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HISTÓRICO 

Trata-se de atender à solicitação de ampliação de recursos financeiros ao 

interessado, conforme Termo de Colaboração, para o exercício de 2022. Em 

reunião previamente convocada o pleito reuniu-se para discutir à solicitação, em 

conformidade com a legislação vigente. O primeiro assunto discutido em pauta 

extraordinária foi o estudo sobre os dois tipos de ajustes oferecidos; termos de 

colaboração ou de fomento. O primeiro, quando a iniciativa parte da 

Administração; o segundo se a disposição vier da sociedade civil. E o Plano de 

Trabalho será apresentado por quem iniciar a ação de interesse público, seja o 

Governo ou a entidade do terceiro setor. Também foi levado em conta se de fato 

a Administração Pública demonstra que a execução terceirizada seria mais 

econômica. A Associação em contrapartida ao recebimento dos valores, 

ofereceria atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais, deste 

município, de caráter pervasivo, oferta de quantidade numérica de exames WISC 

e para 2022 atendimento com Neuropediatra, contratado com o aumento de 

investimento para 2022 aos alunos da Rede Municipal. Em atendimento à 

Associação/APAE/SALTO/SP., este colegiado, ciente da necessidade de 

oferecer aos alunos portadores de necessidades especiais, um atendimento de 

qualidade, reuniu-se em caráter extraordinário e apontou inúmeros 

procedimentos que a Administração Pública deverá apresentar ao pleno, bem 



como a Associação conveniada, na próxima reunião extraordinária agendada 

para 10 de novembro de 2021, conforme prévia convocação aos membros 

conselheiros. Os procedimentos se fazem necessários para garantir a eficácia 

legal, que toda pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos como é o 

caso do interessado possa obter benefícios tributários através de parcerias com 

a Administração.  

2. Termo de Colaboração. 

A fim de caracterizar Termo de Colaboração deverá a Administração Pública 

elaborar levantamento, diagnóstico da real necessidade da oferta pela 

Associação do Especialista Neuropediatra, do atendimento de alunos pervasivos 

na Rede, da garantia da economicidade frente à oferta deste atendimento da 

Associação à Rede Municipal. Em análise documental, este colegiado não 

vislumbrou características de Termo de Colaboração e sim Termo de Fomento 

onde o terceiro setor sinaliza à Administração oferta de serviços. Portanto, 

deverá em acordo Administração e Associação, retificar o documento 

apresentado, conforme determina a legislação vigente, através de Plano de 

Trabalho 2022. 

3. Do chamamento público  

O chamamento público tem como objetivo evitar que os agentes públicos 

contratem instituições de seu próprio interesse, analisar condições operacionais 

para um trabalho eficiente, e ofertar o serviço à organização mais vantajosa às 

necessidades da população.  (Lei 8666/93). Este colegiado aguarda justificativa 

através de documento comprobatório sobre a dispensa deste chamamento 

público. 

4. Da Comissão de seleção e monitoramento e avaliação. 

Mister que a Comissão designada em Portaria apresente relatórios do 

monitoramento da Associação no ano de 2021 para análise deste pleito, 

conforme legislação vigente. Em relação às prestações de contas, documento 

que evidencie investimentos conforme termo ajustado. Serão analisadas as 

visitas realizadas, relatórios dos conteúdos, sobretudo o do benefício alcançado. 

Apresentar a prestação, as ressalvas, as rejeições.  



5. Do gestor da parceria: 

 Relatório do gestor da parceria sobre os feitos realizados em 2021, conforme 

sua competência. 

6. Do Plano de Trabalho: 

Descrição meticulosa, no qual a Associação responda às seguintes questões: o 

que fazer, como fazer, quando fazer, qual o custo no fazer e quais os resultados 

a atingir. Conforme estudos dos Planos anteriores, observa-se que nada se 

altera de um ano ao outro, apenas acrescido em rasas palavras, a oferta de 

horas de um especialista em Neuropediatra.  

7. Das recomendações: 

O CME/SALTO salienta, que conforme a legislação vigente, é vedada parcerias 

com organizações dirigidas por agentes políticos de qualquer esfera de governo 

ou respectivo cônjuge e parente até o segundo grau.  

8. Da Publicidade: 

A transparência é outro ponto relevante. Logo no início do ano, o ente estatal 

publicará os valores previstos, no orçamento, para o custeio de parcerias com a 

organização da sociedade civil, além destas, em seu próprio site, informações, 

sobretudo do relatório conclusivo da Administração Pública. Toda e qualquer 

despesa pública requer autorização legislativa orçamentária (artigo 167, I e II da 

CF) o que abarca, claro, as parcerias dos termos de colaboração e fomento. 

Tanto é assim que a Lei 13109/14 exige, que, logo no início do ano, o ente estatal 

publique os valores previstos no orçamento para execução daquelas ações 

terceirizadas (artigo 9º).  

9. Controle Interno 

Apresentar relatório se houve gastos proibidos pela lei 13019/14 

• Custos indiretos que superem 15% do valor da parceria: aluguel, 

transporte, telefone, internet, serviços contábeis e de assessoria jurídica. 

• Taxa de administração 



• Despesas não previstas no plano de trabalho 

• Salários maiores que o do respectivo chefe do Poder Executivo (teto) 

• Salários maiores que os praticados no mercado 

• Desembolsos não realizados por transferência eletrônica. 

• Transferências para clubes, associações de servidores e partidos 

políticos. 

Do Parecer: 

Este colegiado, após elencados os argumentos para prosseguimento do 

firmamento do Termo, ou de Colaboração, ou de Fomento, aguarda os 

documentos comprobatórios para análise em reunião extraordinária data de 

10 de novembro de 2021, às 18h00, na certeza do cumprimento pela 

Administração e Associação e na garantia deste pleno à oferta qualitativa de 

uma Educação voltada às reais necessidades dos nossos alunos especiais.  

 

   Parecer Conclusivo. 

   Pela análise dos documentos elencados, a fim de emissão 

de Parecer Final deste colegiado. 

 

   Salto, 05 de novembro de 2021. 

 

   Evelize Assunta Padovani 

   RG 11 502 730 0  

   Presidente CME SALTO SP 

 

 

 



 


