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DIADEMA
Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Secretaria de Educação

TERMO DE COLABORAÇÃO

Termo de Colaboração de Cooperação Técnica
e Financeira celebrado entre o MUNICÍPIO
l)E DIADEMA e o NUCLEO
EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE
DIADEMA, Processo Administrativo Interno

n' 33.502/2021 .

Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado o MUNICÍPIO DE DIADEMA, pessoa

jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura do Município de Diadema,

situada à Rua Almirante Barrosã, n' 1 1 1, Vila Santa Dirce, inscrito no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n' 46.523.247/0001-93, neste ato

representado pela Secretária de Educação, Sra. Ana Lúcia Sanches, em razão da delegação

de competência que ]he foi atribuída peão Decreto n' 4.849, de 31 de ju]ho de ].996,

doravante designado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado, o NtlCLEO
EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA, associação sem fins económicos,
situada no Município de Diadema, na Rua Dois de Julho, 465, Jardim Canhema, Diadema,

SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n'

04.129.445/0001-27, neste ato representado pelo seu Presidente Selmo Roberto Pozzi

Malheiros, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n'. 22.670.888-

3, inscrito no CPF/MF sob o n' 008.449.738-66, residente e domiciliado à Rua Prudente de

Morais, 114, Jardim Fênix, São Bemardo do Campo, SP, doravante designada

simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, tem entre si, justo e
acordado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OIHETO

Constitui objeto deste Temia de Colaboração o fomecimento de vagas para

atendimento, na área da Educação Infantil em período integral, de crianças residentes no

Município de Diadema, na faixa etária de zero a três anos, onze meses e vinte e nove
dias, de acordo com o Plano de Trabalho.
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OiADEHA Secretaria de Educação
Educação

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente tenno de colaboração tem sua fundamentação legal na Lei Federal N' 13.019

de 31.07.2014, Lei Federal N' 13.204 de }4.12.2015 e suas alterações; pelo Decreto

Federal N' 8.726 de 27.04.2016; Constituição da República artigos 205 a 214; LDBEN

n' 9.394/1996; Lei n' 8.069/1990; Lei n' 1 0.172/2001; Decreto Federal 6.949/2009 art.

7 e 24; Lei n' 12.764/2012; Resolução CD/FNDE n' 26/201 3 -- Programa Nacional de

Alimentação Escolar (PNAE); Resolução Conselho Nacional de Educação CEB n'

05/2009 -- CNE e Câmara de Educação Básica (Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais

para Educação Infantil); Parecer CNE/CEB n' 20/2009 (Revisão das Diretrizes

Curriculares Nacionais para Educação Infantil); Resolução CNE?CEB n' 04/2010

(derme Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica); Lei n' 1 ] .494/2007 --

FUNDEB, Plano Nacional de Educação; Lei Federal n' 12.527/201 1 -- Lei de Acesso à

Informação, e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as

condições a seguir estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto do termo de colaboração

totalizam R$ 1 .81 9.974,40 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, novecentos e setenta

e quatro reais e quarenta centavos), sendo R$ 1 .790.474,40 (um milhão, setecentos e

noventa mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) referente ao

produto percapita, e R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) para o custeio

de despesas com manutenções e pequenos reparos.

Parágrafo Primeiro - Os valores serão repassados pelo MUNICÍPIO à
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, na forma estabelecida no Plano de
Trabalho, Plano de Aplicação (manutenções e reparos) e Cronograma de Desembolso

aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação em conjunto com o Núcleo de

Convênios e Parcerias, por meio de depósito bancário na Conta Corrente n' 30017-9,

Agência 71 7-x do Banco do Brasil, utilizada exclusivamente pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL para execução do objeto

2
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OIADEWA Secretaria de Educação
Educação

a) R$ 1.790.474,40 (um milhão, setecentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e

quatro reais e quarenta centavos) -- de acordo com o estabelecido no Cronograma de

Desembolso;

b) R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) -- parcela única, equilante a R$

1 00,00 (cem reais) por criança, no período suado pela Secretaria da Educação, de acordo

com a disponibilidade orçamentária

CLAUSU LA QUARTA DAS DIRETR]ZES E ÁREAS DE ATUAÇÃO

A Organização deverá propor um Plano de Trabalho embaçado na Proposta Curricular

do Município com objetivos educacionais de forma a atender as reais necessidades das

crianças, respeitando sua cultura, suas singularidades, ampliando o universo de

experiências, conhecimentos e habilidades por meio das brincadeiras e interações,
considerando as crianças em suas necessidades não apenas cognitivas, mas também as

afetivas, sociais e biológicas visando o desenvolvimento integral das mesmas.

1) São Diretrizes da Secretaria de Educação, os princípios da

a) (dualidade Social da Educação;

b) Democratização do Acesso e da Permanência;

c) Gestão Democrática.

Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC ainda

estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças irão vivenciar e

experimentar o mundo, são eles: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos;

Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos,

quantidades, relações.

O plano de trabalho deve estar estruturado nos eixos norteadores da Educação Infantil:

interações e brincadeim. Além disso, para que as crianças tenham condições de se

desenvolver integralmente, devem ser assegurados os seis direitos de aprendizagem que

são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Pensando ainda no plano de trabalho, propomos os seguintes movimentos, que devem

estar articulados à construção de conhecimentos significativos, aos direitos de

3
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aprendizagem, à narrativa de currículo singular de cada unidade educacional e de seu

território:

. Diagnóstico (Leitura de mundo)

e Definição de objetivos e metas

. Planejamento das ações:

Parágrafo Primeiro - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá

respeitar o limite de crianças por faixa etária, de acordo com a equivalência mínima de:

a) Berçário -- crianças de 0 (zero) a 01 (um) ano, l l (onze) meses e 29 (vinte nove)

dias, grupos de 05 (cinco) a 08 (oito) crianças, não podendo exceder o número de 24

(vinte e quatro) crianças por sala (considerando o mínimo de Im: por criança);

b) Minigrupo crianças 02 (dois) anos a 02 (dois) anos, ll (onze) meses e 29 (vinte

nove) dias, grupos de 08 (oito) a 16 (dezesseis) crianças, não podendo exceder o

número de 24 (vinte e quatro) crianças por sala (considerando o mínimo de Im: por

criança);

c) Matemal -- crianças 03 (três) anos a 03 (três) anos, l l (onze) meses e 29 (vinte nove)

dias, grupos de até 24 (vinte e quatro) crianças por sala (considerando o mínimo de

Im: por criança).

Parágrafo Segundo - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter

um número mínimo de profissionais por turma:

a) Berçário -- agmpamento de 05 (cinco) a 08 (oito) crianças -- l professor/educador;

b) Mini-grupo --

b.l) agrupamento de 08 (oito) crianças l professor/educador;

b.2) agrupamento de 16 (dezesseis) crianças -- l professor/educador e l auxiliar

de sala;

c) Matemal --

c.l) agrupamento de 1 6 (dezesseis) crianças -- l professor/educador;

c.2) agrupamento de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro) crianças

professor/educador e l auxiliar de sala.

Parágrafo Terceiro - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CllVIL deverá manter

um espaço adequado à faixa etária e número de alunos atendidos.
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Parágrafo Quarto -- Cumprindo o disposto no artigo 62, da Lei de Diretrizes e Base da

Educação Nacional - LDBEN, quanto à formação dos docentes que prestarão serviços

na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇOES

Competirá ao MUNICÍPIO:
a) Proceder à publicação do presente termo de colaboração no jomal local;

b) Acompanhar, supervisionar, avaliar, orientar e fiscalizar periódica e sistematicamente

qualitativa e quantitativamente, bem como apoiar tecnicamente os serviços prestados

pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, as ações pedagógicas e
administrativas relativas à execução do objeto, zelando pelo cumprimento de todas as

suas Cláusulas, em decorrência deste Termo de Colaboração;

c) Analisar e deliberar quanto à aprovação dos Relatórios de Atendimentos apresentados

pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e proceder a avaliações sistemáticas

das metas de atendimento, emitindo relatórios;

d) Propor alterações no Plano de Trabalho e/ou Plano de Aplicação quando houver

necessidade para melhor adequação dos objetivos a serem alcançados referentes a este

instrumento;

e) Receber e analisar, por meio do Núcleo de Convênios e Parcerias e da Comissão de

Monitoramento e Avaliação, prestação de contas e emitir parecer técnico conclusivo,

mediante a análise e regularidade de toda a documentação exigida e atendimento às

disposições legais vigentes;

f) Emitir parecer sobre as avaliações semestrais dos indicadores quantitativos

relacionados ao número de vagas oÊertadas e atendidas, da qualidade do atendimento

mensurados por meio de avaliações e pesquisa de satisfação, os qualitativos em relação

às metas estabelecidas em flinção da Proposta Curricular do Município e da avaliação

da aprendizagem dos alunos;

g) E6etuar o repasse dos recursos financeiros (percapita) na forma estabelecida no

Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho, mediante depósito em

conta corrente em banco oficial exclusiva deste termo de colaboração, desde que, haja

 82

  PE33502/2021

A
N

A
 LU

C
IA

 S
A

N
C

H
E

S
 09486795819 27/12/2021 12:34:16

Para validar a veracidade do documento, acesse o portal de Diadema e consulte o mesmo por este id: 9-vsffu0kxhy2gco6yl



K41
W.' PREFEnURA DO MUNICÍPIO OE DIADEMA

DiADEPIA Secretaria de Educação
Educação

sido aprovada a prestação de contas da penúltima parcela repassada;

h) E6etuar o repasse dos recursos financeiros para as despesas com manutenções e

pequenos reparos, após aprovação do Plano de Aplicação (Anexo F) pela Comissão de

Monitoramento e Avaliação, mediante depósito em conta corrente em banco oficial

exclusiva deste termo de colaboração;

i) Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o Plano de Trabalho e Plano de

Aplicação;

j) Desenvolver, em parceria com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEI)ADE CIVIL
atividades voltadas à formação permanente dos profissionais;

k) Orientar e indicar as prioridades na utilização de recursos a serem aplicados nas

unidades de atendimento tendo em vista a qualidade de ensino.

1) DeHmir prazo para que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL adote

providências necessárias para o exala cumprimento das obrigações decorrentes deste

Termo de Colaboração, sempre que verificada alguma impropriedade, sem prquízo da

retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento delas;

m) Aprovar, deliberar e supervisionar a execução do Prometo Político-Pedagógico e

do Calendário Escolar;

n) Definir a demanda a ser atendida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
o) Fornecer uniforme escolar aos alunos frequentes;

p) Realizar, conforme legislação vigente, repasse do PNAE destinados à alimentação

escolar;

Competirá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) Elaborar Plano de Trabalho conforme orientações do Anexo B e Anexo B l

b) Elaborar Plano de Aplicação conforme orientações do Anexo F

c) Adotar providências quanto ao regular atendimento dos beneficiários do presente

termo de colaboração, de forma a atender plenamente o seu objeto, conforme

estabelecido no Plano de Trabalho;

d) Organizar horário de atendimento ao público de acordo com orientações da Secretaria

de Educaç ão;

e) Assegurar o bom atendimento, as informações, a inscrição e a matrícula da criança na

unidade de opção das famílias, e no momento que a mesma realizar a solicitação

9
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evitando o prejuízo da criança em relação a sua classificação na lista de espera;

f) Receber, registrar, distribuir e expedir papéis em geral que tramitam na Escola,

atendendo as solicitações documentais da Secretaria de Educação atentando-se aos

prazos, instruções e normativas;

g) Viabilizar o acesso da população atendida aos serviços oferecidos e ao conteúdo da

proposta de trabalho, tendo os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação pam

as escolas de período integral, principalmente no que se refere à compatibilização das

vagas com as escolas municipais, sob a coordenação da equipe da Secretaria de

Educação;

h) Manter quadro de pessoal, materiais e equipamentos adequados e compatíveis com as

especificações descritas no Plano de Trabalho, de forma a dar plena condição de

realização do objeto do termo de colaboração;

i) Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na
prestação dos serviços objeto deste Termo de Colaboração, conforme estabelecido na

Cláusula Primeira;

j) Apresentar, mensalmente, ao MUNICÍPIO, até o dia 10 do mês subsequente, a
prestação de contas dos recursos recebidos, por meio de relatório das atividades

desenvolvidas, relação nominal de todos os atendidos e, toda documentação pertinente,

conforme Cláusula Décima Quinta do presente Termo de Colaboração, comprovando

que os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de

Trabalho, conforme roteiro fomecido pela Secretaria de Educação;

k)Manter a contabilidade e registros regulares, devidamente atualizados e em boa

ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações desta parceria à
disposição dos agentes públicos, e ainda, manter registros contábeis específicos

relativos aos recebimentos de recursos oriundos do presente Termo de Colaboração;

1) Fomecer as informações necessárias pam o acompanhamento, monitoramento,

controle e fiscalização da execução do termo de colaboração aos Técnicos credenciados

pelo MUNICÍPIO, e Comissão de Monitoramento e Avaliação para atender a eventuais

solicitações acerca de levantamentos de dados formulados pela Secretaria de Educação

com vistas a contribuir com o planejamento do atendimento no âmbito municipal;

m) Reformular, em caráter excepcional, o Plano de Trabalho, somente após análise e

manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e autorização expressa do
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titular da Pasta, sendo vedada a mudança de objeto. O prazo máximo para manifestação

da Secretaria de Educação será de trinta dias a contar da data do recebimento da

solicitação;

n) Apresentar a seguinte documentação, em cumprimento ao disposto no artigo l

Cláusula A, incisos l e ll do Decreto n' 6.496 de 1 2 de março de 201 0:

1 - No ato da assinatura da parceria, lista com nome e número da Carteira de Identidade

e Previdência Social de cada um dos trabalhadores por ele recrutados para executar o

convênio, mediante prévio registro com base na legislação trabalhista, bem como:

declaração firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que nenhum

outro empregado seu, além daqueles discriminados na referida relação, trabalharão na

execução da parceria, excito se a substituição ou a inclusão de um deles for previamente

comunicada à Administração, observando-se a mesma exigência de identificação, com

nome e número da Carteira de Identidade e da Carteira de Trabalho e Previdência Social

do empregado substituto ou incluso;

2 - Declaração de idêntico teor, sob as penas da lei, como condição para o pagamento de

cada parcela mensal do valor a ser repassado, exceto quando ef'eticamente algum dos

empregados tenha sido substituído ou houver a inclusão de novo empregado, hipóteses

nas quais o parceiro deverá identifica-lo na fomta prevista no inciso anterior;

o) Abrir e manter conta corrente específica e exclusiva junto a um banco oficial (CEF --

Caixa Económica Federal ou Banco do Brasil), para recebimento e movimentação dos

recursos destinados à execução do objeto deste termo de colaboração;

p) Comprovar através de prestações de contas de acordo com o recebimento das
parcelas do recurso, aplicação dos recursos financeiros em conformidade com o objeto

do termo de colaboração;

q) Responsabilizar-se pela corneta aplicação dos recursos que não poderão ser

destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira

deste termo de colaboração e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste

instrumento e responsabilidade dos seus dirigentes;

r) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciário,

danos causados a terceiros e pagamentos de pessoal e de seguros em geral, eximindo o

MUNICÍPIO de quaisquer ânus de reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora

',
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s) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos com relação à

execução dos serviços;

r) Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos em

conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública

indicada pela administração pública, e, enquanto não empregados na sua finalidade,

serão obrigatoriamente aplicados em cademetas de poupança, se a previsão de seu uso

for igual ou superior a 01 (um) mês, ou em fiando de aplicação financeira de curto prazo

ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo

previsto para sua utilização for igual ou inferior a 01 (um) mês;

t) Realizar planejamento pedagógico das atividades relativas ao objeto do presente

termo de colaboração, com dispensa do atendimento, desde que autorizado pela

Secretaria de Educação;

u) Manter a bicha individual de matrícula, relatório de avaliação trimestral do

desenvolvimento de aprendizagem da criança e a relação nominal das crianças

atendidas, devidamente preenchidas e atualizadas em documento oHlcial, fomecido pela

Secretaria de Educação, sujeitas a exame, sem prévio aviso, por parte dos órgãos

municipais incumbidos da fiscalização deste termo de colaboração;

v) Manter atualizados os dados no Sistema de Gestão Escolar do MUNICÍPIO;
w) Manter as classes, salas e núcleos homologados no Plano de Trabalho, submetendo

qualquer alteração à aprovação da Secretaria de Educação;

x) Elaborar e encaminhar o Calendário Escolar e Prometo Político-Pedagógico, segundo

normativas oficiais do Município para homologação da Secretaria de Educação, até 30

de março de cada ano;

y) Manter pelo prazo de 05 (cinco) anos, registro das provas de aplicação dos recursos,

assim como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, os quais permanecerão à

disposição dos órgãos públicos competentes para eventual apresentação, quando

solicitada, de acordo com a conveniência da administração;

z)Atender ás orientações previstas nas normas técnicas do Departamento de

Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, quanto aos procedimentos

para oferta de alimentação equilibrada e saudável aos alunos;

aa) Colocar e manter placa cedida pelo Município em local visível e frontal da entidade;

bb) Fazer constar em todas as suas publicações, materiais promocionais e dÊ divulgação
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+

de suas atividades e eventos, informações sobre o termo de colaboração celebrado com

a Secretaria Municipal de Educação, observando os preceitos constitucionais dispostos

no $1', do art. 37, da Constituição Federal;

cc) Comunicar e documentar à Secretaria Municipal de Educação, toda e qualquer

alteração ocorrida em seus estatutos, mudanças de diretoria ou qualquer substituição de

seus membros;

dd) Zelar pelo imóvel e mobiliário municipal, quando for o caso, os quais deverão ser

mantidos em adequadas condições de uso e perfeito ftJncionamento, responsabilizando-

se pela necessária manutenção, reparos e reposição destes, arfando, inclusive, com o

pagamento das contas referentes às concessionárias de serviços públicos;

ee) Participar dos processos de formação, viabilizados pela Secretaria de Educação por

meio de representantes da equipe técnica e demais profissionais envolvidos diretamente

nas atividades ofertadas.

Parágrafo Primeiro - Em atendimento ao artigo 2' da Lei Federal n' 12.527/201 1, Lei

de Acesso à informação, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá

divulgar em seu sítio eletrânico o recurso recebido e a destinação a ele atribuída, sem

prquízo de outras formas de divulgação.

CLÁUSULA SEXTA DO GESTOR DA PARCERIA

Fica designada a servidora Patrícia Souto, (Professora de Educação Básica 1), junto a

Secretaria de Educação, nomeada pe]a Portaria GP n' 7905 de 06 de abri] de 202],

Gestora da presente parceria.

CLAÚSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA

E de responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o

gerenciamento administrativo e Hlnanceiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz

respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA OITAVA DA RESPONSABILIDADE :ARGOS
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Kwl
V' PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

OiADEWA Secretaria de Educação
Educação

TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS

E de responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao

fiincionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, não se

camcterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos

respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua

execução.

CLÁUSULA NONA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá:

a) Fomecer alimentação escolar que atenda as necessidades nutricionais das crianças

atendidas, de acordo com a faixa etária, devendo conter alimentos variados, seguros,

que respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o

crescimento e o desenvolvimento das crianças atendidas e para a melhoria das

aprendizagens.

b) Seguir as orientações do "Esquema de Cardápio para Creches", elaborado pelo
Núcleo de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação (Anexo B l).

c)Atender as exigências contidas na Resolução/CD/FNDE n' 26, de 17 de junho de

2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação

básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar -- PNAE;

d) Atender as exigências contidas na Portaria CVS-5, de 09.04.2013 (Regulamento

Técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e pam

serviços de alimentação), Código Sanitário do Estado de São Paulo e demais normas

sanitárias vigentes.

Parágrafo União - Mensalmente o Núcleo de Alimentação Escolar da Secretaria de
Educação, realizará visita técnica com emissão e encaminhamento de relatório, que

subsidiará a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração, com

relação ao cumprimento do disposto nesta Cláusula.

CLÁUSULA DECIMA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
11
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