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PORTARIA Nº 08 DE 30 DE MAIO DE 2017.  

 
 

“Dispõe sobre o módulo de pessoal a ser 

estabelecido pelas Organizações da 

Sociedade Civil no âmbito das Unidades 

Escolares estabelecidas por regime de 

parcerias e dá outras providências”.  

 

 

VALÉRIA ELOY DA SILVA KOVAC, Secretária de Educação do Município 

de Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;  

 

Considerando a necessidade de regulamentar a quantidade mínima 

de profissionais para o atendimento nas Unidades Escolares gerenciadas por Organizações 

Sociais e ;  

 

Considerando os pisos salariais e funções instituídas pelo Sindicato das 

Organizações da Sociedade Civil;  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - O módulo de pessoal das Unidades Escolares estabelecidas por 

regime de parceria deverá ser composto seguindo o parâmetro mínimo a seguir:  

 

1 – Diretor;  

1 – Professor Coordenador a cada 80 crianças matriculadas;   

1 -  Auxiliar administrativo;  

02 – Cozinheiras;  

02 – Auxiliares de Limpeza;  

  

§ 1º - O número de auxiliares de desenvolvimento infantil deverá seguir a 

proporção aluno/criança disposta no artigo 3º da presente Portaria;  

 

§ 2º - Para os cargos de Diretor e de Professor Coordenador é exigido o 

Superior de Graduação em Pedagogia; 

 

§ 3º - Para os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Auxiliar 

Administrativo a formação mínima é o Ensino Médio;  

 

§ 4º - Não serão aceitas as contratações de profissionais alheios aos 

cargos acima descritos, nem de profissionais que não prestem serviços nas Unidades Escolares;   

 

Art. 2º - O módulo básico instituído por esta Portaria não impede que a 

Organização contrate mais profissionais para atuar nas áreas da limpeza, cozinha e para a 

função de auxiliar de desenvolvimento infantil.  
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§ 1º - O valor aplicado com a remuneração do grupo de funcionários e 

com encargos sociais nunca deve ultrapassar o limite estabelecido no plano de trabalho e 

deve obedecer aos pisos salariais instituídos pelo Sindicato das Organizações Sociais.  

 

§ 2º -  Antes da contratação do profissional que for atuar nos cargos de 

Diretor e Professor Coordenador, que exigem habilitação em curso Superior de Graduação em 

Pedagogia, a Organização deverá verificar a veracidade do diploma apresentado e 

encaminhar a SME o Diploma e o documento da Instituição de Ensino que atestou a 

veracidade do presente documento.  

 

Art. 3º - O atendimento as crianças deverá observar a seguinte 

proporção adulto/criança:  

 

I – Berçário I – 7 crianças / 1 auxiliar de desenvolvimento infantil;  

II – Berçário II – 9 crianças / 1 auxiliar de desenvolvimento infantil; 

III – Infantil I – 12 crianças / 1 auxiliar de desenvolvimento infantil; 

IV – Infantil II – 15 crianças / 1 auxiliar de desenvolvimento infantil; 

 

Art. 4º - Visando a qualidade do atendimento deverá ser respeitado o 

limite de 1,20 (um metro e vinte) por criança do espaço físico do ambiente em que forem 

realizadas as atividades.  

 

Art. 5º - Para que haja melhor acomodação e desenvolvimento das 

atividades, devem-se respeitar os limites estabelecidos neste artigo que devem seguir a 

presente recomendação:  

 

I – Berçário I – 20 crianças por turma;   

II – Infantil I – 25 crianças por turma;   

III – Infantil II – 25 crianças por turma;   

 

§ 1º Caso o espaço físico da Unidade Escolar, respeitando o limite de 

1,20 por criança, demonstre possibilidade de atendimento acima do limite estabelecido no 

presente artigo, à autorização para este atendimento será concedida após verificação pela 

Supervisão Escolar e medição do ambiente, limitado ao aumento de 05 crianças, no máximo 

por turma;  

 

§ 2º A autorização deverá ser por escrito e deverá conter a aprovação 

da Secretária Municipal de Educação e deve ocorrer sempre ao início do ano letivo e antes da 

celebração do termo de colaboração/fomento.  
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Art. 6º -  Os limites dispostos no artigo 5º da presente Portaria devem ser 

atendidos até o final de 2018, onde não será aceita qualquer proposta de parceria/plano de 

trabalho para o ano de 2019 que fuja dos padrões estabelecidos.  

 

Art. 7º -  Considerando disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo 

Tribunal Federal, que veda o nepotismo no serviço público, alertamos que não haja nenhum 

tipo de parentesco entre qualquer membro da Diretoria da Organização e qualquer pessoa do 

grupo de funcionários que prestem serviços na Creche;  

 

Art. 8º -  Considerando as novas regras estabelecidas pela Lei Federal nº 

13.019/2014, alertamos que toda transferência de recursos sejam realizadas mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 

depósito em sua conta bancária, conforme dispõe o artigo 53 da lei em questão.  

 

Art. 9º -  Para fins de pagamento mensal, serão consideradas as 

crianças que obtiverem freqüência superior a 50% do período de apuração da per capita, 

ressalvados os casos em que forem apresentadas justificativas e outros documentos que 

comprovem a necessidade da ausência do aluno;  

 

Art. 10. Alertamos que o repasse mensal só será autorizado após a 

entrega da prestação de contas do mês anterior e que não haja nenhuma pendência quanto 

a entrega de documentos e outras solicitações da SME.  

 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Ferraz de Vasconcelos, 30 de maio de 2017.  

 

 

 

Valéria Eloy da Silva Kovac 

Secretária Municipal de Educação 

 

 


