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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 12 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: n° 19/2022 Período: dezembro de 2022
Interessada: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme
CNPJ: 55.347.561/0001-53
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Comple-

xidade. Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças e ado-
lescentes.

Em cumprimento às disposições do Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justifica-
ram a Realização do Edital de Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA, para as 
atividades voltadas e vinculadas ao Serviços de Acolhimento e proteção e Assistên-
cia social a crianças e adolescentes.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Casa do Menor Francisco de Assis de Leme, é inscrito no 
Conselho Municipal de Assistência Social de Leme – COMAS e Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA de possui registro no Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), conforme o inciso XI do 
artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério da 
Cidadania (MC), sendo, portanto, previamente credenciado pelo Órgão Gestor da 
Política de Assistência Social, possui convênio vigente para atendimento de 80 usu-
ários através do SCFV; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socio-
assistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal 
de nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o prestam serviços de acolher e amparar crianças e adoles-
centes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar em 
situação de risco pessoal, social e abandono, em regime de acolhimento institucional, 
24 horas por dia, 365 dias por ano, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, 
mantendo o grupo de irmãos, sem distinção de cor, raça, credo religioso ou politico 
e respeitando todos os preconceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade tem como objetivos prover atenções socioassistenciais a famí-
lia e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrên-
cia de abandono, maus tratos físicos e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de 
trabalho infantil, entre outras. Tem por referencia a ocorrência de situações de risco 
ou violação de direitos (rompimento de vínculos familiares e comunitários).

O processo do  Edital de Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA se jus-
tifica, considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos 
serviços socioassistenciais.

Mormente, Justifica-se que a supracitada OSC atua no município para exe-
cução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Serviços de 
Acolhimento e proteção e Assistência social a crianças e adolescentes, estabelecendo 
vínculos com os usuários e a rede local de cada território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências, da Lei Federal n.º 
13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 24 de no-
vembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto Municipal 
nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste 
processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro 
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 12 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: n°21/2022 Período: dezembro de 2022
Interessada: Grupo de Apoio a Criança com Câncer - GACC
CNPJ: 07.496.236/0001-00
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Serviço de Saúde
  
Em cumprimento às disposições do Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 

bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto Mu-
nicipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram 
o Edital de chamamento público n° 01/2022 CMDCA, para as atividades voltadas e 
vinculadas ao Serviço Saúde. 

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Grupo de Apoio a Criança com Câncer - GACC, é inscrito no 
Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Leme – CMDCA, possui regis-
tro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), conforme 
o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo 
Ministério da Cidadania (MC), sendo portanto,  previamente credenciado pelo Órgão 
Gestor da Política de Assistência Social. 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil;  

O processo do Edital Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas da Política de Saúde, tendo 
como referência a Lei Federal de nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS) em conformidade com o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades 
e organizações de Assistência Social. 

Mormente, Justifica-se a dispensa uma vez que a supracitada OSC atua no 
município para execução do Serviço Saúde, estabelecendo vínculos com os usuários 
e a rede local de cada território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências da Lei Federal n.º 
13.019/2014, bem como as disposições específicas no Decreto Municipal nº 6872 
de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste processo 
administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro 
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 12 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: n°25/2022 Período: Dezembro de 2022
Interessada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 51.384.345/0001-27
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Especial de Média Comple-

xidade. Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência crianças, 
adolescentes e jovens.

Em cumprimento às disposições do Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos conforme 
Edital de Chamamento Público CMDCA n° 01/2022, para as atividades voltadas e 
vinculadas aos Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência 
crianças, adolescentes e jovens.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, é 
inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Leme – COMAS, Conselho 
municipal dos direitos da criança e adolescente - CMDCA possui registro no Cadas-
tro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), conforme o inciso XI do 
artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério da Ci-
dadania (MC), sendo, portanto, previamente credenciado pelo Órgão Gestor da Po-
lítica de Assistência Social, possui convênio vigente para atendimento de usuários; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o prestam serviços de atendimento de bebes a idosos, 
provendo e articulando ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, apoio 
a família, formando nos cidadãos considerando portadores de necessidades espe-
ciais, alto grau de independência pessoal, social e econômica. A instituição atende 
deficientes intelectuais e múltiplos desde bebês até idosos, conforme estabelecido na 
Tipificação Nacional de Serviços Proteção Social Especial de Media Complexidade 
tem como objetivos prover atenções socioassistenciais a família e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 
tratos físicos e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumpri-
mento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, 
entre outras. Tem por referencia a ocorrência de situações de risco ou violação de 
direitos (rompimento de vínculos familiares e comunitários).

O processo Edital do Chamamento Público CMDCA n° 01/2022 se justifica, 
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considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de nº 
8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com o 
disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social. 

Mormente, Justifica-se que a supracitada OSC atua no município para exe-
cução do Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade. Serviços de 
atendimento de bebes a idosos, provendo e articulando ações de defesa de direitos, 
prevenção, orientações, apoio a família, formando nos cidadãos considerando porta-
dores de necessidades especiais, alto grau de independência pessoal, social e econô-
mica. A instituição atende deficientes intelectuais e múltiplos desde bebês até idosos, 
estabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências da Lei Federal n.º 
13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 24 de no-
vembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto Municipal 
nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste 
processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 12 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: n°23/2022 Período: dezembro de 2022
Interessada: Associação Cultural e Esportiva União de Leme- ACEUL
CNPJ: 55.341.010/0001-82
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para 
Crianças, adolescentes, jovens e famílias de leme.
  
Em cumprimento às disposições do Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 

bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos conforme 
Edital de Chamamento Público CMDCA n° 01/2022, para as atividades voltadas e 
vinculadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Associação Cultural e Esportiva União de Leme, é inscrito 
no Conselho Municipal de Assistência Social de Leme – COMAS e Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – CMDCA possui registro no 
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), conforme o inciso 
XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério 
da Cidadania (MC), sendo portanto,  previamente credenciado pelo Órgão Gestor 
da Política de Assistência Social,  possui convênio vigente para atendimento de 150 
usuários através do SCFV; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil;  

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social. 

Considerando que o SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acor-
do com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir ocorrência de situações de risco social, através de uma intervenção social 
planejada, de caráter preventivo e proativo, conforme estabelecido na Tipificação 
Nacional de Serviços de Proteção Básica tem como objetivos prevenir situações 
de risco por meio de desenvolvimento de potencialidade e aquisições, e o forta-
lecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 
renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização 
de vínculos afetivos.

O processo Edital do Chamamento Público CMDCA n° 01/2022 se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de nº 
8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com o 
disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social. 

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências da Lei Federal n.º 
13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 24 de no-
vembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto Municipal 
nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste 
processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro 
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 11 de maio de 2022.

Processo Administrativo: n°02/2022  Período: junho a setembro de 2022
Interessada: Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-70
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para 
Crianças, adolescentes, jovens e famílias de leme.

  Em cumprimento às disposições do Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto Mu-
nicipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram o 
Edital de Chamamento Público n° 01/2022 - CMDCA, para as atividades voltadas e 
vinculadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a  organização da sociedade civil - OSC Associação Presbiteriana 
de Ação Social- APAS, é inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de 
Leme – COMAS possui registro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 
Social (CNEAS), conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, 
na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo, portanto, previa-
mente credenciado pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, possui con-
vênio vigente para atendimento usuários através do SCFV; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acor-
do com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir ocorrência de situações de risco social, através de uma intervenção social 
planejada, de caráter preventivo e proativo, conforme estabelecido na Tipificação 
Nacional de Serviços de Proteção Básica tem como objetivos prevenir situações 
de risco por meio de desenvolvimento de potencialidade e aquisições, e o forta-
lecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 
renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização 
de vínculos afetivos.

O processo do Edital Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA  se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos ser-
viços socioassistenciais.

Mormente, justifica-se que a supracitada organização da sociedade civil - 
OSC atua no município para execução do Serviço de Proteção Básica. Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para Crianças, adolescentes, jo-
vens e famílias de leme, estabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de 
cada território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências da Lei Federal n.º 
13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 24 de no-
vembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto Municipal 
nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste 
processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 27 de maio de 2021.

Processo Administrativo: n°18/2022 Período: Dezembro de 2022
Interessada: Casa da Criança “Cecilia de Queiroz de Souza” de Leme
CNPJ: 51.382.471/0001-42
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Serviço Sócio -educacional
  
Em cumprimento às disposições do Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 

bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto Mu-
nicipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram 
o Edital de chamamento público n° 01/2022 CMDCA, para as atividades voltadas e 
vinculadas ao Serviço Sócio –educacional. 

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Casa da Criança “Cecilia de Queiroz de Souza” de Leme, 
é inscrito no Conselho Municipal da Criança e Adolescente  de Leme – CMDCA,  
possui registro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), 
conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabele-
cida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo portanto,  previamente credenciado 
pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social. 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil;  

O processo do Edital Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas da Política de Educação, 
tendo como referência a Lei Federal de nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS) em conformidade com o disposto em seu artigo 3º que conceitua 
entidades e organizações de Assistência Social. 

Mormente, Justifica-se a dispensa uma vez que a supracitada OSC atua no 
município para execução do Serviço Sócio Educacional, estabelecendo vínculos 
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com os usuários e a rede local de cada território.  
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do da Lei Federal 

n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas no Decreto Municipal nº 6872 
de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste processo 
administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro 
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 12 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: n° 22/2022 Período: Dezembro de 2022
Interessada: Guarda Mirim de Leme
CNPJ: 47.743.125/0001-75
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para 
Adolescentes.
  
Em cumprimento às disposições do Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 

bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto Mu-
nicipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram 
o Edital de Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA, para as atividades voltadas e 
vinculadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Guarda Mirim de Leme, é inscrito no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Leme – COMAS, Conselho Municipal do Direitos da Criança 
e Adolescente CMDCA possui registro no Cadastro Nacional de Entidades de As-
sistência Social (CNEAS), conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 
8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo, portan-
to, previamente credenciado pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, 
possui convênio vigente para atendimento usuários através do SCFV; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que o SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acor-
do com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir ocorrência de situações de risco social, através de uma intervenção social 
planejada, de caráter preventivo e proativo, conforme estabelecido na Tipificação 
Nacional de Serviços de Proteção Básica tem como objetivos prevenir situações 
de risco por meio de desenvolvimento de potencialidade e aquisições, e o forta-
lecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 
renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros) e/ou fragilização 
de vínculos afetivos.

O processo do Edital  Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos ser-
viços socioassistenciais.

Mormente, Justifica-se que a supracitada OSC atua no município para exe-
cução do Serviço de Proteção Básica. Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) para 

adolescentes, estabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada 
território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências, da Lei Federal n.º 
13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 24 de no-
vembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto Municipal 
nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste 
processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 12 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: n° 24/2022 Período: dezembro de 2022
Interessada: Comunidade Vida Melhor
CNPJ: 04.511.584/0001-10
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade 
  
Em cumprimento às disposições do Art. 23 da Lei Federal n.º 13.019/2014, 

bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 24 de novembro de 2016 e o Decreto Mu-
nicipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram 
o Edital de chamamento público n° 01/2022 CMDCA, para as atividades voltadas e 
vinculadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Comunidade Vida Melhor, é inscrito no Conselho Munici-
pal de Assistência Social de Leme – COMAS, Conselho Municipal do Direitos da 
Criança e Adolescentes CMDCA possui registro no Cadastro Nacional de Entidades 

de Assistência Social (CNEAS), conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de 
nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo, por-
tanto, previamente credenciado pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, 
possui convênio vigente para atendimento de 50 usuários.

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil;

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social. 

Considerando que o atendimento necessário serviços de proteger mulheres 
e prevenir a continuidade de situações de violência, propiciando condições de se-
gurança física e emocional e o fortalecimento da autoestima, bem como a inclusão 
social e emancipação social dessas pessoas, conforme estabelecido na Tipificação 
Nacional de Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como 
objetivos prover atenções socioassistenciais a família e indivíduos que se encontram 
em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físi-
cos e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 
Tem por referencia a ocorrência de situações de risco ou violação de direitos (rom-
pimento de vínculos familiares e comunitários).

O processo do Edital Chamamento Público n° 01/2022 CMDCA se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de nº 
8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com o 
disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social. 

Mormente, Justifica-se a dispensa uma vez que a supracitada OSC atua no 
município para execução do Serviço de acolhimento institucional para homens, es-
tabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências da Lei Federal n.º 
13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 24 de no-
vembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto Municipal 
nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste 
processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 14 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: n° 26/2022 Período dezembro de 2022
Interessada: Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ: 51.383.412/0001-99
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexi-

dade. Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a idosos. 
  
Em cumprimento ao disposto do Art. 30, da Lei nº 13.019/2014 alterada pela 

Lei nº 13.204/2015, o órgão técnico da administração pública apresenta a seguinte 
análise à proposta do Plano de Trabalho, bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 e o Decreto Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, dá publicidade aos 
relevantes fundamentos que justificaram a Dispensa de Chamamento Público, para 
as atividades voltadas e vinculadas aos Serviços de Acolhimento e proteção e Assis-
tência social a idosos.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Abrigo São Vicente de Paulo, é inscrito no Conselho Munici-
pal do Idoso de Leme – CMI, Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, 
possui registro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), 
conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabele-
cida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo, portanto, previamente credenciado 
pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, possui convênio vigente para 
atendimento de usuários; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que prestam os serviços de abrigar idosos, garantindo-lhes os 
direitos fundamentais, estimulando a inter-relação e o convívio social, o respeito a 
individualidade, a autonomia e a independência, o fortalecimento dos laços familia-
res, numa perspectiva de preservação ao isolamento social, conforme estabelecido 
na Tipificação Nacional de Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
tem como objetivos prover atenções socioassistenciais a família e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 
tratos físicos e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumpri-
mento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, 
entre outras. Tem por referencia a ocorrência de situações de risco ou violação de 
direitos (rompimento de vínculos familiares e comunitários).

O processo de dispensa da realização do Chamamento Público se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos ser-
viços socioassistenciais.
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Mormente, justifica-se que a supracitada OSC atua no município para exe-
cução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Serviços de 
Acolhimento e proteção e Assistência social a idosos, estabelecendo vínculos com 
os usuários e a rede local de cada território. 

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 29 da Lei 
Federal n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente ates-
tado neste processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 21 de novembro de 2022.

Processo Administrativo: n° 07/2022 Período: novembro a dezembro de 
2022

Interessada: Congregação das Irmãs Maria Madalena Postel – Recanto Plá-
cida

CNPJ: 43.424.977/0002-20
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexi-

dade. Serviços de Acolhimento e proteção e Assistência social a idosos. 
  
Em cumprimento ao disposto do Art. 30, da Lei nº 13.019/2014 alterada pela 

Lei nº 13.204/2015, o órgão técnico da administração pública apresenta a seguinte 
análise à proposta do Plano de Trabalho, bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 e o Decreto Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, dá publicidade aos 
relevantes fundamentos que justificaram a Dispensa de Chamamento Público, para 
as atividades voltadas e vinculadas aos Serviços de Acolhimento e proteção e Assis-
tência social a idosos.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Congregação das Irmãs Maria Madalena Postel – Recanto 
Plácida, é inscrito no Conselho Municipal do Idoso de Leme – CMI, possui registro 
no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), conforme o 
inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Mi-
nistério da Cidadania (MC), sendo, portanto, previamente credenciado pelo Órgão 
Gestor da Política de Assistência Social, possui convênio vigente para atendimento 
de usuários; 

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil; 

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social.

Considerando que prestam os serviços de abrigar idosos, garantindo-lhes os 
direitos fundamentais, estimulando a inter-relação e o convívio social, o respeito a 
individualidade, a autonomia e a independência, o fortalecimento dos laços familia-
res, numa perspectiva de preservação ao isolamento social, conforme estabelecido 
na Tipificação Nacional de Serviços Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
tem como objetivos prover atenções socioassistenciais a família e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 
tratos físicos e/ ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumpri-
mento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, 
entre outras. Tem por referencia a ocorrência de situações de risco ou violação de 
direitos (rompimento de vínculos familiares e comunitários).

O processo de dispensa da realização do Chamamento Público se justifica, 
considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioassisten-
ciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a tipificação dos ser-
viços socioassistenciais.

Mormente, justifica-se que a supracitada OSC atua no município para exe-
cução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Serviços de 
Acolhimento e proteção e Assistência social a idosos, estabelecendo vínculos com 
os usuários e a rede local de cada território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei 
Federal n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente ates-
tado neste processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 - SADS
CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OFI-

CINAS SOCIOEDUCATIVAS NOS PROGRAMAS E 
PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME, através da Secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento Social - SADS comunica, nos termos da Lei Municipal 
nº 3.477 de 10 de março de 2016, que, no período de 17 de dezembro de 2022 a 06 
de janeiro de 2023, estarão abertas as inscrições para o credenciamento de projetos 

para serem desenvolvidos nas oficinas socioeducativas nos Programas da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

1. Dos Programas
1.1. Os Programas visam disponibilizar espaços destinados às 

atividades socioeducativas que proporcionem oportunidades de aquisição de novos 
conhecimentos e novas vivências, de experimentação e de contato com os mais di-
versos tipos de linguagens, técnicas e ideias possibilitando a difusão cidadã e social.

1.2. Os programas aliam a prática aos fundamentos teóricos do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS. As atividades propostas devem adap-
tar-se aos novos formatos de acordo com as orientações técnicas do serviço e tam-
bém da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e contextos do território, dando 
ênfase às potencialidades do indivíduo e ao desenvolvimento de atividades sociais, 
abrangendo também a inclusão, além de desenvolver ações voltadas à experimenta-
ção na área sociocultural e socioeducacional, possibilitando ao cidadão o acesso, em 
local próximo a sua moradia, ao aprendizado e ao exercício da convivência cidadã e 
comunitária, organizando e viabilizando o melhor atendimento à comunidade.

1.3. Os programas previstos no SUAS são de caráter temporário e 
deverá ter ação pré-definidas em cronograma de atividades.  

1.4. Os programas são de esferas Municipal, Estadual e Federal, e 
inclusive de parcerias particulares com o objetivo de atender crianças, adolescentes, 
adulto, idosos, deficientes, mulher arrimo de família e os mais diversos públicos 
encaminhados pelo PAIF, PAEFI, SCFV, ACESSUAS trabalho, Prospera Família, 
Fundo Social de Solidariedade de São Paulo,  outros órgãos públicos, demanda es-
pontânea, entre outros programas e projetos de caráter temporário.

2. Do Objetivo
2.1 - O presente edital visa credenciar PROJETOS para prestação de serviços 

de terceiros – pessoa jurídica, nos programas e projetos da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social durante o ano de 2022.

2.2 – As propostas deverão ser de atividades práticas, lúdicas e de fruição 
cultural e esportiva, que exercitem e estimulem a experimentação e/ou reflexão dos 
conteúdos propostos, o fortalecimento dos vínculos familiares, a convivência co-
munitária, a formação de grupos de reflexão, o diálogo, o resgate da autoestima, o 
conhecimento e o desenvolvimento do protagonismo e cidadania, visando o desen-
volvimento integral do indivíduo.

2.3 – Os projetos deverão apresentar propostas e comprovar conhecimento e 
experiência na respectiva modalidade, observados os critérios de acessibilidade das 
propostas e da classificação descritos nos itens seguintes deste edital.

3. Da participação
3.1. Poderão participar do respectivo edital de chamamento público de cre-

denciamento de projetos, pessoas jurídicas interessadas, com registro de MICRO-
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), que possuam experiência, ou condições 
de execução de oficinas conforme o ANEXO I – OFICINAS.

3.2. Os servidores públicos municipais do Poder Executivo e do Legislativo 
não poderão participar do respectivo edital de chamamento público.

4. Das especificações das oficinas e das propostas
4.1 – A Oficina Livre é uma modalidade de trabalho coletivo, utilizando mé-

todos educacionais, esportivos, cultural, entre outros, visando o objetivo social dos 
programas que deverão atingir seus resultados esperados de acordo com a garantia 
dos usuários de cada serviço.  

4.2 – As Oficinas deverão proporcionar aos participantes qualificar-se, atu-
alizar-se, enriquecer sua experiência pessoal, melhorar sua qualidade de vida, além 
de, apresentar atividades que permitam agregar valores sociais, culturais, educacio-
nais, esportivas e intelectuais.

4.3 – As oficinas atendem diversas faixas etárias.
4.4 – As propostas de Oficinas deverão ser de atividades práticas e/ou teóri-

cas, que exercitem a experimentação, vivência e/ou a reflexão acerca dos seus conte-
údos, proporcionando gratuitamente aos usuários, conhecer, atualizar-se, enriquecer 
sua experiência de vida e formação nas diversas linguagens artísticas, esportiva, cul-
turais, participar de atividades de lazer e socialização, reconhecer-se como cidadão 
e protagonista de sua própria história objetivando o desenvolvimento social.

4.5 – As propostas poderão ter carga horária mínima de 8 horas e máxima 
de 160 horas mensais, distribuídas nos 05 dias da semana, com duração de até 12 
meses. Os horários serão definidos diante da necessidade da Secretaria.

4.6 – As Oficinas serão abertas ao público em geral, com inscrição prévia, 
gratuitas, a serem realizadas nos equipamentos vinculados a SADS. 

4.7 – Ao termino das oficinas será oferecida Declaração de Participação para 
os alunos que tiverem o mínimo de 75% de presença. A Declaração será assinada 
pelo oficineiro e pelo Coordenador do equipamento onde for realizada a Oficina.

5. Do Cronograma
Nº ETAPAS/DESCRIÇÃO  DATAS
01 Período de inscrição e entrega de documentos17/12/2022 a 06/01/2023
02 Análise de documentos para habilitação 09/01 a 19/01/2023
03 Divulgação dos Oficineiros credenciados 21/01/2023
04 Prazo para Recursos (5 dias úteis) 23/01 a 31/01/2023
05 Publicação dos Oficineiros classificados e credenciados 04/02/2023
06 Período de assinatura de contratos A partir de 06/02/2023  
*os prazos poderão ser alterados em razão da demanda, devendo os interes-

sados acompanharem o andamento através da Imprensa Oficial do Município.

6. Das inscrições
6.1. As inscrições para participar do presente Edital para o Credenciamento 

Projetos para a execução de oficinas socioeducativas nos Programas e Projetos da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social poderão ser realiza-
das no período de 17 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, pessoalmente, 
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no local abaixo:

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS
Endereço: Rua Cel. João Franco Mourão, 308 Centro
Leme/São Paulo
Fone: (19) 3573-6040
6.2. A inscrição é obrigatória, devendo ser efetuada em formulário 

próprio, ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO e, poderá ser entregue entre nos dias 
previstos no item anterior, no horário das 09h00 às 16h00, nos dias de funcionamen-
to da Prefeitura Municipal, diretamente na SADS.

6.3. No Ato da Inscrição o candidato deverá entregar 01 (um) 
envelope contendo todos os documentos exigidos em anexo, na ordem que segue, 
contendo etiqueta com as seguintes informações, na parte externa:

CREDENCIAMENTO DE PROJETOS - EDITAL 01/2023 -SADS
NOME MEI: _____________________________________________
OFICINA: __________________________________________________
Dentro do Envelope deverão constar os seguintes documentos ordenados 

conforme abaixo, sem encadernação e em folhas soltas:
a) 01 via da ficha de inscrição totalmente preenchida e assinada;
b) 01 via da proposta de oficina contendo descrição sucinta da oficina in-

cluindo objetivo, método a ser aplicado e justificativa, de até 2 laudas, além de cro-
nograma e descrição das atividades;

c) Currículo atualizado DO OFICINEIRO, contendo a formação e experi-
ência;

d) Comprovação de formação técnica, livre ou superior na área de atuação 
(no mínimo 1 comprovação).

e) Experiência comprovada em atividades adequadas ao perfil de cada mo-
dalidade (no mínimo 02 comprovações de projetos diferentes);

f) Fotocópia legível da carteira de identidade;
g) Fotocópia legível do registro no cadastro de pessoa jurídica;
h) Comprovante de residência (conta de água, luz, gás, telefone);
i) Declaração de que o oficineiro e a MEI não se trata de funcionário públi-

co e aceite das condições do Edital.
6.4. Todos os documentos, devidamente preenchidos e assinados, 

deverão ser colocados dentro do envelope, que corresponderá a uma única proposta.
6.5. O candidato que quiser se credenciar em mais de uma oficina/

áreas deverá entregar um envelope para cada modalidade escolhida.
6.6. Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail ou pelo cor-

reio e que, não cumpram rigorosamente todas nas exigências previstas neste Edital.
6.7. A ausência de qualquer documento implicará na desclassifica-

ção do(s) proponente(s).

7. DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO
7.1. Serão admitidos a participar da presente seleção PROJETOS 

que apresentarem perfis compatíveis com os objetivos e a natureza das Oficinas, e 
que manifestem interesse em fazê-lo, nos termos deste Edital;

7.2. Para poder se habilitar, caso seja selecionado, é necessário 
possuir cadastro de Micro Empreendedor Individual (MEI).

7.3.      Caso aprovado o Projeto, deverá ser apresentado comprovante de 
conta bancária de pessoa jurídica. Caso não cumpra esse requisito, o projeto estará 
desabilitado.

7.3. Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros 
de funcionários da Prefeitura do Município de Leme;

7.4. É vedada a participação e eventual credenciamento de possí-
veis projetos que não tenham conhecimento dentro da área escolhida.

8. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS
8.1 - A seleção e classificação dos projetos inscritos por área será realizada 

pelos componentes da Comissão de Análises de Projetos, instituída para esse fim, 
seguindo as exigências especificadas neste Edital.

8.2 – Não poderão integrar a Comissão Análises de Projetos pessoas que 
tenham quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresen-
tadas ou parentesco com os proponentes.

8.3 - A Comissão de Análise de projetos avaliará e habilitará os projetos ins-
critos por modalidade, considerando as seguintes exigências:

a) Clareza da proposta e qualidade do projeto;

b) Comprovação de conhecimento e experiência na modalidade escolhida 
através da análise curricular e material apresentado;

c) Viabilidade da implementação do projeto;

d) Pertinência dos métodos de trabalho escolhidos em relação ao público 
alvo;

e) Interesse sociocultural da proposta.
8.4 – Ao avaliar as propostas, a Comissão Julgadora observará o conteúdo, 

os benefícios culturais e sociais oferecidos à comunidade e a capacidade técnica de 
operacionalização da proposta, de acordo com os seguintes critérios e pontuações:

Componente Critério de avaliação Pontuação 
Objetivos, clareza e mérito da proposta. De 0 a 15 pontos 
Proposta   
Viabilidade da proposta conforme Plano de De 0 a 15 pontos Tra-

balho apresentado.  
Comprovação a experiência e conhecimento, por parte do proponente , na 

área a ser desenvolvida.  
De 0 a 15 pontos 

Experiência em atividades socioeducativas   
Comprovação por escrito de ações realizadas em equipamentos públicos e/

ou De 0 a 10 pontos comunitários, e/ou coletivos.  
Formação em nível superior (diploma ou 15 pontos histórico) na 

área.  
Formação em nível superior incompleto 10 pontos (declaração que 

esta cursando) na área.  
Formação Acadêmica Curso Técnico na Área (certificado) 0 5 

pontos 
Cursos Livres (certificado ou declaração) 05 pontos 
Registro Específico na área (DRT, OAM, 10 pontos 
CREF, CRP, CRESS, CRP, etc.)  
Total 100 pontos 
8.4.1. Serão considerados credenciados os profissionais que atingirem a pon-

tuação igual ou maior que 30 pontos.

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 – O candidato de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, observado 

o disposto no artigo 27, da Lei Federal 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), consideran-
do para tal fim a data para a inscrição no presente credenciamento.

9.2 – Maior pontuação recebida no Componente Proposta, Critério de Ava-
liação e Viabilidade da proposta.

9.3 – Maior pontuação recebida no Componente experiência em atividade 
artístico/pedagógico (experiência e ações)

10. DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS
10.1. A Comissão de Análise de Projetos caberá a análise e a sele-

ção dos projetos.
10.2. A Comissão de Análise de Projetos será composta por 03 

(três) servidores da Prefeitura Municipal de Leme.
10.3. A Comissão de Análise de Projetos é soberana quanto aos mé-

ritos das decisões.
10.4. Nenhum membro da Comissão de Análise de Projetos poderá 

participar de forma alguma do presente Edital enquanto proponente ou ter quaisquer 
vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas ou parentesco 
com os proponentes.

11. DO RESULTADO FINAL E DOS RECURSOS
11.1. Após a análise e deliberação da Comissão de Seleção, será publicada 

na Imprensa Oficial do Município a lista com os projetos/oficineiros habilitados para 
serem contratados, conforme interesse e disponibilidade da Secretaria envolvida. 

11.2 - Do resultado caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
da publicação, somente para discussão de eventual ilegalidade, dirigido à Comissão 
competente, a ser entregue pessoalmente, nos termos da legislação vigente;

11.3 – Não serão reconhecidos recursos enviados pelo correio, 
e-mail ou qualquer outro meio de comunicação;

11.4 - Havendo interposição de recurso, a Comissão de Seleção 
terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para julgar e, se for o caso, rever o ato e, 
publicar, posteriormente, na Imprensa Oficial do Município.

12. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
12.1. As contratações serão realizadas nos termos do artigo 25, 

caput, da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas estabelecidas por esse diploma, 
aplicando-se ainda, no que couber, a Lei Municipal nº 3.477/2016 e de acordo com 
as condições a seguir descritas.

12.2. Os projetos selecionados integrarão um banco de dados espe-
cífico para cada Oficina que, terá prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir 
da data da publicação dos resultados e, poderá ser prorrogado por até 01(um) ano, 
havendo interesse da Administração.

12.3. Os habilitados serão convocados para contratação, conforme 
as necessidades dos programas e projetos desenvolvidos e disponibilidade orçamen-
tária da secretaria.

12.4. A habilitação neste Edital não garante ao proponente que sua 
proposta seja efetivamente contratada pela Administração.

12.5. As contratações serão feitas como pessoa jurídica.
12.6. Para fins de contratação, os habilitados selecionados serão 

convocados, via telefone e através do envio de correspondência (que poderá ser ele-
trônica, com inequívoca ciência), e terão o prazo de até 05 dias após o recebimento 
do comunicado para apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Fotocópia legível da carteira de identidade;
 b) Fotocópia CPF;
c) Comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone); 
d) Comprovante de CNPJ;
e) Comprovante de Conta Corrente em nome e CNPJ de sua Pessoa Jurídica.
12.7. As contratações, para cada Oficina, obedecerão a ordem de 

classificação do Credenciamento.
12.8. O classificado/credenciado NÃO poderá executar mais de 

160 horas durante o mês.

13. DA REMUNERAÇÃO
13.1. Os oficineiros contratados receberão como contrapartida fi-

nanceira pelos serviços prestados, o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), por hora 
efetivamente trabalhada.

13.2. A Pessoa Jurídica contratada deverá apresentar Nota Fiscal 
Eletrônica mensalmente, para a realização do pagamento pela Prefeitura do Municí-
pio de Leme.

13.3. O valor é bruto, sujeito aos impostos previstos em lei, e 
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abrange todos os custos e despesas diretas ou indiretamente envolvidas na realização 
da oficina, não sendo devido nenhum outro valor, seja a que título for.

13.4. Os valores devidos aos prestadores de serviços serão apura-
dos mensalmente pela equipe responsável e, pagos a partir do 10º dia útil do mês 
subsequente da comprovada execução dos serviços, mediante depósito em conta 
corrente de pessoa jurídica.

13.5. As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advin-
das de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas 
ou posteriores à formalização do Contrato cabem exclusivamente ao contratado;

13.6. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social não se 
responsabiliza, em hipótese alguma, pelos atos, contratos ou compromissos assu-
midos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizados pelo con-
tratado, para fins do cumprimento do Contrato com esta Municipalidade, visando à 
prestação de serviço nas oficinas em questão.

14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. Dar-se-á rescisão do contrato, independentemente de notifi-

cação ou interpelação judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal 8.666/93.

14.2. A rescisão de contrato será amigável quando o contratado, 
com antecedência mínima de 30 dias de seu desligamento, avisar à coordenação do 
respectivo equipamento que pretende deixar o projeto da oficina antes de seu térmi-
no. Neste caso, o profissional deverá executar integralmente os serviços contratados 
durante o prazo de 30 (trinta) dias, conforme mencionado no item 14.2, sob pena de 
aplicação de multa por inexecução parcial.

15. DAS PENALIDADES
15.1. A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplica-

ção do término do mesmo;
15.2. Para cada falta injustificada: desconto do dia não trabalhado. 

O limite é de 01 falta injustificada durante todo o período da contratação sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial;

15.3. As faltas justificadas, que não sejam por motivo de força 
maior (doença, morte em família, gravidez) serão limitadas a 02 durante todo o 
período da contratação, sob pena de inexecução parcial;

15.4. As faltas justificadas, assim como as de motivo de força maior 
deverão ser repostas no mesmo mês da sua efetivação com acordo da coordenação 
do respectivo equipamento, para que não haja desconto das mesmas, no cálculo do 
pagamento devido;

15.5. A não pontualidade aos horários estabelecidos pela coordena-
ção no ato da contratação poderá ser considerada como falta, caso a caso. Será admi-
tido um atraso de no máximo 10 minutos para o início de cada oficina ou atividade 
planejada, sendo que fica automaticamente obrigatória a reposição deste período em 
seguida à atividade do dia;

15.6. Durante a vigência do contrato o contratado estará sujeito ao 
cumprimento das seguintes legislações: Estatuto da Criança e do Adolescente, Esta-
tuto do Idoso, Estatuto da Juventude e demais legislações e resoluções da Política de 
Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social;

15.7. A inscrição do proponente implica na prévia e integral con-
cordância com as normas deste Edital;

15.8. O credenciado será responsável pelo desenvolvimento de 
suas atividades e pelas informações e conteúdos dos documentos apresentados. O 
credenciamento realizado nos termos deste edital e as eventuais contratações dele 
derivadas não impedem as Secretarias Municipais envolvidas de realizar outras con-
tratações para atendimento de suas necessidades.

15.9. O credenciamento e/ou a contratação não geram vínculo tra-
balhista entre a municipalidade e o contratado.

16. AS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social com-

promete-se a não utilizar os projetos inscritos sob hipótese alguma sem a prévia 
autorização de seus(s) autor(es).

16.2. Os projetos não selecionados poderão ser retirados na Secre-
taria de Assistência e Desenvolvimento Social, mediante apresentação de RG do 
proponente, no prazo de até 30 dias corridos a partir da publicação do resultado de 
seleção. Passado este prazo, serão encaminhados para reciclagem.

16.3. A inscrição do proponente implica na prévia e integral con-
cordância com as normas deste Edital.

16.4. O credenciado será responsável pelo desenvolvimento de sua 
atividade e pelas informações e conteúdos dos documentos apresentados, excluída 
qualquer responsabilidade civil ou penal das Secretarias envolvidas.

16.5. O credenciamento realizado nos termos deste Edital e as 
eventuais contratações dele derivadas não impedem a Administração de realizar ou-
tras contratações para atendimento de suas necessidades.

16.6. O credenciamento e/ou contratação não geram vínculo traba-
lhista entre a Municipalidade e o Contratado.

Leme, 17 de dezembro de 2023 .

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

ANEXO I – OFICINAS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Artesanato Inclusivo Ministrar o conhecimento para o trabalho com to-
das as técnicas necessárias para a seguinte atividade/ modalidade: 

1- Artesanato inclusivo para deficientes físico, mental, intelectual e idosos 
dependentes;

Recriador Inclusivo  Ministrar aula que capacite a pessoa a 
promover atividades recreativas diversificadas, visando o entretenimento, à integra-
ção social e  ao desenvolvimento pessoal dos clientes; elaborar e executar atividades 
recreativas; promover atividades lúdicas e estimulantes, criar atividades recreativas 
e coordenar setores de recreação, administrar equipamentos e materiais para recrea-
ção especifica para o público com deficiência das mais diversificadas.

Escolaridade mínima: Ensino médio completo
Economia Solidária  Ministrar aulas que capacite pessoas a 

organizar atividades econômicas e a distribuição de riquezas centrada na valorização 
do ser humano e não no capital. Ter noções básicas e compreensão do associativismo 
e cooperativismo voltados a produção, consumo e distribuição e comercialização de 
bens e serviços através da autogestão; propor a construção de um ambiente justo e 
sustentável que respeite as diferenças e características dos participantes.

Auxiliar para abordagem social Auxiliar o desenvolvimento de ativi-
dades do Orientador social nas atividades instrumentais e registro para assegurar 
direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos 
usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões 
individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergera-
cionais; assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho 
social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; atuar na 
recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;

Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo
Oficina de Música Desenvolver a percepção e apreciação musical, 

a rítmica e a capacidade de criação e execução musical. Ministrar conhecimentos 
práticos em instrumentos musicais como: violão, teclado, percussão,  guitarra,viola, 
cavaquinho e flauta.

Também desenvolver oficinas de musicalização, canto e coral.
Oficina de Teatro Desenvolver conteúdos teóricos e práticos da atu-

ação, introduzir novas abordagens do fazer teatral. Realizar atividades de desenvol-
vimento nas seguintes áreas: iniciação ao teatro, técnicas de interpretação e noções 
de dramaturgia. Ministrar o conhecimento da história do teatro como forma de am-
pliação da cultura e de conhecimento.

Oficina de Artesanato Ministrar o conhecimento para o trabalho com to-
das as técnicas necessárias para as seguintes atividades modalidades: 

2- Crochê e bordado;
3- Vagonite  com linha e com fita, ponto cruz, ponto livre, pintura em molde 

vazado
4- Customização de roupas, reciclagem de tecidos, confecção de tapetes ar-

tesanais e patchwork;
5- Trabalho com materiais recicláveis; 
6- Trabalho em madeira, decoupage;
7- Pintura em azuleijo, tecido, tela, madeira;
8- Biscuit e artesanato em EVA;
9- Bijuterias mosaico, boneca em tecidos;
 
Oficina de corpo e mente Desenvolver o ritmo, a coordenação motora e a 

consciência corporal através dos movimentos de danças diversas e corporeidade, es-
timulando a memória e a socialização dos participantes, além de trabalhar a correção 
postural através de

1- Alongamentos e flexibilidade;
2- Fortalecimento muscular;
3- Dança: forro, samba, bolero, tango, salsa, valsa/ clássica (ballet e jazz)
4- Ginasticas terapêuticas; *
5- Dança do ventre, dança livre, dança circular
6- Capoterapia 
 
Oficina de Hip Hop e Grafite  Desenvolver oficinas que proporcio-

nem o acesso à cultura urbana que surgem principalmente entre grupos de jovens, 
com destaque para a dança de rua, grafite, rap.

Leitura e promoção de Cidadania, Desenvolver através  da  leitura  e  vi-
vências  de  grupo  o  exercício  de Saúde e Bem Estar (Oficina psicopedagogica)  
competências, experimentação e reflexão acerca de questões cotidianas, estudo e 
reflexão sobre o ensino da leitura .

Facilitador de oficinas   Profissional que tem a função de auxi-
liar no acompanhamento e orientação do usuário, além de desenvolver atividades 
socioeducativas e de convivência e socialização visando a garantia de direitos e pro-
teção dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Auxilio na organização e desenvolvimento das oficinas dos serviços de acor-
do com as coordenadas do técnico e coordenador dos serviços.

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental incompleto
Oficina de Maquiagem  Ministrar aulas que capacite o aluno 

para técnicas de maquiagem de forma adequada para diferentes ocasiões sociais, 
utilizando procedimentos e produtos que evidenciem a beleza e valorizem o formato 
e os traços do rosto e a saúde da pele.

Oficina de Manicure/pedicure  Ministrar aulas  que  ensine  
os  alunos  o  manuseio  e  higienização  dos equipamentos próprios bem como o ato 
em si de fazer e decorar as unhas das mãos e dos pés e unhas artísticas.

Oficina de Construção Civil  Ministrar aulas que capaci-
te o aluno para realizar e executar tarefas pertinentes a  construção  civil,  bem  como  
instrui-lo  com  informações  técnicas  e procedimentos que são requisitos funda-
mentais e essenciais à formação profissional. Compreende as funções de Pedreiro 
de Alvenaria e Revestimento, Pedreiro Assentador,  Pedreiro  Azulejista, Marido  de  
Aluguel, Eletricista Industrial, Instalador Hidráulico, Pintor Residencial.

Oficina de Panificação, Confeitaria,   Ministrar aulas que capaci-
te o aluno no processo de produção de pães,  Padaria Artesanal e Massas oferecendo 
opção de fonte de renda e melhoria da qualidade da alimentação.

 Artesanais  Ministrar aulas que ensine técnicas de empana-
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mento e de congelamento, preparando o aluno para que seja capaz de produzir recei-
tas saborosas e originais e com competências suficientes para o sucesso nessa área. 
Capacitar  o aluno para preparar salgados para as mais diferentes ocasiões.

Oficina de Auxiliar Administrativo/RH  Ministrar au-
las que capacite o aluno a atuar como auxiliar administrativo, de forma proativa, 
adaptando- se aos diversos modelos de gestão e executando as rotinas básicas das 
diversas áreas, contribuindo com a obtenção de resultados que atendam às demandas 
corporativas.

Atendimento ao cliente (vendas) e ou auxiliar     de contabilidade  
Ministrar aulas que capacitem o aluno para controlar e executar trabalhos relaciona-
dos à área Contábil, classificar despesas, analisar e reconciliar contas,registrar docu-
mentos e escriturar livros fiscais.

Oficina de Informática  Ministrar aulas para ensinar os alunos 
a importância do computador nos dias atuais, sua função, técnicas de digitação e 
cursos dos principais programas utilizados.

Oficina de Cabeleireiro e Barbeiro  Ministrar aulas que ensi-
nem conceitos - corte de cabelo, coloração, alisamento, hidratação, escova, luzes, 
mechas e reflexos, penteados- bem como a excelência. 

Recriador  Ministrar aula que capacite a pessoa a promover 
atividades recreativas diversificadas,  visando  o  entretenimento,  à  integração  so-
cial  e  ao desenvolvimento  pessoal  dos  clientes;  elaborar  e  executar  atividades 
recreativas; promover atividades lúdicas e estimulantes, criar atividades recreativas 
e coordenar setores de recreação, administrar equipamentos e materiais para recrea-
ção.

Escolaridade mínima: Ensino médio completo
Economia Solidaria  Ministrar aulas que capacite pessoas a 

organizar atividades econômicas e a distribuição de riquezas centrada na valorização 
do ser humano e não no capital. Ter noções básicas e compreensão do associativismo 
e cooperativismo voltados a produção, consumo e distribuição e comercialização de 
bens e serviços através da autogestão; propor a construção de um ambiente justo e 
sustentável que respeite as diferenças e características dos participantes.

Oficina de Corte e Costura (iniciante e avançada) Ministrar aulas  
que  capacite  pessoas  a  operar  maquinas  de  costura profissionais, ter noções bá-
sicas de identificar tecidos e agulhas, fazer acabamentos, reconhecer erros de cortes, 
manusear moldes, consultar tabelas e medidas, dentre outros tópicos.

 Estética  Ministrar aulas que ensine o aluno a realizar atividades e dre-
nagem linfática, massagem corporal, depilação, design de sobrancelhas, limpeza de 
pele. 

 DJ e MC Ministrar aulas que capacitem as pessoas a atuarem como 
DJs, utilizando-se de equipamentos como toca-discos, CD players, misturadores e 
laptops; apresentando estilos e musicas dançantes; marcação do ponto, intro e bre-
aks; mixagem com musicas iguais; ajusto de pitch e mixagem com musicas diferen-
tes; mixagem com CD, equalização; noções de montagem do equipamento. [

Oficina de Eletricista      Ministrar aulas que capacitem , manutenção elétri-
ca, preventiva e corretivas, O curso de Eletricista Instalador Residencial tem como 
objetivo tornar o profissional apto para executar serviços elétricos e manutenção em 
instalações elétricas em imóveis residenciais e comerciais, respeitando as técnicas e 
exigências de segurança ao manusear ferramentas e equipamentos. 

Oficina de Decoração de festas Ministrar aulas que capacitem os usuá-
rios, a elaborar uma decoração adequada com o tema de sua festa, com variedade em 
painéis decorativos temáticos e diversas decorações.

Orientador Social desenvolver atividades instrumentais e registro 
para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e parti-
cipação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contem-
plando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de 
vida e ações intergeracionais; assegurar a participação social dos usuários em todas 
as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e 
busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;

Escolaridade mínima: Ensino Superior em serviço social, psicologia, peda-
gogia e direito

Artes marciais  Estímulo à prática e vivência das manifestações 
corporais relacionadas às lutas e suas variações, como motivação ao desenvolvi-
mento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de crianças e adolescentes. 
Acesso aos processos históricos das lutas e suas relações às questões histórico-cul-
turais, origens e evolução, assim como o valor contemporâneo destas manifestações 
para o homem. Incentivo ao uso e valorização dos preceitos morais, éticos e estéticos 
trabalhados pelas lutas.

Oficina de produção de produtos de limpeza Ministrar aulas que capaci-
tem os usuários, a produzir materiais de limpeza doméstica para uso próprio e venda.

Oficina de fabricação de bolsas  Ministrar aulas que capacitem os usuá-
rios, a fabricarem bolsas.

ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE 

PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS – SADS 

Modalidade: _____________________________________________
Nome completo: ___________________________
Estado Civil: _______________________________ Nacionalidade: 
Identidade:_______CPF:

Endereço:  Bairro:___________________________ Cida-
de:____________________ Estado:____________ CEP:__________email:

Fones: ____________________________________

Envio em anexo a documentação exigida neste edital e declaro:
Estar ciente de que meu credenciamento e possível seleção para integrar o 

quadro de OFICINAS da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME não geram 
direito subjetivo à minha efetiva contratação; por serem verdadeiras todas as infor-
mações contidas no formulário de inscrição e no currículo por mim apresentados.

Leme, _____ de __________________________ de 2023.

Assinatura do candidato: ____________________________

ANEXO III- DECLARAÇÃO DE ACEITE DAS CONDIÇÕES DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01 /2023/SADS

DECLARO, na condição de inscrito, que:
• Conheço e aceito incondicionalmente as regras do presente comunicado;
• Responsabilizo-me por todas as informações contidas na proposta;
• Tenho ciência que o cadastramento da oficina não gera automaticamente 

direito a contratação e que, mesmo habilitado, a PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE LEME não tem obrigatoriedade de efetivar a contratação de minha proposta, 
pois a pauta fica condicionada aos critérios de disponibilidade de cada equipamento.

• Em caso de seleção, responsabilizo-me pelo cumprimento da agenda 
acordada entre o equipamento municipal e o oficineiro(s), no tocante ao local, data e 
horário, para a realização da Oficina.

• Declaro ainda que não sou servidor público em qualquer órgão do Exe-
cutivo ou Legislativo do Município de Leme e de que não possuo impedimento legal 
para a contratação a ser realizada pelo mesmo.

Leme, _____ de __________________________ de 2023.

Assinatura do candidato: _____________________________________

ANEXO IV – MODELO PROJETO
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título do projeto:
Oficina:    Área especifica: 
*Informar áreas especificas: Kung fu, découpage, ballet, etc...  

    
2. IDENTIFICAÇÃO    
Nome:   CPF:  RG:  

Órgão Expedidor: UF do Órgão:
Endereço:    Número: Complemento:
Bairro: CEP: UF:  Cidade: 
DDD / Telefone:  DDD / Fax: Celular: 
E-mail:      E n -

dereço na Internet: 
       
3. DESCRIÇÃO SUSCINTA DA OFICINA

4. JUSTIFICATIVA: (Aspectos, conceitos e informar as razões que o leva-
ram a propor o projeto, especificando inclusive osbenefícios resultantes de sua re-
alização)

5. OBJETIVOS: (Descreva os resultados que pretende alcançar com a rea-
lização do projeto)

6. MÉTODO A SER APLICADO

7. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES (sem datas, mas com coerência de 
temáticas)

8. QUANTIDADE E PERFIL DO PÚBLICO ALVO:

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (Informe outras característi-
cas do projeto que julgue importantes, formas deavaliação e acompanhamento)

       
 

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Estou ciente que são de minha inteira responsabilidade as informações con-

tidas no presente formulário relativo ao meu projeto, e que ao apresentá-lo este deve 
ser acompanhado dos documentos obrigatórios, básicos e específicos, sem os quais 
a análise e a tramitação ficarão prejudicadas. 

Leme, ______ de _________________ de 2023.

Nome:       
       

Assinatura do Proponente: _____________________________________
RECURSOS MATERIAIS(descrever toda a despesa do projeto)
ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADE
A.  
B.  
C.  
D.  
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E.  
F.  
G.  
H.  
I.  
J.  
K.  
L.  
M.  
N.  
O.  
P.  
Q.  
R.  
S.  
T.  
U.  
V.  
W.  
X.  
Y.  
Z.  
  

ANEXO V - DECLARAÇÃO
Eu, ___________________________________, portador da Cédula de 

Identidade RG nº             e inscrito no CPF nº. _____________________ DECLA-
RO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público municipal de Leme/SP e 
não possuo qualquer impedimento legal em ser contratado pela mesma.

Leme, _____ de __________________________ de 2023.

Assinatura do candidato: ___________________________

MODELO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº
Pelo presente instrumento, celebram as partes, de um lado, como CONTRA-

TANTE, o Município de Leme, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CPNJ n°46.362.661/0001-68, com, sede Av. 29 de Agosto, 668, centro, através 
de sua Secretaria de

................, neste  ato representado  pelo  Sr(a). S e c r e t á r i o
(a).............................................. ,RG nº

............................... , inscrito no CPF/MF nº............................. , 
com endereço a ..................................................... ,

e de outro lado, ....................................., CNPJ/MF nº....................................
........................  , com endereço a

................................................................ , representada por...............
...................... , RG.............................. , CPF/MF

nº....................................... , com endereço a ..................................
...... , o presente contrato de prestação de

serviços, nos termos do art. 25, “caput”, da Lei 8.666/93, e de acordo com as 
cláusulas e condições que seguem:

I.
É objeto do presente contrato, a realização por parte do contratado, de ofi-

cinas de
........................................,  durante  o  período  de..........................................

...,  totalizando  dias...............
trabalhados, num total aproximado de .............. horas/aulas, nos termos do 

Edital de
Credenciamento nº.........
II.
Pelos serviços acima descritos, a contratante pagará ao contratado o valor 

de R$ 30,00. O valor global do presente contrato, para prestação dos serviços nos 
termos acima, é de R$............................. As despesas serão suportadas pela dotação 
nº..............

Os pagamentos serão efetuados até o dia 10º dia útil do mês posterior ao mês 
trabalhado, de acordo com o número de aulas prestadas no mês de referência, devi-
damente aprovado pela Secretaria de......................................, junto a tesouraria da 
Prefeitura do Município de Leme e mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica

Nos preços contratados estão inclusas todas as despesas decorrentes da exe-
cução dos serviços, diretas e indiretas, tais como impostos, taxas, seguros, encargos 
trabalhistas, previdenciários, acidentários. Os preços que vigorarão no presente con-
trato, são a qualquer titulo, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita 
execução dos serviços;

O contratado não terá vinculo empregatício algum coma contratante por for-
ça do presente instrumento.

III.
São obrigações do contratado, incluídas nos valores a serem pagos pela con-

tratante:
- Realizações dos serviços nos horários, dias e locais indicados pela Secre-

taria de

..................................................................................
- Executar os serviços mediante orientação dos projetos mencionados nes-

te contrato.
- Apresentar no 1° dia útil do mês posterior ao trabalhado, junto a Secretaria 

de

..................................................., relatório dos serviços prestados no mês de 
referência, contendo, número de aulas dadas, locais e horários.

IV. São obrigações da contratante:
- Fornecer os elementos suficientes para execução dos serviços;
- Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estipulado no presente 

contrato;

V. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratan-
te, de acordo com os incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, e suas alte-
rações, bem como edital de credenciamento que deu origem ao presente. O presente 
contrato poderá ser rescindido pelo Contratado somente mediante decisão judicial.

VI. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão, 
com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento;

VII. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, aos 
acréscimos e supressões que lhes forem determinados nos termos da Lei;

VIII. O presente contrato é regido pelas disposições constantes na Lei 
8.666/93 e suas alterações e regulamentações;

IX. As partes elegem o foro da Comarca de Leme/SP, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente contrato.

Leme,.

contratante
contratado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
Secretaria de Educação

RESOLUÇÃO Nº 08, 09 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dispõe sobre normas para atribuição de classe por tempo determi-

nado ou indeterminado e estabelece regras para agendamento de 

substituição ou desistência de classe atribuída ao Professor 

Substituto da Rede Municipal de Ensino.

O Secretário Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, con-
siderando a necessidade de estabelecer normas para atribuição de classe por tempo 
determinado ou indeterminado ao Professor Substituto da Rede Municipal de Ensino 
de acordo com a Lei complementar nº 806 de 12 de dezembro de 2019 e visando 
organizar o agendamento de substituições eventuais,

RESOLVE:

I – DAS COMPETÊNCIAS
Art. 1º - Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Parágrafo 1º - Agendar substituições com no mínimo de 02 (duas) horas de 

antecedência para as Unidades Escolares, em caso de faltas emergenciais, desde que 
não tenha Professor Substituto disponível na própria Unidade Escolar.

Parágrafo 2º - Agendar, dentro das possibilidades, substituição ao Professor 
Substituto para as Unidades Escolares mais próximas de sua sede.

Parágrafo 3º - Realizar o agendamento de substituição, obedecendo o reve-
zamento entre todos os Professores Substitutos sem classe da Rede Municipal de 
Ensino.

Art. 2º - Compete à UNIDADE ESCOLAR:
Parágrafo 1º - Na falta de Professor Substituto na Unidade Escolar, encami-

nhar a solicitação para o agendamento à Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo 2º - Caso não tenha Professor Substituto disponível em sua Uni-

dade Escolar, deverá solicitar a Secretaria Municipal de Educação com no mínimo 2 
(dois) dias de antecedência para as faltas abonadas, faltas eleição, faltas saúde, entre 
outras, e 2 (duas) horas de antecedência nas faltas emergenciais.

Parágrafo 3º - Quando surgir substituições emergenciais, fora do prazo mí-
nimo estabelecido no parágrafo anterior, fica a Unidade Escolar responsável em lo-
calizar um Professor Substituto e comunicar a Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo 4º - Em caso de substituição comunicada de forma emergencial e 
desde que o Professor Substituto já esteja em sua Unidade Escolar - Sede, a loco-
moção ficará a critério da Unidade Escolar receptora, levando em consideração a 
distância e o horário da solicitação.

Parágrafo 5º - Sempre que houver qualquer tipo de afastamento ou retorno 
do Professor Substituto, a Unidade Escolar deverá comunicar imediatamente a Se-
cretaria Municipal de Educação.

Parágrafo 6º - No caso em que o Professor Substituto estiver agendado para 
substituir em outra Unidade Escolar e, após esse agendamento ocorrer uma falta em 
sua sede de lotação, será mantido o primeiro agendamento.

Parágrafo 7º - Não será autorizada a troca de agendamento de datas, nem de 
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escolas sem o conhecimento prévio da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º - Compete ao PROFESSOR SUBSTITUTO:
Parágrafo 1º - O Professor Substituto deverá comparecer na Unidade Escolar, 

conforme agendamento da Secretaria Municipal de Educação ou da Unidade Esco-
lar, no dia e horário estabelecido.

Parágrafo 2º - Locomover-se até a Unidade Escolar em que irá substituir, sal-
vo na zona rural que possui transporte próprio da Prefeitura do Município de Leme.

Parágrafo 3º - Não poderá haver recusa às substituições eventuais ou tem-
porárias, em conformidade com período atribuído, salvo o Professor Substituto com 
acúmulo legal, em que as substituições em Unidades Escolares da zona rural interfira 
no horário, devido ao tempo de locomoção. 

Parágrafo 4º - Em caso de substituição emergencial, considerando que o Pro-
fessor Substituto já se encontre em sua sede de trabalho, a distância e o horário, 
poderá ser solicitado o transporte de sede receptora.

II – DA CLASSIFICAÇÃO E DA ATRIBUIÇÃO 
Art. 4º - A atribuição de classe a partir de 30 (trinta) dias ou por tempo inde-

terminado, será realizada primeiramente ao Professor Substituto da Unidade Escolar 
do período em que ocorrer o afastamento, obedecendo a ordem de classificação uti-
lizada pela Secretaria Municipal de Educação,

Parágrafo Único: Não havendo Professor Substituto disponível no período, 
deverá ser oferecido aos demais Professores Substitutos da Unidade Escolar, levan-
do-se em consideração a classificação e o Artigo 6º desta Resolução.

 
Art. 5º - Na ausência do Professor Substituto na Unidade Escolar, a Secreta-

ria Municipal de Educação deverá ser comunicada para providenciar a substituição 
em afastamentos por tempo determinado ou indeterminado.

Parágrafo 1º - Será utilizado como critério para atribuição de classe a partir 
de 30 (trinta) dias ou por tempo indeterminado, a classificação do Professor Substi-
tuto sem classe e por período, com data base de 01/12/2022, sendo que será atribuído 
pela Secretaria Municipal de Educação apenas uma vez, dando a sequência a lista de 
classificação quando surgir outra classe.

Parágrafo 2º - Caso o Professor Substituto classificado para assumir uma 
classe, já estiver em substituição eventual ou temporária, será chamado o próximo 
da lista. 

Parágrafo 3º - Não será permitida a recusa do Professor Substituto para as 
substituições por tempo determinado ou indeterminado, em seu período de atribui-
ção, salvo considerando o Artigo 3º - Parágrafo 5º desta Resolução.

Art. 6º A atuação do Professor Substituto em seu horário alternado de tra-
balho, dependerá de sua concordância, sendo assim, ao surgir substituição na Edu-
cação de Jovens, Adultos e Idosos – EJAI a partir de 30 (trinta) dias ou por tempo 
indeterminado, será ofertado primeiramente ao Professor Substituto da Unidade 
Escolar, obedecendo a ordem de classificação utilizada pela Secretaria Municipal 
de Educação.

Parágrafo 1º – Não havendo Professor Substituto da Unidade Escolar inte-
ressado na classe, a Secretaria Municipal de Educação deverá ofertar como carga 
suplementar aos demais Professores da Rede Municipal de Ensino de Leme com 
formação no Magistério ou Curso Superior em Pedagogia. 

III – DESISTÊNCIA DE CLASSE ATRIBUÍDA 
Art. 7º - O Professor Substituto com classe, ao se afastar por qualquer motivo 

por mais de 30 (trinta) dias, voltará à condição de Professor Substituto sem classe.

Art. 8º - O Professor Substituto com classe não poderá desistir de substi-
tuição para assumir outro afastamento, mesmo que em sua Unidade Escolar, salvo 
interesse da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 9º - Não será permitida a desistência do Professor Substituto de uma 
classe atribuída por tempo determinado ou indeterminado, exceto em casos de moti-
vos justificados a serem analisados pela Secretaria Municipal de Educação. 

IV – DAS DEMAIS REGRAS PARA SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS OU 
TEMPORÁRIAS 

Art. 10º – O Professor Substituto que estiver em sua Unidade Escolar sem 
substituição agendada para o dia, na ausência do Professor de Educação Básica II 
ou do profissional que desenvolve os Projetos de Musicalização e Leitura, deverá 
assumir a classe para dar continuidade ao trabalho do Professor Titular (PEB I ou 
Professor Substituto com classe), enquanto o mesmo gozará da sua Hora de Trabalho 
Pedagógico Individual (HTPI).

Parágrafo 1º – O Professor Substituto perceberá a Gratificação de Substi-
tuição.

Parágrafo 2º – Não será permitido o agendamento para o Professor Substituto 
exclusivo para esta finalidade, sendo assim, não havendo Professor Substituto dis-
ponível na Unidade Escolar, não se aplicará o disposto no artigo 2º desta resolução.

 
Art. 12º - Não havendo Professor Substituto disponível para substituições 

eventuais, fica permitido a Unidade Escolar realizar a atribuição da sala para outro 
docente como carga suplementar, devendo a Secretaria Municipal de Educação ser 
informada com os respectivos nomes dos docentes e o tipo de falta.

Parágrafo Único - Na falta de Professor Substituto, não será autorizada a 
dispensa de alunos.

 
Art. 13º - Em caso de número reduzido de Professor Substituto para substi-

tuições eventuais, a Secretaria Municipal de Educação priorizará os agendamentos 
para faltas saúde.

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14º - O contato para solicitação de agendamento de substituição será re-

alizado somente entre a Secretaria Municipal de Educação e Unidade Escolar, sendo 
a sede de pagamento a responsável em comunicar o Professor Substituto sobre sua 
aula agendada, exceto, quando surgir substituição emergencial, conforme previsto 
no artigo 2º, parágrafo 3º.

Art. 15º - O Professor Substituto que não estiver com classe ou com substi-
tuição agendada, deverá exercer as atribuições do cargo previstas no anexo III, da 
Lei Complementar nº 806 de 12/12/2019.

Art. 16º - Para fins de pagamento de adicional de substituição, serão conside-
rados apenas os dias trabalhados em substituição eventual ou temporária, conforme 
previsto na legislação vigente.

Art. 17º - Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Leme,09 de dezembro de 2022.

GUILHERME SCHWENGER NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

A Controladoria Geral do Município de Leme, através do Controlador Geral, 
torna público os extratos dos pareceres técnicos, realizados por auditoria de amos-
tragem, nos processos administrativos licitatórios, referente aos certames tramitados 
no ano de 2022.

PARECER N° 001
PROCESSO Nº PA nº 189/2022
MODALIDADE: CONVITE n.º 019/2022
SITUAÇÃO: Homologado
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
EMPRESA VENCEDORA: NEILE M. S. PEREIRA EVENTOS-ME / ANI-

MALUCA SOLUÇÕES EM DIVERSÃO LTDA.
CONCLUSÃO: Regularidade do procedimento, com ressalvas.
PARECER N° 002
PROCESSO Nº PA nº 039/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022
SITUAÇÃO: Homologado
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
EMPRESA VENCEDORA: L.S. ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRA-

BALHO 
CONCLUSÃO: Regularidade do procedimento, com ressalvas.
PARECER N° 003
PROCESSO Nº PA nº 080/2022
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2022
SITUAÇÃO: Homologado
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
EMPRESA VENCEDORA: Viação Transbellaflor Ltda.
CONCLUSÃO: Regularidade do procedimento, com ressalvas.
PARECER N° 004
PROCESSO Nº PA nº 145/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação PADL n.º 011/2022
Situação: Ratificada a contratação
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
EMPRESA VENCEDORA: CV PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CONCLUSÃO: Regularidade do procedimento, com ressalvas.
PARECER N° 005
PROCESSO Nº PA nº 092/2022
MODALIDADE: PAIL n.º 021/2022
Situação: Ratificada a contratação
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação 
OFICINEIRO CONTRATADO: Carlos Henrique Soares
CONCLUSÃO: Regularidade do procedimento, com ressalvas.
PARECER N° 006
PROCESSO Nº PA nº 046/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
SITUAÇÃO: Homologado
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01 - Nutricionale Comércio de Alimentos 

Ltda.; Lote 02 - Fracassado
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CONCLUSÃO: Necessidade de retorno do setor competente a respeito dos 
questionamentos feitos pelo Controle Interno. 

PARECER N° 007
PROCESSO Nº PA nº 139/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022
SITUAÇÃO: Homologado
INTERESSADO: Secretarias Municipais
EMPRESAS VENCEDORAS: Três Lagoas Comércio de Sacarias e Embala-

gens EIRELI, R.F. Gory Comercial Ltda., MS de Araújo Atacadista de Produtos em 
Geral Ltda. e MICD Transportes Ltda ME. 

CONCLUSÃO: Regularidade do procedimento, com ressalvas.
Leme/SP, 15  de dezembro de 2022

VALÉRIO BRAIDO NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE LEME/SP

LEMEPREV

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO 
CONTRATO Nº 013/2019

Contratante: LEMEPREV Instituto de Previdência do Município de Leme.
Contratada: ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de prestação de serviços de consultoria e as-

sessoria em gestão atuarial por benefício para realização de avaliação atuarial. 
Valor: R$ 20.313,00 (vinte mil e trezentos e treze reais).
Prazo: prorroga o prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 

17/12/2022 e termo final para o dia 16/12/2023.
Data da assinatura: 14/12/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2019.
Suporte legal: Lei Federal 10.520/2002 e alterações.
Leme/SP, 14 de dezembro de 2022.

CLÁUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente

GERSIANE GOMES BARBOSA
 Diretora Administrativa e Financeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
    

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
A Secretaria da Administração da Prefeitura do Município de Leme, con-

voca os abaixo elencados, classificados no Concurso Público abaixo relacionado, 
a comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, sito a Avenida 29 de Agosto, 
668 - Centro, das 08:00 às 16:00 horas, para se manifestar se têm interesse na posse 
para o cargo em que foram classificados, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a partir 
da publicação do presente na Imprensa Oficial do Município. O não compareci-
mento do candidato classificado no prazo retro será entendido como desistência ou 
não aceitação à nomeação, estando a Administração livre para convocação de novos 
candidatos classificados.

Leme, 25 de dezembro de 2022.

VAGNER FRANCISCO COZAR
Secretário Municipal de Administração

AGENTE ADMINISTRATIVO – EDITAL 04/2018 – PORTARIA Nº 
658/2022 DE 25/11/2022

172º Lucas Generoso   RG. 57.915.585-7
173º Jussara Batista Pereira Lima  RG. 45.562.189-5
174º Vitor Luis Cornelio   RG. 48.812.040-8
176º Karen Pietra Beraldo  RG. 44.185.659-7
177º Helena Maria da Silva Pereira  RG. 57.845.862-7
178º Antonio Gabriel Sgarbozza  RG. 54.545.781-6

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – EDITAL 04/2018 – POR-
TARIA Nº 659/2022 DE 25/11/2022

31º Gabriel Renato Masson Redondo RG. 45.476.189-2

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EDITAL 04/2018 – PORTARIA Nº 
660/2022 DE 25/11/2022

152º Vanessa de Souza Santos  RG. 41.101.012-8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Leme, 16 de dezembro de 2022.

Processo Administrativo: nº 43/2020 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Interessada: Casa Betânia
CNPJ: 12.484.331/0001-23
Município: Leme UF: São Paulo
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade - 

Serviço de Acolhimento Institucional para homens. 
Em cumprimento ao disposto do Art. 31, da Lei nº 13.019/2014 alterada pela 

Lei nº 13.204/2015, o órgão técnico da administração pública apresenta a seguinte 
análise à proposta do Plano de Trabalho, bem como da Resolução CNAS n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 e o Decreto Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, dá publicidade aos 
relevantes fundamentos que justificaram a Inexigibilidade de Chamamento Público, 
para as atividades voltadas e vinculadas ao Serviço de Acolhimento Institucional 
para homens.

Nos termos do processo administrativo objeto desta justificativa, ficou de-
monstrado que a OSC Lar Betânia, é inscrito no Conselho Municipal de Assistência 
Social de Leme – COMAS possui registro no Cadastro Nacional de Entidades de 
Assistência Social (CNEAS), conforme o inciso XI do artigo 19 da Lei Federal de 
nº 8.742/93, na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania (MC), sendo, por-
tanto, previamente credenciado pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social, 
possui convênio vigente para Acolhimento Institucional para homens..

Que o presente Termo de Fomento representa a manutenção das metas (usuá-
rios) já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil;

Considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social. 

Considerando que o atendimento necessário as pessoas em situação de rua 
dando maior visibilidade ao desenvolvimento de ações mais afetivas para o enfren-
tamento da situação de vulnerabilidade, buscando ferramentas e estratégias de res-
gaste da cidadania, autoestima, bem como a inclusão social e emancipação social 
dessas pessoas, conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade tem como objetivos prover atenções socioa-
ssistenciais a família e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 
social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ ou psíquicos, abuso sexual, 
uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação 
de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Tem por referencia a ocorrência 
de situações de risco ou violação de direitos (rompimento de vínculos familiares e 
comunitários).

O processo de Inexigibilidade da realização do Chamamento Público se jus-
tifica, considerando que as atividades realizadas são vinculadas a serviços socioas-
sistenciais da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de 
nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em conformidade com 
o disposto em seu artigo 3º que conceitua entidades e organizações de Assistência 
Social. 

Mormente, Justifica-se a dispensa uma vez que a supracitada OSC atua no 
município para execução do Serviço de acolhimento institucional para homens, es-
tabelecendo vínculos com os usuários e a rede local de cada território.  

Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 31, VI da Lei 
Federal n.º 13.019/2014, bem como as disposições específicas Resolução n.º 21 de 
24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, e o Decreto 
Municipal nº 6872 de 24 de abril de 2017, cujo cumprimento foi devidamente ates-
tado neste processo administrativo. 

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 


