em caderneta de 
poupança ou em aplicação financeira deverão ser devolvidos ao município no prazo 
máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da data do evento. Caso con-
trário, poderá ocorrer instauração de tomada de conta especial do responsável, por 
órgão competente do município.
                           VII. Dos Saldos do Termo de Colaboração
                            Quando houver saldo de recursos do termo de colaboração e a 
previsão do seu uso pela       Instituição, for menor que um mês, estes recursos 
deverão ser aplicados em fundo de investimentos de curto prazo, abertos exclusiva-
mente para este 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 deve-
rão ser aplicados em caderneta de poupança, aberta exclusivamente para este fim, 
sendo também obrigatória a apresentação dos extratos de aplicação na prestação 

de contas mensal da Instituição.
                              Os rendimentos auferidos nesta modalidade de aplicação deverão 
ser computados a   crédito do termo de colaboração, conforme demonstrativos men-
sais e aplicados exclusivamente no objeto de sua finalidade. 
                            VIII. Da vigência do contrato 
                            O termo de colaboração tem validade de um ano Letivo.
                            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 trinta dias, o presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido.
X. Do valor do repasse 
                            A Instituição fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratu-
ais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor atualizado do termo de colaboração, de acordo com parágrafo 
primeiro do artigo 65 da Lei 8666/93.
                            Documentos do Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de 
Contas
                          - Ofício de Encaminhamento;
                          - Prestação de Contas – Demonstrativo de execução financeira;
                           - Prestação de Contas – Relação de pagamentos efetuados;
                           - Relatório Mensal de Frequência;
                          - Parecer do Conselho Fiscal Referente a Aplicação de Recursos.

ANEXO VIII

PLANO DE TRABALHO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº __

Anexo VIII

Seção

1

____________________ (ENTIDADE MANTENEDORA)

1 – CNPJ 2 – NOME DA INSTITUIÇÃO 3 - MUNICÍPIO 4 – UF

DECLARAÇÃO:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS

Na qualidade de Representante Legal, DECLARO para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Bel-
ford Roxo, para os efeitos e sob a pena da lei, que a CONVENENTE:

 a) Acha-se em dia quanto ao pagamento de seus tributos;

 b) Manifesta interesse em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO com a Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo, assegurando ter conhecimento da legislação pertinente e demais condições previstas no presente 
edital de Chamamento Público nº 001/2019

 

AUTENTICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Belford Roxo, _____________ de ______________ de 2019. __________________________________
_______________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO VIII

ANEXO VIII

PLANO DE TRABALHO

Anexo 
VIII

Seção 3

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TERMO DE COLABORAÇÃO – Instituição Educacional Privada de Educação Infantil Comunitárias, 
Confessionais e/ou Filantrópicas. 

Período de Execução: _________ a ________2019.

1 – Exercício 
2 – Nome da Instituição 3 – Muni-

cípio

4- Identificação do Objeto: Ampliação do atendimento em Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, através de TERMO DE COLABORAÇÃO com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, com geren-
ciamento por entidade de natureza privada sem fins lucrativos para promover o desenvolvimento integral 
da criança na faixa etária de __________.



aToS oFiciaiS quinTA-fEiRA, 07 dE nOvEmbRO dE 201918

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Rolo dE caRNE 
REcHEado coM 

ESpiNaFRE E QuEiJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
no meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºc durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

Salada 
MulTicoR

alface roxa; alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo
cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

5- Descrição da realidade que será objeto do termo de colaboração (diagnóstico da realidade): 

6- Metas e Ações: Atendimento a ____ crianças de __ anos em período parcial e/ou integral com ativida-
des pedagógicas e lúdicas em parceria com as famílias, favorecendo um ambiente físico e social, acolhe-
dor e promovente do seu desenvolvimento integral.

6.1 Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas:

a) Espaços, mobiliários e materiais pedagógicos que favoreçam as experiências das crianças

b) Condições de trabalho adequadas

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

d) Elaboração e acompanhamento da Proposta Pedagógica

7 - AUTENTICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Belford Roxo, _____________ de ______________ de 2019.

_________________________________________________________________

Assinatura do Representante Legal

PLANO DE TRABALHO

TERMO DE COLABORAÇÃO – Instituição Educacional Privada de Educação 
Infantil Comunitárias, Confessionais e/ou Filantrópicas.

Anexo VIII

Seção

4

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1-CNPJ
2 – Nome da Instituição 3 – Município

4. PLANO DE APLICAÇÃO POR AÇÃO

4.1-AÇÃO
4.2– Valor mês

A

4.3 –
Quantita-
tivo mês

B

4.4 – Valor Total

( A) x ( B) = valor 
total

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR-
GOS SOCIAIS

ÁGUA E ENERGIA

GÁS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓ-
GICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE-
ZA E HIGIENE

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PE-
QUENOS REPAROS

TOTAL

ANEXO VIII
5 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela

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

6 . AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES_____________________ , _______ - ______/_____/_______.

Localidade UF Data_____________________ _________________________

 TESOUREIRO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IX
RELATÓRIO TRIMESTRAL PARA AS INSTITUIÇÕES QUE CELEBRARAM TER-

MO DE COLABORAÇÃO

 O presente instrumental composto por sete dimensões, foi construído a partir dos 
Indicadores de Qualidade na Educação Infantil. 
 Sua aplicação objetiva contribuir com a auto avaliação das INSTITUIÇÕES que 
celebraram termo de colaboração com a Prefeitura do Município de Belford Roxo de 
modo a favorecer uma prática reflexiva que leve a uma ação de qualidade na educa-
ção das crianças da faixa etária da Educação Infantil. 
 Orientamos que o preenchimento seja feito com a colaboração de todos os repre-
sentantes que atuam no processo ensino aprendizagem da instituição. 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
ENTIDADE: ________________________________________________________
________________________ 
CRECHE: __________________________________________________________
_______________________ 
ENDEREÇO: __________________________________TELEFONE: 
_______________ 
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________
________________________
DIRETOR: _________________________________________________________
________________________ 
PEDAGOGO: _______________________________________________________
_______________________ 
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
NOME FUNÇÃO

OBSERVAÇÕES
__________________________________________________________________
________

1. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL: 
•	 PROPOSTA PEDAGÓGICA 
A instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento? 

 ( ) sim ( ) não 
A proposta pedagógica é conhecida por todos? 
( ) sim ( ) não 
A proposta pedagógica é periodicamente atualizada? 
( ) sim ( ) não 
Em que situações do dia a dia a Proposta Pedagógica é consultada? 
__________________________________________________________________
____ 
•	 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 
 As professoras planejam as atividades que realizam com as crianças? 
( ) sim ( ) não 
Com que frequência os planejamentos ocorrem? 
( ) Semanal ( ) Quinzenal ( )Mensal 
Que documentos norteiam o planejamento pedagógico da instituição? 
( ) Diretrizes Curriculares para Educação Infantil / MEC ( ) Proposta Pedagógica da 
Instituição 
( ) Proposta Pedagógica do Município ( ) Orientações Curriculares 
para a Educação Infantil 
( ) Outros: __________________________________________________________
__ 
As professoras organizam o tempo e as atividades de modo a permitir que as crian-
ças brinquem todos os dias? 
( ) sim ( ) não ( ) Algumas vezes 

Como o espaço e os materiais são organizados de forma a garantir a construção da 
autonomia, as interações e brincadeiras? 
__________________________________________________________________
____
 Na prática de planejamento e avaliação, criam-se condições para que as crianças 
também possam manifestar suas opiniões? 
( ) sim ( ) não ( )Algumas vezes 
Em que ocasiões isso ocorre? 
__________________________________________________________________
____
A equipe da instituição conta com apoio da Secretaria Municipal da Educação, Es-
porte e Turismo para supervisionar e avaliar o desempenho da instituição? 
( ) sim ( ) não ( ) Algumas vezes 
J u s t i f i -
que:____________________________________________________________
 As Professoras organizam o tempo e as atividades de modo a permitir que as crian-
ças brinquem todos os dias? 
( ) sim ( ) não ( ) Algumas vezes 
Como o espaço e os materiais são organizados de forma a garantir a construção da 
autonomia, as interações e brincadeiras? 
__________________________________________________________________
____
 Na prática de planejamento e avaliação, criam-se condições para que as crianças 
também possam manifestar suas opiniões? 
( ) sim ( ) não ( )Algumas vezes 
Em que ocasiões isso ocorre? 
__________________________________________________________________
___

A equipe da instituição conta com apoio da Secretaria Municipal da Educação, Es-
porte e Turismo para supervisionar e avaliar o desempenho da instituição? 
( ) sim ( ) não ( ) Algumas vezes 
J u s t i f i -
que:______________________________________________________________
•	 REGISTRO DA PRÁTICA EDUCATIVA 
Cada professora faz registros de cada criança e do grupo sobre: 
( ) as brincadeiras ( ) vivências ( ) produções ( )aprendizagens 
De que forma ocorrem esses registros? 
__________________________________________________________________
____ 
 A partir dessa análise aponte problemas/dificuldades encontradas na dimensão ana-
lisada e aponte os encaminhamentos realizados: 
__________________________________________________________________
____
2. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUA-
GENS 
•	 CRIANÇAS CONSTRUINDO SUA AUTONOMIA 
Como as professoras apoiam as crianças na conquista da autonomia para a realiza-
ção dos cuidados diários? 
__________________________________________________________________
____
As professoras incentivam as crianças a escolher brincadeiras, brinquedos e mate-
riais? 
( ) sim ( ) não ( ) Algumas vezes 
•	 CRIANÇAS TENDO EXPERIÊNCIAS AGRADÁVEIS E SAUDÁVEIS COM 
O PRÓPRIO CORPO 
As professoras atendem de imediato as crianças em suas necessidades fisiológicas, 
com aceitação e acolhimento? 
( ) sim ( ) não 
•	 CRIANÇAS EXPRESSANDO-SE POR MEIO DE DIFERENTES 
LINGUAGENS PLÁSTICAS, SIMBÓLICAS, MUSICAIS E CORPORAIS.
As professoras cotidianamente destinam momentos para que as crianças vivenciem 
desafios corporais? 
( ) sim ( ) não 
Como esses desafios são vivenciados? 
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
As professoras possibilitam que as crianças ouçam e cantem diferentes tipos de 
músicas? 
( ) sim ( ) não
As professoras incentivam as crianças a produzir pinturas, desenhos, esculturas, 
com materiais diversos e adequados à faixa etária? 
( ) sim ( ) não 
As professoras realizam com as crianças brincadeiras que exploram: 
( ) gestos ( ) canções ( ) recitações de poemas ( ) parlendas 
As professoras organizam espaços, materiais e atividades para as brincadeiras de 
faz de conta? 
( ) sim ( ) não 
Como as professoras promovem a participação das crianças com deficiência em 
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ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ingredientes

Modo de preparo

MiNi aBóBoRaS 
REcHEadaS coM 

caRNE Moída

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; sal 
a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 Refogar a cebola e 
o alho no azeite de 
oliva.
juntar a carne moída. 
Temperar com sal e 
pimenta a gosto.
adicionar o extrato 
de tomate, em segui-
da a salsinha. misturar 
e reservar.
em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. a casca e 
o miolo devem ficar 
macios. cuidar para 
não se desmancha-
rem.
com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
Rechear com a carne 
moída e servir.

ESTRogoNoFE 
dE FRaNgo

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
junte o frango e tem-
pere com o sal.
mexa até o frango 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e o 
frango macio, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

todas as atividades do cotidiano? 
__________________________________________________________________
____ 
•	 CRIANÇAS TENDO EXPERIÊNCIAS AGRADÁVEIS , VARIADAS E 
ESTIMULANTES COM A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA. 
Quais dessas atividades apresentadas fazem parte da rotina da instituição? 
( ) Leitura diária de livros de diferentes gêneros. 
( ) Contação diária de história para as crianças. 
( ) Manuseio de livros, revistas e outros textos pelas crianças. 
( ) As crianças são incentivadas a “produzir textos” mesmo sem saber ler e escrever. 
( ) As crianças são incentivadas , individualmente ou em grupos, a contar e recontar 
histórias e a narrar situações. 
•	 CRIANÇAS RECONHECENDO SUAS IDENTIDADES E VALORIZANDO 
AS DIFERENÇAS E A COOPERAÇÃO. 
A instituição disponibiliza materiais e oportunidades variadas (histórias orais, brin-
quedos, móbiles, fotografias - inclusive das crianças, livros, revistas, cartazes, etc.) 
que contemplam: 
( ) meninos e meninas ( )brancos ( ) negros ( ) indígenas ( )pessoas com deficiências 
A instituição combate o uso de apelidos e comentários pejorativos, discriminatórios e 
preconceituosos, sejam eles empregados por adultos ou crianças? 
( ) sim ( ) não 
As professoras utilizam situações cotidianas organizadas e inesperadas para que 
as crianças se ajudem mutuamente e compartilhem responsabilidades e conheci-
mentos em grupo (organizar brinquedos, guardar objetos, ajudar o colega a superar 
alguma dificuldade, compartilhar brinquedos, etc.) ? 
( ) sim ( ) não 
A partir dessa análise aponte problemas/dificuldades encontradas na dimensão e 
encaminhamentos realizados: __________________________________________
_________________________
3. AVALIANDO A DIMENSÃO INTERAÇÕES: 
 RESPEITO À DIGNIDADE DAS CRIANÇAS: 
A instituição combate e intervém imediatamente quando ocorrem práticas dos adul-
tos que desrespeitam a integridade das crianças (castigos, beliscões, tapas, prática 
de colocá-las no cantinho para “pensar”, gritos, comentários que humilham as crian-
ças, xingamentos ou manifestações de raiva devido a cocô e xixi, etc.)? 
( ) sim ( ) não 

•	 RESPEITO AO RITMO DAS CRIANÇAS 
As professoras organizam as atividades de modo que crianças não sejam forçadas 
a longos períodos de espera? 
( ) sim ( ) não 
 As crianças podem dormir ou repousar, ir ao banheiro ou beber água quando ne-
cessitam? 
( ) sim ( ) não 
Ao longo do dia, as professoras realizam atividades com os bebês e crianças peque-
nas em diferentes lugares e ambientes? 
( ) sim ( ) não
•	 RESPEITO À IDENTIDADE, DESEJOS E INTERESSES DAS CRIANÇAS. 
As professoras e demais profissionais chamam as crianças pelos seus nomes? 
( ) sim ( ) não 
A instituição observa e atende aos interesses e necessidades das crianças que são 
recém-chegadas, estão mudando de grupo ou se desligando da instituição? 
( ) sim ( ) não 
As professoras ajudam as crianças a manifestar os seus sentimentos (alegria, tris-
teza, raiva, ciúme, decepção, etc.) e a perceber os sentimentos dos colegas e dos 
adultos? 
( ) sim ( ) não 
•	 RESPEITO ÀS IDEIAS, CONQUISTAS E PRODUÇÕES DAS CRIANÇAS. 
As professoras reconhecem e elogiam as crianças diante de suas conquistas? 
( ) sim ( ) não 
 As produções infantis estão expostas nas salas de atividades e ambientes da ins-
tituição? 
( ) sim ( ) não 
As professoras organizam junto com as crianças exposições abertas aos familiares 
e à comunidade? 
( ) sim ( ) não 

•	 INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E CRIANÇAS 
As professoras organizam diariamente espaços, brincadeiras e materiais que pro-
movem oportunidades de interação entre as crianças da mesma faixa etária? 
( ) sim ( ) não 
As professoras organizam periodicamente espaços, brincadeiras e materiais que 
promovem oportunidades de interação entre crianças de faixas etárias diferentes? 
( ) sim ( ) não
As professoras organizam espaços, brincadeiras e materiais acessíveis de modo a 
favorecer a interação entre as crianças com deficiência e as demais crianças? 
( ) sim ( ) não 
A partir dessa análise aponte problemas/dificuldades encontradas na dimensão e 
encaminhamentos realizados: 
__________________________________________________________________
____
4. AVALIANDO A DIMENSÃO PROMOÇÃO DA SAÚDE: 
•	 RESPONSABILIDADE PELA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DAS CRIANÇAS 
A instituição segue o cardápio nutricional orientado pelo Departamento de Alimen-
tação 
Escolar? 
( ) sim ( ) não 
O cardápio tem sido bem aceito pelas crianças? 
( ) sim ( )não 

Quais itens não tem boa aceitação?
 _______________________________________________________________ 
Eventualmente, há variações no cardápio a fim de atender atividades planejadas 
pelas 
professoras? 
( ) sim ( )não 
Em que situações isso ocorre? 
__________________________________________________________________
__ 
•	 LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO. 
 As salas de atividades e demais ambientes internos são: 
( ) agradáveis ( ) limpos ( ) ventilados ( ) tranquilos ( ) com acústica que permite uma 
boa comunicação 
 O lixo é retirado diariamente dos ambientes internos e externos? 
( ) SIM ( )NÃO 
 Quais desses cuidados necessários com a limpeza e com a higiene são tomados 

pela instituição? 
( ) uso de lixeiras com pedal e tampa ( )higiene das mãos 
( ) retirada das fraldas sujas do ambiente imediatamente após as trocas 
•	 SEGURANÇA 
Quais desses cuidados fazem parte das práticas da instituição? 
( ) As tomadas elétricas estão colocadas no alto das paredes e possuem tampas 
protetoras seguras. 
( ) O botijão de gás atende às especificações de segurança e fica em ambiente ex-
terno protegido.
( ) Produtos de limpeza, medicamentos e substâncias tóxicas são devidamente acon-
dicionados e mantidos fora do alcance das crianças. 
( ) A instituição protege todos os pontos potencialmente perigosos do prédio para 
garantir a circulação segura das crianças e evitar acidentes. 
( )A instituição tem procedimentos, preestabelecidos e conhecidos por todos,que de-
vem ser tomados em caso de acidentes. 
5. AVALIANDO A DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS. 
 ESPAÇOS E MOBILIÁRIOS QUE FAVORECEM AS EXPERIÊNCIAS DAS CRIAN-
ÇAS 
Que espaços são organizados para a leitura? 

As janelas ficam numa altura que permita às crianças a visão do espaço externo? 
( ) sim ( ) não 
Há bebedouros, vasos sanitários, pias e chuveiros adaptados e em número suficien-
te e acessíveis às crianças? 
( ) sim ( ) não 
A instituição disponibiliza nas salas espelhos seguros e na altura das crianças para 
que possam brincar e observar a própria imagem diariamente? 
( ) sim ( ) não 
•	 MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS
Há brinquedos que respondam aos interesses das crianças em quantidade suficiente 
e para diversos usos 
( ) de faz de conta ( ) de parque ( ) de encaixe ( )casinha ( ) jogos ( ) carrinhos 
( ) bonecas brancas ( ) bonecas negras ( ) outros 
Há instrumentos musicais e em quantidade suficiente? 
( ) sim ( ) não 

Há na instituição, ao longo de todo o ano e em quantidade suficiente, materiais pe-
dagógicos diversos para: 
( ) desenhar ( ) pintar ( ) modelar ( ) construir objetos ( ) 
Tridimensionais (barro, argila, massinha) ( ) escrever ( ) experimentar? 
Há material individual de higiene, de qualidade e em quantidade suficiente, guardado 
em locais adequados? 
( ) sabonetes ( ) fraldas ( ) escovas de dentes 
•	 ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS PARA RESPONDER AOS 
INTERESSES E NECESSIDADES DOS ADULTOS. 
Há espaço que permite o descanso e o trabalho individual ou coletivo da equipe ? 
( ) SIM ( ) NÃO 
Há banheiro de uso exclusivo dos profissionais, com chuveiro, pia e vaso sanitário? 
( ) SIM ( ) NÃO 
 Há espaços especialmente planejados para recepção e acolhimento dos familiares? 
( ) SIM ( ) NÃO 
A partir dessa análise aponte problemas/dificuldades encontradas na dimensão e 
encaminhamentos realizados: 

6. AVALIANDO A DIMENSÃO FORMAÇÃO E CONDIÇÃO DE TRABALHO DAS 
PROFESSORAS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. 
•	 FORMAÇÃO INICIAL DAS PROFESSORAS 
As professoras são formadas em Pedagogia? 
( ) sim ( ) não 
As professoras participam da formação continuada oferecida pela Secretaria Muni-
cipal da Educação? 
( ) sim ( ) não 
A formação oferecida repercute diretamente na prática do professor, promovendo 
mudanças: 
( ) no planejamento ( ) nos registros ( ) na avaliação ( ) na elaboração dos relatórios 
 
•	 CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS 
Os agrupamentos de crianças contam com um professor e um auxiliar educacional? 
( ) sim ( ) não
A partir dessa análise aponte problemas/dificuldades encontradas na dimensão e 
encaminhamentos realizados: 
__________________________________________________________________
____
7. AVALIANDO A DIMENSÃO COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS E PAR-
TICIPAÇÃO NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 
•	 RESPEITO E ACOLHIMENTO 
Os familiares sentem-se bem recebidos, acolhidos e tratados com respeito na insti-
tuição, inclusive em seu contato inicial? 
( ) sim ( ) não 
As professoras e demais profissionais sentem-se respeitadas/os pelos familiares? 
( ) sim ( ) não 
Os familiares sentem-se bem recebidos, acolhidos e tratados com respeito na insti-
tuição, inclusive em seu contato inicial?
( ) sim ( ) não 
As professoras e demais profissionais sentem-se respeitadas/os pelos familiares?
( ) sim ( ) não 
Reuniões e entrevistas com os familiares são realizadas em horários adequados à 
participação das famílias? 
( ) sim ( ) não 
As professoras e demais profissionais conhecem os familiares das crianças? 
( ) sim ( ) não 
Os familiares das crianças com deficiência são bem acolhidos e conhecem o direito 
de seus filhos à educação? 
( ) sim ( ) não 
•	 GARANTIA DO DIREITO DAS FAMÍLIAS DE ACOMPANHAR AS 
VIVÊNCIAS E PRODUÇÕES DAS CRIANÇAS 
Há reuniões com os familiares pelo menos três vezes por ano para apresentar plane-
jamentos, discutir e avaliar as vivências e produções das crianças? 
( ) sim ( ) não 
Os familiares recebem relatórios sobre as aprendizagens, vivências e produções das 
crianças, pelo menos duas vezes ao ano? 
( ) sim ( ) não
Familiares de crianças novatas são auxiliados e encorajados a ficar na instituição até 
que as mesmas se sintam seguras? 
( ) sim ( ) não 
•	 PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NA REDE DE PROTEÇÃO DOS 
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ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ingredientes

Modo de preparo

pEiXE coM açaí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FilÉ dE MERluZa coM 
BaTaTa ao FoRNo

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

caNJica

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

ingredientes

Modo de preparo

caRapEBa 
gRElHada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

•	 DIREITOS DAS CRIANÇAS 
Como a instituição acompanha a frequência das crianças e investiga as razões das 
faltas? 
__________________________________________________________________
____
A instituição está atenta os casos de crianças com sinais de negligência, violência 
doméstica, exploração sexual e trabalho infantil? 
( ) sim ( ) não 
A instituição comunica os casos de doenças infecciosas às famílias e ao Sistema de 
Saúde? 
( ) sim ( ) não 
A partir dessa análise aponte problemas/dificuldades encontradas na dimensão e 
encaminhamentos realizados: 
__________________________________________________________________
____
IMPORTANTE:
•	 Deve ser anexado a este relatório, cópia das páginas do diário de classe 
referente a frequência mensal das crianças. 

 ANEXO X

QUADRO DE CRIANÇAS ATENDIDAS POR FAIXA ETÁRIA /QUANTITATIVO DE 
TURMAS DA INSTITUIÇÃO

CNPJ: ________________________________________

FAIXA ETÁRIA

PERÍODO

TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS 
POR FAIXA ETÁRIAINTEGRAL PARCIAL

Q U A N T I -
TATIVO DE 
C R I A N Ç A S 
MATRICULA-
DAS

QUANTITATIVO 
DE CRIANÇAS 
MATRICULADAS

2 ANOS A 3 ANOS E 11 MESES

4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES

 

Data: ______/ ______ / ______
____________________  __________________________
 DIRETOR PEDAGOGO

ANEXO XI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

À Comissão de Monitoramento e Avaliação

Demonstrativo da Execução Financeira (Receita e Despesa)
Instituição celebradora de termo de colabora-

ção_____________________________________________________________

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO

01 – Nome da Entidade celebradora 
do termo de colaboração

02 – CNPJ

03 - Nº do Termo de Colabo-
ração

04 - Mês/Ano

05 – Endereço 
06 - Município

BELFORD ROXO

07 - UF

RJ

BLOCO II – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESAS (R$)

08 – Valor 
Recebido no 

Período

09 – Rendimento 
Aplicação Finan-

ceira

10 – Saldo 
Anterior 11 - TOTAL 12 – Despesa 

Realizada

13 – Total 
Geral 

(Saldo Final)

BLOCO III – PAGAMENTOS EFETUADOS ( Conforme disposto na cláusula Quinta de Aplicação dos 
Recursos Financeiros – Termo de Colaboração)

14 - Item

15 – Nome 
do Favo-
recido E 
CNPJ ou 

CPF

16 – Espe-
cificação 

dos Bens ou 
Serviços 

Documento Pagamento Valor

Tipo Nº Data Nº Che-
que/OB Data R$

01

02

03

04

05

06

Total Geral: 

Data: ______/ ______ / _________  

_____________________________  _______________________
____________

Tesoureiro da Instituição    Representante Legal

ANEXO A
MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

 ( Timbre da Instituição)
Ofício nº.
 Belford Roxo ------ de ------ de 2019.
Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas
 Prezados, 
 Submetemos à apreciação de VSª. a Prestação de Contas do mês de_____ 
/_______ referente ao Termo de Colaboração nº. ___________.
Fazem parte da presente Prestação de Contas os seguintes documentos:
1- Demonstração de Execução Financeira
2- Extrato Bancário
3 - Relação de Pagamentos Efetuados
5 - Comprovantes de Pagamentos Efetuados

6- Relatório Mensal de Frequência e Atividades com Atesto de Aprovação (Indivi-
dual) – Termo de visita da Inspeção Escolar , seguida da cópia do diário de classe.
7- Parecer do Conselho Fiscal (Individual)
8- Cópia dos Cheques Anulados ou Cancelados com os Canhotos
9 – Cópia legível dos cheques emitidos com os canhotos
10 – Recibos de pagamentos efetuados devidamente quitados e atestados por fun-
cionários ( Notas Fiscais/RCPI)
11- Guia de recolhimento de encargos sociais e impostos devidamente quitados

Atenciosamente.
Assinatura e nome do Presidente da Instituição celebradora do termo de colabora-

ção

ANEXO B

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(Timbre da Instituição) 
_______________________________________

 Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da 
____________________________,
( nome da entidade mantenedora)Mantenedora da Creche (Comunitária, Confes-
sional, Filantrópica) ______________________________________,depois de exa-
minarem cuidadosamente os documentos que compõem a prestação de contas do 
mês de __________ /_________ são de parecer favorável à sua aprovação.

Local e Data

(Nomes e Assinaturas dos membros do Conselho Fiscal:)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
E CONVÊNIOS-SEMOCAP.

PORTARIA Nº 034/SEMOCAP/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
INSTITUI a comissão de fiscalização, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAL-
ÇADÃO DE AREIA BRANCA -NO BAIRRO AREIA BRANCA -NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO.

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Paulo José Cardim de 
Nantes matrícula 11/53.002, Vinicius Resende Mamede  matrícula 60/70.170 sob a 
presidência do primeiro, para fiscalizarem  as obras de Construção do Calçadão de 
Areia Branca– no bairro Areia Branca- neste município de Belford Roxo, bem como 
o contido nos autos do processo administrativo n.º 52/082/2019, Contrato nº 010/
SEMOCAP/2019, Tomada de Preço nº 014/2019 produzindo seus efeitos a contar 
da publicação desta portaria.

PORTARIA Nº 033/SEMOCAP/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
INSTITUI a comissão de fiscalização, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁ-
RIOS LOGRADOROS NA LOCALIDADE JARDIM ALMO TAIS COMO RUA MOACIR 
PEREIRA M FILHO, RUA ANA MARIA, RUA ALCEU, RUA JOÃO PEDRO, TRAVES-
SA SOLIDÃO, RUA VERA LÚCIA E RUA ICARAÍ NO CENTRO-NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Lucas Botelho da Silva 
Chrysóstomo matrícula 60/72.345, Wanderley Alves Pereira matrícula 60/60.659 sob 
a presidência do primeiro, para fiscalizarem  as obras de Pavimentação em vários lo-
gradouros na localidade Jardim Almo tais como Rua Moacir Pereira M Filho, Rua Ana 
Maria, Rua Alceu, Rua João Pedro, Travessa Solidão, Rua Vera Lúcia e Rua Icaraí– 
no bairro Centro- neste município de Belford Roxo, bem como o contido nos autos do 
processo administrativo n.º 50/026/2019, Contrato nº 014/SEMOCAP/2019, Tomada 
de Preço nº 013/2019 produzindo seus efeitos a contar da publicação desta portaria.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 

SOLICITAÇÃO DE ENTREGA
A Secretária Municipal da Mulher no uso de suas atribuições solicita a Sr.ª Vera Lúcia 
Xavier do Amaral a entrega do LIVRO ATA E LIVRO DE PRESENÇA DO CONSE-
LHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE BELFORD ROXO. 
O Livro Ata e Livro presença deverão ser entregues na Sede da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública onde está funcionando provisoriamente a sede da Secretaria 
Municipal da Mulher, sito a Avenida Joaquim da Costa Lima N 2415 – Santa Amélia 
– Horário de Funcionamento de 08:00 ás 17:00h.
PRAZO PARA ENTREGA: ATÉ O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

Alessandra Batista da Silva
Secretária Municipal da Mulher – Matrícula 60/75.814

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO – FUNBEL

PORTARIA Nº 063/FUNBEL/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, RENNER DE OLIVEIRA DUTRA SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor Administrativo, símbolo CC-8, da FUNBEL.  

PORTARIA Nº 064/FUNBEL/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON DOS SANTOS SALES, do cargo em co-
missão de Chefe de Almoxarifado, símbolo CC-5, da FUNBEL.  

PORTARIA Nº 065/FUNBEL/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, LUCAS ANDRADE FERREIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da FUNBEL.  

ROSANA FRANCISCO DE MOURA CORREIA
Diretor Presidente
FUNBEL/PMBR


