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JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS TERMOS DE 

COLABORAÇÕES EM VIGÊNCIA, NA ÁREA DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA CONTINUIDADE DOS 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE  CIVIL 

(Art. 32, da Lei nº 13.019/2014) 

 

Estar na escola é um direito de toda criança desde o seu nascimento, assegurado 

no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e também na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB). 

 

A frequência à creche (0 a 3 anos) é uma escolha da família e uma oportunidade 

garantida pelo Estado. Entretanto, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescnte) garante 

que, o Estado pode ser acionado judicialmente, caso não atenda a demanda existente, o 

que ocorre com frequência em função da necessidade de trabalho dos pais. 

 

A Secretaria de Educação gerencia a demanda de crianças candidatas à 

Educação Infantil através do Sistema de Solicitação de Vagas, assim como, acompanha 

a frequência dos alunos, substituindo possíveis desistências.  Consulta Pública: 

http://educataboao.com.br/consultar-lista-de-espera.html  

 

A criação de escolas de educação infantil nos últimos 4 anos, pela rede própria, 

ainda não foi suficiente ao atendimento da demanda, cada vez mais crescente, tanto pelo 

vertiginoso aumento da população, pela necessidade de trabalho dos pais, como pela 

importância do processo educativo, que se articula com outros níveis do ensino formal. 

 

A parceria com Organizações Sociais tem se mostrado indispensável ao 

atendimento da demanda, pois oferecem espaços adequados, em regiões mais carentes 

ou onde não existe equipamento público suficiente para a faixa etária. Com atuação no 

município há mais de três anos, desenvolvem um trabalho de qualidade, conforme as 

normas da Secretaria e muito bem avaliado pelos usuários, comprovado por pesquisa de 

satisfação.  

 

A prorrogação da parceria é medida essencial, posto que a execução dos serviços 

tem sido satisfatória, vantajosa e eficiente a política pública desenvolvidas pelas OSC, 

que atuam em parceria com o Poder Público, portanto, a continuidade da parceria 

garante a conclusão das etapas da creche, uma vez que a rede pública teria dificuldades 

em incorporá-los e oferecer novas vagas, sem o auxílio efetuado através dos Termos de 

Colaboração atualmente em vigência 

 

O artigo 30, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014, determina: 

http://educataboao.com.br/consultar-lista-de-espera.html
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“A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 

VI – no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 

saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade 

civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política”. 

 

A Administração Pública, buscando a continuidade de um serviço essencial e 

ininterrupto,  optou pela prorrogação da vigência dos Termos de Colaboração, pois as 

OSC já foram previamente credenciadas, atuando, satisfatoriamente, atingindo as 

metas e objetivos propostos, cuja decisão pela prorrogação da vigência se mostrou a 

mais eficiente a satisfação do interesse público. 

 

Portanto, conforme acima explicitado, a D. Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia, órgão gestor, no âmbito de sua competência, considerando as demandas de 

serviços educacionais existentes, primando pela continuidade do atendimento 

educacional, no Município de Taboão da Serra, resolve, celebrar Aditamentos de 

Prorrogações de Prazos, por 12 (doze) meses, aos Termos de Colaborações, abaixo 

descritos: 

 

1º Cáritas Paroquial Santa Margarida Maria Alacoque – Área Educação 

Infantil – PA 34.881/2016; 

 

2º Cáritas Diocesana de Campo Limpo – CDCL – Cáritas Santa Terezinha 

– Área Educação Infantil - PA nº 34.835/2016; 

 

3º Cáritas Diocesana de Campo Limpo  - CDCL – Cáritas São João Maria 

Vianney – Área Educação Infantil - PA nº 34.542/2016; 

 

4º Cáritas Diocesana de Campo Limpo – CDCL – Cáritas São Pedro 

Apóstolo – Área Educação Infantil - PA nº 34.757/2016; 

 

5º Associação de Assistência Social dos Pequenos Irmãos do Santíssimo 

Sacramento – Área Educação Infantil - PA nº 35.011/2016; 

 

6º Associação Assistencial e Educacional Paz e Vida – Área Educação 

Infantil - PA nº 34.923/2016; 

 

7º Associação Espírita de Estudos e Assistência “Núcleo 22 de Setembro” – 

Área Educação Infantil – PA nº 34.073/2016; 
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8º Solar dos Unidos Associação Comunitária – Área Educação Infantil – PA 

nº 34.981/2016; 

 

9º Associação dos Deficientes de Taboão da Serra – Área Educação Especial 

– PA nº 34.998/2016. 

 

Posto isso, damos cumprimento ao disposto no artigo 32, da Lei  nº 13.019/2014, 

submetendo-a à ratificação do Excelentíssimo Doutor Prefeito, FERNANDO 

FERNANDES FILHO. 

 

Taboão da Serra, 27 de dezembro de 2017. 

 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

Secretário de Administração 

 

 

 

PROF. JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO 

Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

RATIFICO, por seus próprios fundamentos, a decisão de prorrogação de vigência com as OSC 

credenciadas, em epígrafe, exarada pelos Secretários de Administração, Educação, Ciência e 

Tecnologia, para realização de Aditamentos de Prorrogações de Prazos aos Termos de 

Colaborações, cujo objeto serviço educacional, com as Organizações da Sociedade Civil, 

acima elencadas, que já estavam, previamente, credenciadas. Prossiga-se, nos termos do artigo 

32, §§1º e 2º, da Lei nº 13.019/2014. 

 

Cumpra-se, 

T.S, 27 de dezembro de 2017. 

 

FERNANDO FERNANDES FILHO 

PREFEITO 

 


