
5 Termo Aditvo o Terino de ud LCOM ak 
MUNICIPIO DE BELO HOR EAO BL RNARD0 PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BELO HORIZONTE 
Processon° 01- 030.740/19 

Instrumento Juridico 

O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por intermédio da Secretaria Municipal de EGucaçac 

Sede na Av Atonso Pena n° 1212, Centro, CNPJ n° 18.715 383/0001-40, neste ato represe ta 
por Sua Secretaria Municipal, Ängela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben. ADMINISTRAD 

PUBLICA da presente parceria, doravante denominado MUNICÍPIO e a CAIXA ESCOLAR 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO BERNARDO, CNPJ n° 32 836 464/00 
2s, Com sede a RUA CECILIA PINTO, 105, Bairro SAO BERNARDO. CEP 31 741-310 nest 

representada por GEISA CAMPOS ABREU portador do CPF 000 188 686-06 doraui 
aenominada Instituição Parceira, sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei Complem 
n 101. de 04 de maio de 2000, Lei n° 13019, de 31 de julho de 2014, Decreto Muric 
16746 de 10 de outubro de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentärias vigente e demais normas 
egulamentam a especie, dentre as quais Lei ne 9.394/96 (LDBEN Lei de Diretrizes e Bas 
Educaçao Nacional), e suas alterações, Lei Municipal n 11.132/2018, Lei Municipal n° 8 45 

c Lei Municipal n° 11.065/2017, Decreto Municipal: n° 15.476/14 (Tomada de Contas Espe 

Municiprode Belo Horizonte), bem como as diretrizes de plitica educacional do MUNICIPIO 

especial as previstas na Lei Organica do Municipio, em conformidade com o Plano de Traba 
deste instrumento, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo ao Termo de Coiaocra 

mediante as seguintes clausulas e condiçoes 

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1O presente Termo Aditivo ao Termo de Colaboração tem por finalidade a complementaça 
valores previstos a serem utlizados na execução do plano de trabalho, especificamente pa 
rubricas de custeio e complementação da merenda escolar 

Custeio (Total): R$ 303.567,00 (trezentos e três mil, quinhentos e sessenta e sete rea 
Complementação alimentar. R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e Cinquenta reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2- Pelo presente termo aditivo, o MUNICIPIO repassara a Instituiçao Parceira, a partir 01/12:2 até 31/12/2022, o valor de RS 315.117,00 (trezentos e quinze mil, cento e dezessete re.1 

mesmo valor repassado no periodo, de acordo com o cronograma de desemboiso previst 
Plano de Trabalho aprovado, anexo único deste instrumento 

2.2 O valor total da parceria, referente ao periodo de 01/03/2019 a 29/02/2024 passa a se. R$ 750.732,17 (setecentos e cinquenta mil setecentos e trinta e doiS reais e dezessete centavu de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho aprovado ane 

unico deste instrumento.

2.3 Das dotações orçamentárias: AS despesas com a execuçao do Termo de Colabcracocorrerã0 à conta de recursOs alocadoOs no respectivo orçamento do MUNICIPIO, peias segur dotagóes orçamentárias vinculadas à SMED ou sua equivalente: 



" Tenmo Aditivo ao Termo de Colaboraçao que ete 
MUNICIPIo DE BELO HORIZONTE e a CAXA ESCOLA DA ESLA 

MUNICIPAL OE EDUCAÇAO INFANTIL SAO BERNARDO 

Processo n' 01-030.740/19-17 

TUURA MUNICIPAL 
IOHORI.ONIE 

2200 O600 12 365 169 2 0 46 3390 39-67 - Subação 01, 04, 05 

2200 0600 12 365 169.20.46 4.4 50 42-01- Subações 03 
AUSULA TERCEIRA DA INALTERABILIDADE 

am mantidas e ratiticadas as demais clausulas do Termo de Colaboração originalmente

etrado e seus Termos Aditivos. 

CLAUSULA QUARTA DA PUBLICAÇÃO 

Aublicaçao do extrato do presente Termo Aditivo no "Diário Oficial do Municipio correrá por 
"ta e onus do MUNICIPIO. 

AUSULA QUINTA - DO FORO 

ca eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer düvidas ornundas da 
. ão deste Termo Aditivo. 

r estarem acordes com os termos deste Termo Aditivo, as partes firmam-no em 02 (duas) vias 

al teor e torma para todos os seus eteitos legais 

. Horizonte, + Dmle de 2021/ 

Angela Imaculada Lorelro de Freitas Dalben 
Secretária/urfelpal de Educação 

RAMAAMAAO495-
Presidenteda InstitujçãoParceira 



PLANO DE TRABALHO 2021/2022 

ERLO DADOS CADASTRAIS DAPARCERIA 
1.1-Dados da Caixa Escolar 
Nome: Caixa Escolar da Escola Municipal de Educaç�o Infantil Såo Benard0 
CNPO: 32.836.464/0001-29 
Endereço: Rua Cecília Pinto, N° 105 
CEP: 31741-310 
Emai, emeisbr@edu.pbh.gov.br 

Código: NI16 

13: 01.2019.2200.0109 
Bairro: Sao BernaraO 

elefone: Regiona: vone 

Banco: Caixa Econmica Federal 
AJencia: 1746 

Conta: 2607-0 

Dados Bancarios 

1.2-Identificação do Responsavel Legal 

Nome: Geisa Campos Abreu CPF: 000.188.686-06 
argoFunção: 

Presidente 
Perlodo de Mandato da Diretoria da Escola: 01/01/2018 a 31/12/2021 

1.3- Identificação do Ôrgão da Administração Pública 

orgão da Administração Püblica: 

MUniCipio de Belo Horizonte- Secretarna Municipal de Educaçaop 
Endereço: Avenida Atonso Pena, 1212- Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Educação - Administrador Publico Responsavel pela Parceria 

Nome: Angela Imaculada Loureiro de Frertas Daiben 
Endereço: Rua carangola, 288- Bairro Santo AntöniO-Belo Honzonte 

CNPJ: 18.715.383/0001-40 

UF MG 

CPF: 294.613.676-00
IO MG 

0DESCRIÇAO Do OBJETO 7523 

2.1-Ttulo: Atendimento aos estudantes e desenvolvimento de atividades complementares as da Poltica Publica 

da Educaçao. 

erodo de vigencia do Plano de Trabalho: a partir da assinatura até 28 de fevereiro de 2022. 
2.3- Objeto: Funcionamento eficiente e criativo da Escola, a melhoria qualitativa do ensino e ä execuga0 de uma 

poa ue Concepgao da Escola Publica Municipal como agência comunitária em seu sentido mais amplo. 

30DETALHAMENTO:DO PEAND DE TRABALHO 
3.1-Descrição da realidade do Objeto da Parceria 

A LDB e o PNE razem como diretriz a gestão democrâtica nas Escolas. A forma adotada pelo Municipio de Belo 

Horizonte para atender a estas determinaçoes toI dolar as EScolas MuniCipais de Caixas EScolares, responsaveis
Pelas adequaçbes da oferta publica às suas realidades comunitárias, promovendo a complementação da Politica 
Publica. 

3.2-Justitficativa 

Com o advento da Lei Municipal n° 11132/2018 e a autonomia das Escolas Municipais de Educaçao Intantil, a 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte busca gafantir o desenvowimento integral das crianças de 0 a 5 anos, ou 

sea a apenas coghitvo, mas tambem tisicO e o socio emocional. 
rapano a ser cesenvoido pretende, portanto.assegurar que as crianças vivenciem cotidianamente ricas 
experiencias, com diferentes matenais e em relaçoes democraicas, parucipativas e respeitosas, que valorizem

sempre sas experienciase suas lalas. 

Ak A0O8JETIVO5 
4.1-Objetivo Geral 

A formalização da relação de parceria busca o funcionamento eficiente e criativo da Escola, a melhoria qualitativa
do ensinoe a execuçao de uma poiiticaå de concepgao da ESCOld PUDca unicdpal como agencia comunitara em 

1 

Y seu sentido mais armplo, complementando a açao Ga tamina e da comunidade conforme previsto na Ler de Diretrizes
e Bases da Educaçao Nacional em seu artigo zs. 

4.2-ObetivosEspecificos

IBRASIL. Conselho Nacional de Educaçao - Camara oe Educaçao Basica. Diretizes Cufficulares Naciona's para a Educação PORTAGtthAABohiqA0 A s26bdansisireU0Aletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021 
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Complementar a materiaidade necessarna para desenvolvimento e melhoria da atividade pedagogica, 

Promover ações que contribuam com a convivencia entre crianças e entre adultos quanto a ampliaçao de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

s-Viabilizar açðes que contribuam no processo pedagogico da escola, 

prOver condiçôes para o rabalho coletivo, a gestão administrativa., boas práticas e arganização dos materiais e 

spaços fisicos na escola: 

3-mplementar ações the melhoria e adequação do espaço lísico da escola, observadas as normas de 

acessibilidade ao PNE 

pemenlar açoes que permita uma alimentaçao nutricional as crianças observando os cardápios definidos pela 

SAN e alendmento aos procedimentos de prevençao ao coviD-19 

nyplerientar ações que contribua na melhoria do acervo e do espaço físico literário da escola 

50-FORMADE EXECUgÃo 

Grupo l: Cuidar Garantir os cuidados necessários para o pleno desenvolvimento das crianças. 
Metas DocumentoPtazo de 

de verificação execuç�o 
AgOeS ndica eurs 

21.1.1) Complementar, 
com entrega de kíts de 

igiene, oS cuidados 

e necessanos a 
estar de todas as criancas Relat 
dit escola durante o emitido pela 
periodo de atividades de direção da 
oferta cducacional ate escola 

Complementar 
aquisiçao e fornecer àas 
crianças, 
iezembro de 2022, 

rddutos 
entares 

Suplementares ane 
31/12/2022 oferecidos pela kis 

Aaministração nooairidos
sentido de garantir OS 

Cuidados necessarios 
s criangas, coniorme ista de materiais por 
aixa elária (kit higiene) 
ais com0. mascaras, 

u 

aezembrO de z0z RS 44.503,00 

alcool em gel, fraldas, 

fraldas, dentre outros. 

21.1.2) Contribuir no Relatório 
processo alimentar dasemitido pela crianças adquirindoequipe da 31/12/2022 de 5 meses eardáni ro 
itens para atender de SUSAN 
torma complementar o 
cardápio elaborado 

omplementar 

RS 0,00 
estabelecido e não 
fornecido pela SUSAN 

dquiridos 

pela SUSAN 

AqUisiçao de itens de 

Complementagao 
LL.L.3) Difundir aRelatório 1122022 mentar (folhosos e 

educaç ar emitido pela 
pracas e naoios paraairecao da 
uma 
Saudavel; 

eguminosas) para 
ornecer a todas às 11.550,00 Taficas 

rianças. 
mplementar no 

ementad 

alinmentayao d 
SIGAF 

e viabilizem 
habitos de uma 

aimentaçaão saudâvel 

tais como: implementar
hortas, palestras 
écnicas, dentre 
utros). 

PURTAL DA ASSINATURA Hash da assinatura: 4A94EBB1R9nE188A AFR o com Decreto 17.710 de 13 de Selembro do 202 
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GROPO : Educar - Garantir o desenvolvimento pleno da criança, tendo-a como centrO o 
PEocessO COucaTvo, respeitando a sua cultura, individualidade e po 

DoCumento Praz0 de 
de vacucão indica Recursos AGOes 

execucaoP dores 

verificação 
21.2.1) Biblioteca -
Lerturas em Conexão: 

au 

1) adquirir itens 

Solicitados pela 
direçao da escola, 
tais como: livros, 

100% do RS 7.560,00 
itens 

Contribuir na direçao 
da escola 

manutenção e 

adequação de espaço 
Tisico utilizado 
pratica de atividadoe 

udico-pedagócica 
processo educacional 
das crianças no 

despertar o interesse 
pela leitura 

disponibilizando livros 
CD(s), DVD[s). revIstas 

revistas em 

Relatório quadrinhos, 
emitido pela31/12/2022 periódicos, CDs, quee 
direção 
scola 

da 
ca do ontribua no 

desenvolvimento 

das atividades 
pedagogicas. Realzaça0 

de 100 

demandas 2) manter o espaçode 
adequaça 

pratica da leitura 
em quadrinhos 

periódicos, entre outros 
em atendimento à Lei 

Orgánica do Municipio, 
Artugo 163. 

GRUPO lI: Espaço Fisico - Garantir condições do ambiente necessaras ao pieno 
desenvolvimento das ativIdades eScolalres 

OcumentoPraz0 de AçõeS 
e 

verificação 

indica Recursos 

execução dores 

21.3.1) PROJETO ESLA 
CONECIADA (CUSElo 

1) Contratação de 
serviços e aquisição 

Relatório RS 

ASSegurar a qualificação emitido pela de equpeaner aterndimento 
acc 05.000.00 

pot, 

eanenceespaçodirecão da 31/12/2022 roteadores. 
computadores. 
projeloresS 
(DatashoW) 

ermund.as 

TiSico e equipamento 

escola, com etoogids 

adequadas 

escola a e 

desenvovimento 
Aerd gita, chips voz/dadOs, pedagogico. 
dentre outros) que 

tecnologia de TIC. 

21.3.2) 
ESCOLA SEGURA 

PROJETO 

elatorio da 
Mann 31/12/2022 

1. Execuçao de 

projeto de combate a RS 0,00 
ncèndio, contorme100% 

proeto aprovado pelopessoas
Corpo de bombeiros 

Propiciar um ambiente Expansão 
escolar Seguro Rede 

contorme os padroes para 

nacionaise propiciando sobre 
segurança patrimonial das 
eà comunidade intervenções. 
escolar. 

atualização/obtenção 
de AvcB (OBRAS) nclusão 

2. Atualizaçoes de RS 0,00 
naice cadastral, laudo 

de estanqueidade e 

Curso de brigadista 

(INCLU N 

CU: USTEIO) 
3. Itens de segurança 

predial (manutençao 

Hash da assinatura: 4A94EBB1890E1388AAF83361A601639754643500- Para vaudar o oocumento acesse assinaturadigitalpbh.gov.br 



dentre ouiros).
4) Mehoria da 

venilação dos 
ambientes, com 
aDertura de vaos dee 

janela e instalaçao de 

toldos em consonancia 

com os protocolos 

sanitarios. 

5) Adequaçao de 

muros para instalaça0 

de cercas eletricas, 

concertina no fundo 

das escolas, grades, 

ortas, portoes, 

istas à 

mehoria da segurança 

Scolar 

6) Adequações em 

portarias, instalação de 

interfones, Campainha, 

alarmes, 

) Contrataçâo de 
prolissional certificado 

para emissão de laudo 

stema de Proleção 

Contra Descargas 
Atmostericas (SPDA) 
aterramento, dentre 

outras atividades 

necessarias para o 

cumprimento das 

metas. 

21.3.3) Ampiago 
espaço EsCola 

Realizar ODras de Termo 0E 

Recebimento 11212022 amplaçao 
obAS) 

e 

RS 0,00 adequaçao da rede dae 

fisica da escola 
Realizar ampliaçao do Definitivo do 
espaço Tisico visando o Serviço- 
atendimento de malor TRDS 

numero de crianças na 
iado 

ascola para atendimentopela direça 
in cadastro escolar escolar 

GMERF 

a) ANOTENÇAO Realizar man1tone os de 

PREVENTIVA PREDIAL Relatório de 
(CUSTEIOo) 

preventivae corretva 

realizaçao no ambente escolar 

buscando presetvu Manu 
31/12/2022 pathrmonio puolico e realizadas 

manté-lo 

RS 105.600,00 
Manter espaço 1SiCo manutença 
Couioes adecuadas 0 

ealizando manutençõescorretivapr 

preventivils/corteuv ta 
CondigoeS 
eudds ao Seu 

edirecão da lancionamento 

preservaç 
"qipanmento escolar 

Jo escola. 

Hasth da assinatura 4A94E BB 1890E 1388AAF8336 1 A601639754643500 - Para vahdar o documento acesse assinaturadigitalpbh.gov.br 



21.3.5) Acessibilidade 
(Custeio) 

LAdequação de Da 

nneiros, vestiariOs. 

portas, piso, instälaçauManut 
Desenvolver projetos 0,00 

m vistas a eatofio 
inclusão, em todos O realização 

le platarorma| tealzadas 
eis Implementar cagao 
ações de melhoria e manutenca 31/12/2022 pessoas com baxa 

levatorin para atender 

s necessidades de 

nanutenç adequação do espaço 
fisico da escola, Corretiva nobindat 

re-ventiva observadas amn" as emi-tido 
de ut normas sibilidade 

pe d acessibilidade 
PNE 

ao comunicativa, compra 
moDiario 

adequado, Instalaçao 
de toidos e tampas de 

acessibilidade em todo 

eao 
SCola. 

da 
e 

ambiente escolar em 

OIohde com a 

Aquisicão d 
pressoras. 
Computadores e livros 

Dralle,. adequaçao 
E Calçada e piso tatil 

para atendimento de 
estudantes com baixa 

is 
adn uuo 

necessárias para o 
Cumprimento das 
metas. 

GROPO V AUtOnomia e Gestao Democrauca. 
DocumentoPprazo de Ações Indica 

dores 
Recursos 

verificaco co io 
Contratar empress 

21.4.1) Administrativaa pronssior Onais 

especializados que 
Praticar a boa gestão Relatório de 

evalidaçáo do 
na SiGAF 31/12/2022 administrativa. 

pard una 

auninistrativa 

inanceira. 
Contrataçao de serviços eemitido pela 
aquisiçao de iterns e GERCE
gastos
Contabilidade, serviços 

RS .784,00 

Relatorio 

mtido 

- Contabilidade, 

-Serviços de 
pEuetius vaiurEs 
necessarios no dia1a 

com 

ont Olativo, 

Ouuos. dia da escola. 

Elaborar e executäa, 

21.4.2) Pedagógica em conjurito com a 

) execucad odo 
Iúdicas, eventos Relatório 
Cuurais, soCiais on-line/ o pela 

presencias, 
Contiouam no prOCesso 

eaucationai e soci das 

crianças, responsaveis, 
educado 

SMED e 

caso, cronoarama 

31/12/2022atividades lüdicas 
eventos Oniine 
presenciais, dentre 

Comp 
18.120,00 

que ao da 
escola Evento 

uuds yuE cOniduam alzauos 

como 
desenvolvimento 

d ndi 
e soca 

responsáveis. 
educadores e 

demantad
direção da escola. 

Communidade local, 
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60-DESCRIGAO DOR DEEMOOS DAS RECETAS 
.1-DESEMBOLBOS E RECETAS PREVISTAS 
CATEGOA 

ISTEKO 
R$ 501.684,63 
Rs 21.043,00 OMP EMENTAÇAO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR 

SSOA 
RS 0,00 

RRAS 

RS 228.004,54 
TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇAO RS 750.732.17 

Co t vates ontdos a tabeda cma reterem-se à soma dos repasses anterores com as receitas 
a egra dese adtvm 

eA LA As nA TuA Durertu asuwnado eiletruncamente, de axoro com Decreto 17 710 de 13 de Selembro de 2021 

tuat da esainatura A4t bb1boOE 1360AAF 6336IASO1639754643500- Para vahdar o documento acesse asainaturadigital.pbh.gow br 



6.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

62-PREVISÃO DO DESEMBOLSO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
CATEGORIA DEZI2021 ABRI2022 

EM RS 
Total por Gruno Total por rupo EM RS E022 

GRUPO 
ar Custeio administrativo RS 23.993,0 S14.274,00 

R$6.2 13.90 

GRUPO 2-Educar 
BOlioteca 700,00 2.700,00 s4D,0n 

GRUPO 
CUSTEIO icO: Proj. Escoa RS 105.000,00 RS 0,00 RS 0,00 Conectaada Segura e 

ACessiv 
GRUPO 3- Espaço 

FisicO: Manut. Prev.Corret. 

T0s,000,n 

RS S7 000,00 R.000,00 RS 21.600,00 
RS T05o,00 

GRUPO 4 - Autonomia e 

Gestão Democrática RS 15.824,00 RS 12.540,00 S 12.5-40,00 40.904,00 

GRUPO 1-Cuidar: Compl. Alim. Escolar RS 4.125 RS 4.125,00 RS3300,00 ,00 
190,00 

GRUPO 3-Espaço Fisico: 
Ampliação (Obras) 

OBRAS S 0,00 RS 0,0 -

GRUPO 3-Espaço Fisico: 

(Obras) AVCB RS 0,D0 

TOTALDO DESEMBOLSO DO ADITvO RS 208,642,00 RS 45.85b,00 .17,0 *0.639,00 

ecurso para Kit de Higiene Pessoal 

recuiso para Kit de HIgene Pessoal deve ser utilizado para aquisiçao de itens, tais como: fraldas tananho M. 
luvas de procedimento. creme dental ionddor, papel toalha, álcool 706, álcool e 

e nta, EsCOva Oental, entre oulios. 
gel, n dstards, 

6.4. Recurso para Complementação de Alimentação EScolar 

A Uizaçao d0 recurs0 para aquisiçao de alimentos e complementaçao de alimentar (toihos0s), segue a Portara 
SMASAN aMED U12013, as onentaçoes COniaas no Mänual SMASAN paTa Diretores, Vice-difetorese 

Edas t a eqisagio cue as seguem. 
ASSINAIURAS 

Eu, representante legnl desta instituiçao, concordo ern Cumprir e executar as mietas estabeeciCIkas ho Piano de Trabalho 

e demais termos deste Termo de Colab 

Tde dRohi Belo Horizonte. I cde 2021. 

Presidente da Caixa Escolar 

Natália Raquel Ribeiro Araijo - BM 114.448-9 
PORTAL DA ASSINATURA - Documento ass 

etambro e 
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Subsecretária de Planejamento, Gestãoe Finanças 
Gestora da Parceria 

PORTAL DA ASSINATURA - Documenlo assinado eletronicarmente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021 
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