
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
DECRETO Nº 6.766, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Autoriza a Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer a representar o Município 

de J aboticabal no processo de credenciamento de 

organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

com atuação na educação especial e dá outras 

providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito do Município de Jaboticabal, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e, 

Considerando a previsão constante do artigo 30, inciso VI da Lei Federal 

13 .049/2014, que autoriza a dispensa de chamamento público para atividades voltadas 

ou vinculadas a serviços de educação, desde que executadas por organizações da 

sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política; 

Considerando que o Decreto Municipal nº 6.707, de 10 de agosto de 

2017 em seu artigo 3°, inciso II, prevê a necessidade de autoridade do alcaide para 

celebração de instrumentos de parceria nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de 

chamamento público; 

Considerando os ofícios de nº 574 e 579 de 2017 de autoria da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, solicitando autorização para a 

realização dos atos administrativos necessários para o procedimento de credenciamento 

das organizações da sociedade civil; 

Considerando a plena demonstração da oferta do atendimento 

educacional especializado aos alunos da rede pública municipal de ensino, que justifica 

a necessidade da celebração de termo de parceria com instituições especializadas na 

área, devidamente credenciadas junto a municipalidade. 
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Considerando a necessidade de atendimento de alunos matriculados nos 

níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Etapa de escolarização Inicial a 

Etapa Sócio-educacional), nas modalidades de Educação Especial e de Educação para o 

Trabalho que necessitam de apoio pervasivo e extensivo, e tendo em vista a existência 

de entidades com atuação específica nesta área da seara educacional. 

DECRETA: 

Art. 1 º Fica a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer de Jaboticabal autorizada a representar o Município de Jaboticabal no processo de 

credenciamento de organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação na 

educação especial. 

Parágrafo Único. Fica desde já a Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer autorizada a regulamentar os atos necessários para o 

credenciamento a que se refere o caput, bem como nomear as comissões necessárias. 

Art. 2° A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

nos termos do Decreto Municipal nº 6. 707, de 1 O de agosto de 201 7, após o 

credenciamento a que se refere o artigo anterior, fica autorizada a realizar a convocação 

das organizações sociais credenciadas, para a apresentação de plano de trabalho para 

análise da municipalidade. 

Parágrafo Único. Após a análise e parecer favorável do plano de 

trabalho, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, fica autorizada 

em realizar os atos administrativos necessários para a celebração do respectivo termo de 

colaboração, com o objetivo de promover, nos termos do plano de trabalho ofertado pela 

Secretaria, o atendimento a educandos da rede pública municipal de ensino. 
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário . 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal , aos 11 de dezembro de 201 7 

\ 
ADI SON MARTINS 

Secretário de E ucação, Cultura, Esporte e Lazer 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 11 de 

dezembro de 20 17. 

IV ANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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