
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO 

DE 2021, PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESTÃNCIA 

TURÍSTICA DE SALTO SP. 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte um reuniram-se na SALA 

PAULO FREIRE, número nove, nas dependências da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALTO, a pedido da Presidência, com a 

finalidade de analisar solicitação de aumento de valores à Associação de Pais e 

Amigos dos Especiais da cidade de Salto/SP. Antes mesmo de qualquer análise, 

após explanação sobre a Lei 13019/14, Ofício 765/2021 da SEME datado de 03 

de novembro de 2021, Plano de Trabalho 2021 da APAE/SALTO/SP, elucidadas 

dúvidas dos presentes, feitas pelo vice-presidente sr. Marco Aurélio Rachid 

Batalha, ficou acordado entre os presentes que o Parecer só será favorável após 

apresentação de alguns documentos tais como: a) que seja revisto, conforme 

Lei 13019/14, o Termo de Colaboração ou o de fomento. O primeiro, quando a 

iniciativa parte da Administração: o segundo, se a disposição vier da sociedade 

civil. O Plano de trabalho será iniciado por quem iniciar a ação de interesse 

público, seja o Governo ou a entidade do terceiro setor. O Poder Executivo 

deverá realizar os seguintes procedimentos: apresentar evidências do 

monitoramento e avaliação da Comissão designada, conforme Portaria 

analisada; relato da gestão da parceria; justificar a ausência de chamamento 

público ou mesmo justificar a não necessidade deste chamamento público (artigo 

24 da Lei 8666/93). A prestação a este colegiado pela SEME SALTO SP de que 

de fato a execução terceirizada é mais econômica ao município; informações 

atuais sobre os serviços prestados pela entidade destinada à Rede Municipal e 

a quantidade de alunos atendidos; parecer do controle interno referente ao 

Termo de Colaboração; apresentação do monitoramento através de evidências 

do monitoramento da comissão designada por Portaria; quantidade dos testes 

WISC realizados à Rede Municipal pela Associação; quantidade de alunos 

matriculados na Associação; oferta de Fisioterapia aos alunos conveniados, 

parecer da Comissão sobre as prestações de contas apresentadas pela 

Associação. Será protocolizado na SEME parecer dos colegiados com estas 

ressalvas no dia 08 de novembro de 2021. No dia 09 em caráter extraordinário 



às 18h00, os conselheiros serão convocados para analise desta sequência de 

solicitação a fim de emitir Parecer Conclusivo. Nada mais. Eu (a) Rodrigo Lucas, 

digitei a presente ata a qual será lida e assinada pelos presentes. 


