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3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2019 de Gestão e 
operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e 
nutricional do município de Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular 
Irmã Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil: APJ 
– Aprender Produzir Juntos.  
Chamamento Público n° 001/2019. 
Parceria nº 005/2019. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETOS 

O presente instrumento tem como objetos: 

1.1 Alteração dos salários dos funcionários, com base no reajuste salarial da 
Convenção Coletiva de Trabalho dos trabalhadores vinculados ao Sindicato dos Empregados 
em Instituicoes Beneficentes, Religiosas e Filantropicas do Estado de Minas Gerais - 
SINTIBREF, para o período de 01º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, para as 
seguintes categorias: 

1 O cargo de “Auxiliar de Limpeza” passa a ter seu vencimento de R$ 1.062,00 para R$ 
1.362,27; 

2 O cargo de “Operador de Caixa” passa a ter seu vencimento de R$ 1.062,00 para R$ 
1.362,27; 

3 O cargo de “Encarregado de Manutenção” passa a ter seu vencimento de R$ 1.030,00 
para R$ 1.785,00; 

4 O cargo de “Técnico de Nutrição” passa a ter seu vencimento de R$ 1.700,00 para R$ 
1.785,00; 

5 O cargo de “Chefe de Cozinha” passa a ter seu vencimento de R$ 2.015,40 para R$ 
2.116,17; 

6 O cargo de “Cozinheiro(a)” passa a ter seu vencimento de R$ 1.500,00 para R$ 1.575; 

7 O cargo de “Ajudante de Cozinha” passa a ter seu vencimento de R$ 1.297,40 para R$ 
1.362,27; 

8 O cargo de “Auxiliar de Almoxarifado” passa a ter seu vencimento de R$ 1.297,40 para 
R$ 1.362,27; 

9 O cargo de “Nutricionista” passa a ter seu vencimento de R$ 2.821,56 para R$ 
2.962,63; 

10 O cargo de “Assistente Administrativo” passa a ter seu vencimento de R$ 1.700,0 para 
R$ 1.785,00; 

11 O cargo de “Auxiliar de Escritório” passa a ter seu vencimento de R$ 1.062,00 para R$ 
1.362,27; 

12 O cargo de “Almoxarife” passa a ter seu vencimento de R$ 1.700,00 para R$ 1.785,00; 

13 O cargo de “Coordenador Geral” passa a ter seu vencimento de R$ 2.821,56 para R$ 
2.962,63; 

14 O cargo de “Supervisor de Atendimento” passa a ter seu vencimento de R$ 1.700,00 
para R$ 1.785,00; 

15 O cargo de “auxiliar de compras” passa a ter seu vencimento de R$ 1.062,00 para R$ 
1.362,27; 

16 O cargo de “auxiliar de financeiro” passa a ter seu vencimento de R$ 1735,17 para R$ 
1.821,92; 
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17 O cargo de “auxiliar de controle de qualidade” passa a ter seu vencimento de R$ 
2.500,00para R$ 2.625,00; 

18 O cargo de “Assistente de Vendas Especializado” passa a ter seu vencimento de R$ 
1.500,00para R$ 1.575,00; 

 

1.2 Acréscimo de pagamento dos serviços de capacitação para comunidade e 
eventos culturais: 

1.2.1 Foi acrescentado o valor de R$ 998,80/mês referente ao pagamento de serviços de 
formação, capacitação, para a comunidade e eventos, visando a necessidade de amplicar o 
conhecimento para os colaboradores e comunidade, desenvolvendo uma capacidade técnica 
para melhor atender e aplicar no Restaurante Popular Irmã Zoe. 

1.2.2 O pagamento desse acréscimo será feito mediante a comprovação da atividade 
realizada e justificativa do preço por meio da coleta de orçamentos prévios. 

 

1.3 Reajuste no valor da refeição do Restaurante Popular: 

1.3.1 O Custo da refeição passa a ter seu valor de R$ 7,6624 para R$ 9,3906; 

1.3.2 O valor a ser pago pelo cidadão por refeição no Restaurante Popular passa a ser de R$ 
5,00 (Cinco Reais). A alteração do valor da refeição servida no Restaurante Popular Irmã Zoé 
será validada após a Autorização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e 
posterior comunicação à Entidade Gestora do Restaurante Popular e toda a comunidade 
teofilootonense; 

1.3.3 O valor a ser pago pelo cidadão pela aquisição de marmitex no Restaurante Popular 
passa a ser de R$ 6,00 (Seis Reais). O acréscimo de R$ 1,00 na composição do valor de 
venda do marmitex compreende ao vasilhame descartável, já havia sido disposto na Retificação 
ao 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Cláusula Primeira – Item 1.7.3., 
publicado no Diário da AMM em 04/02/2020. A alteração do valor de venda do marmitex será 
validada após a Autorização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e 
posterior comunicação à Entidade Gestora do Restaurante Popular e toda a comunidade 
teofilootonense;  

1.3.4 O Valor complementar (subsídio) ao valor pago pelo cidadão a ser coberto pela 
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni por refeição será de R$ 4,3906; 

1.3.5 O valor integral a ser pago pela Prefeitura Municipal pelo fornecimento marmitex 
entregues aos diversos setores das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e 
Habitação passa a ser de R$ 9,3906; 

 

1.4 Contratação temporária: 

1.4.1 A APJ providenciará a contratação de profissionais substitutos sempre que houver 
necessidade de complementação da equipe de trabalho devido a férias, atestados médicos ou 
outras motivações legais dos funcionários, mantendo a qualidade do atendimento e 
desenvolvimento das atividades pactuadas, sem custos adicionais aos valores repassados 
mensalmente pelo Município. 

 

1.5 Abertura de conta específica para arrecadação dos valores obtidos pelos tickets 
vendidos no Restaurante Popular 

1.5.1 Obrigações da Prefeitura Municipal:  

1.5.1.1 Abertura de conta em Banco oficial, qual seja: 

Agência: 0155 
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Operação: 006 

Conta Corrente: 00000293-6  

1.5.1.2 Comunicar dados da Conta à Entidade Gestora do Restaurante Popular; 

1.5.1.3 Fazer o repasse dos valores depositados pela Entidade Gestora do Restaurante 
Popular com o acréscimo do subsídio ao valor pago pelo cidadão a ser coberto pela Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni por refeição que será de R$ 4,3906; 

1.5.1.4 As transferências eletrônicas dos valores depositados e dos subsídios serão 
realizadas quinzenalmente à conta aberta previamente pela Entidade Gestora do Restaurante 
Popular;  

 

1.5.2 Obrigações da Entidade Gestora do Restaurante Popular: 

1.5.2.1 Realizar depósito diário dos valores obtidos com a venda dos tickets do Restaurante 
Popular; 

1.5.2.2 Realizar quinzenalmente a Prestação de Contas através de Planilha de Controle de 
venda dos tickets, para a efetivação do cálculo do pagamento do subsídio ao valor pago pelo 
cidadão a ser coberto pela Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni por refeição; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 

  Estas alterações se justificam conforme deliberação realizada pela Administração Pública 

Municipal através do Gestor da Parceria e da Secretária Municipal de Assistência Social e 

Habitação mediante a apresentação de proposta previamente justificada pela OSC, com a 

finalidade de zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os 

resultados pactuados de forma otimizada, em atendimento ao disposto na Cláusula Segunda – 

das Responsabilidades e Obrigações da OSC Parceira, Inciso IV. Entre os itens a serem 

alterados para o ano de 2021 está a contemplação do reajuste da base salarial de acordo com a 

Convenção Coletiva do Sintibref e também outros reajustes supra citados. Durante o período de 

execução da vigência do Termo de Colaboração nº 001/2019 foram cumpridos com êxito todos 

os objetivos citados na Proposta Global e Plano de Trabalho sendo eles: Atuar em rede com 

outras organizações da sociedade civil, para aquisição de produtos e serviços do município e 

região do entorno, promovendo o fortalecimento da economia local; elevar a qualidade da 

alimentação fora do domicílio, garantindo a variedade dos cardápios com equilíbrio entre os 

nutrientes (proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, fibras e água) na mesma refeição, 

possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo organismo; apoiar a difusão dos conceitos de 

educação alimentar e sua aplicação; criar espaços de desenvolvimento comunitário e de 

formação da cidadania; apoiar ações de educação alimentar voltadas à segurança nutricional, 

preservação e resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e promoção da saúde; 

gerar novas práticas e hábitos alimentares saudáveis, incentivando a utilização de alimentos 

regionais; promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em ambiente 

limpo, confortável e em conformidade com as orientações dos órgãos de vigilância sanitária, 

favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários; estimular os tratamentos biológicos 

dos resíduos orgânicos e a criação de hortas; disponibilizar o espaço do Restaurante Popular 

para realização de atividades de interesse da sociedade (reuniões, comemorações, cursos de 

culinária saudável e outros eventos); apoiar a formação de profissionais, na área de produção de 

alimentos, que desempenhem atividades básicas de um restaurante. Para maior clareza e 

detalhamento dos ajustes efetuados, foram alterados a Proposta Global e Proposta de 

Colaboração e o Plano de Trabalho. Tais documentos são parte integrantes deste instrumento 

juntamente com a Proposta de alteração previamente justificada e o Termo de Aceite das 
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alterações, que por sua vez, encontram-se anexados aos autos da pasta desta parceria 

administrativa, conforme a legislação do MROSC - Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Tal alteração encontra embasamento legal no art. 57 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 
alterado pela Lei Federal nº 13.204, de 2015.  

CLAÚSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração nº 
01/2019. As alterações acima elencadas foram devidamente justificadas pela entidade parceira e 
aceitas pela Administração Pública através de Termo de Aceite ratificado pelo Gestor da 
Parceria e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação. 

Este Termo Aditivo passa a vigorar a partir da publicação do mesmo, retroagindo seus 
efeitos quanto à Folha de Pagamento dos funcionários do Restaurante Popular à data de 
01/01/2021, ou seja, a data da assinatura do Termo Aditivo nº 120/2021 da Convenção Coletiva 
de Trabalho nº MG004775/2019 – SINTIBREF, publicado no endereço: http: // 
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.    
  
 

 

 

Teófilo Otoni/MG, 07 de abril de 2021. 

 

 

Maria Helena Costa Salim 
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação 

 
 
 

Lindaura Gomes Fernandes 
Presidente da Entidade - APJ – Aprender Produzir Juntos.  

 


