
Proje!o de Lei nº 48/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, 
med i,mte Termo de Fomento, repasse de recursos públicos municipais 
para as Organizações da Sociedade Civil do setor privado que 
especifica. (Casa à2 Criança - Casa da Esperança - CEAC - CE\/AC -
IPRESPA - FUNDATO - RECRIAR -AFAPAB - Creche São Paulo - SGR!<, 
- Legião Mirim - Pequenos Obreiros de Curuçá - Creche Leocádio 
Correa) 

PREFE~1·0 MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 208/2.020 
P. 19.253/19; 20.051/20; 138.529/19; 18.822/20; 138.683/19; 
18.919/20; 138.697/19; 138.516/19; 138.704/19; 138.510/19; 
41.445/20; 138.712/19; 138.665/19 e 138.544/19. 

.1 

Câmara 1~1 11r.1p,iJ de 8,iuru 
Diretoria de .\poio Legisla 1ivo 

Bauru, 03 de julho de 2.020. 

Senhor Presidente, 

O 9 JUL. 7070 

EN7RAIJA 
Hora~a_(aJ b 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento, re,çp1~a:;ss~e;..2de~l:'-1.II;S;Q§_J!!l'. 
Sociedade Civil do setor privado que especifica. 

Excelentissimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Lei nº 48/20 que autoriza o Poder 
municipais para as Organizações da 

A 
D.AL 

P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia 18' O=l-

em ...!..;;z:,,.:.;:::_:;t:..,~!:f.='-4" 

Anexos: Minutas dos Termos de Fomento das entidades; Atas da reuniao do DCA: Ata da comiss- de Seleçã : Nota TJcnica do 
Chamamento Público/2.0/9; Publicação do Edital n" 028/2.019; Publicação das Reso;--•;"".,;;.;:,.:.::..;."' . /9 do CMDC : Oficio n" 105/19: 
Centro Comunitdrio Assistencial e Educacional Anibal Difrância - Creche Sdo Paulo: opia o projeto, estatuto e ta da assembleia. 
PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC: Cópia do pro;eto, estatuto e ata da asl·embleia; CASA DA ESPERANÇA - 'AESP: Cópiu do 
projeto, eslatuto e ata da assembleia; LEGIÃO MlRIM: Cópia do projeto, estatuto e ata du assembleia; ASSOCIAÇÂO DO FAMILIARES E 
AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU - AFAPAB: Cópia do projeto, estatuto e ata da assem ia; INSTITUTO 
PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PRIMEIRO DE AGOSTO - IPRESPA: COpia do projeto, estatuto e ata da 
assembleia; RECRIAR PROJETOS SOCIAIS: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA 
- CEVAC: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; SORRI BAURU: Cópia do projeto. estatuto e ata da assembleia; CRECHE 
BERÇÁRIO DR. LEOCÁDJO CORREA: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA 
VOIRON: Cópia do pro1eto, estatuto e ata da assembleia; FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO: Cópia do projeto. estatuto e aro. da 
assembleia e CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE: Cópia do proJeto, estatuto e ata da assembleia. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 19.253/19; 20.0Sl/20; 
18.822/20; 138.683/19; 
138.697/19; 138.516/19; 
138.510/19; 41.445/20; 
138.665/19 e 138.544/19. 

l 38.529/19; 
18,919/20; 

138. 704/19; 
138.712/19; 

PROJETO DE LEI Nº 48/20 
Autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de 
Fomento, repasse de recursos 
públicos mumc1pais para as 
Organizações da Sociedade Civil 
do setor privado que especifica. 

O PREFEITO MUNJCIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar os Termos de Fomento, referente a repasse de recursos 
públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civil, abaixo identificadas, com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, nos respectivos totais estimados, visando atender as 
seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

¼ ,, ' 

CÀSA'DÀ tRIANÇA Ml'\DRE M~RIA-TEODORA VOIRON 
~ ~ 

' . l 

SERVIÇO META 
PARCELA 

SUBV ANO AUXANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto" Arte da vida" 100 1.762,50 21.150,00 - 21.150.00 

TOTAL l00 21.150,00 

,, ,r·~ ,, ,,.. 
CASA DA<ÉSPERANÔI\ CAESP w v 

SERVIÇO META 
PARCELA 

SUBV ANO AUXANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto " Rompendo 
2IO 28.982,00 28.892,00 - 28.982,00 barreiras" 

TOTAL 2IO 28.892,00 

' ,GENTROESPIRITA AMOR.E CARIDADE / H 

SERVIÇO PARCELA SUBV ANO AUXANO TOTAL DOS META MUNICIPAL REPASSES ANO 
Projeto "Informática para 

170 41.508,00 - 41.508,00 41.508,00 Todos" 
TOTAL 170 41.508,00 

', ~ 

' •GENTRÔ DE•V ALORIZACÃO DA CÍUANC'.À" €EV AC. ' ' 
SERVIÇO META 

PARCELA 
SUBV ANO Al'X ANO TOTAL DOS 

MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Doce Refeição 
90 l05.571,00 105.571,00 - 105.571,00 Saudável" 

TOTAL 90 105.571,00 

' [i!!~Tll,trro ll),t()FfSSJÓN,1,t 'QJêREABlLIJÃÇÃO PROFI8S!ONAL PRIME~(? ~1,Ç ACóSTê>' -
, "' , ' " ·.. .. ÍPRESPA , , ! 

SERVIÇO META PARCELA 
SUBV ANO AUXANO 

TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Cozinha do 
80 42.860,00 5.800,00 37.060,00 42.860,00 Futuro" 

TOTAL 80 42.860,00 

., . ,,, 'q, \11' • 

FÚNDA<'Â o TOiJEDO - FUNDA TO . 1, , , : JI' 

SERVIÇO META PARCELA 
SUBV ANO AllXANO TOTAL DOS 

MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Reforma dos 
29.750,90 59.501,81 - 59.501,81 Banheiros" 

TOTAL 59.501,81 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 48/20 

,,! 
. 

À ., 
RECRIAR PROJETOS SàCIAlS " . 

SERVIÇO META PARCELA 
SUBV ANO AUXANO TOTAL DOS 

MUNICIPAL REPASSES ANO 
Projeto " Projeto 

Multimídia - Criação de 60 3.750,00 23.590,92 21.409,00 44.999,92 
Recursos Digitais" 

TOTAL 60 44.999,92 

ASSOCIAl;:,\o'nos FAMll:IARES E AMIGOS DOS PORTADORES,DE AITTISMO DE BAURU -
' • . ,, • , .. AFAPAB • • 

SERVIÇO META 
PARCELA 

SUBVANO AUXANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto" Centro de 
Convivência Infanta 

40 5.150,30 41.202,82 41.202,82 Juvenil para crianças -
Autistas" 

TOTAL 40 41.202,82 

,.;Q)i:N~J> ÇOMl!Nit/\RlO ASSl$TltN'.l;l~_E'EóUCA'CIONAL ANIBAt: ÓffRÂl'<CTÀ, CRECHE 
, 1' ,: • •• ,; , SAOPAULO , 

.. 
' 

SERVIÇO 

Projeto '' Reestruturação 
dos banheiros" 

TOTAL 

. 
" 

.. 
SERVIÇO 

Projeto " Ouvir para o 
futuro" 

TOTAL 

SERVIÇO 

Projeto "Web Designer -
O futuro se constrói 
aoora" 

META 

• 

META 

1000 

l000 

META 

200 

PARCELA 
SUBV ANO 

MUNICIPAL 

35.400,00 35.400,00 

b SORRJ.Í!AURU' . . 
PARCELA SUBV ANO 

MUNICIPAL 

33.043,64 119.119,56 

,, .. "I' 

LEGIÃO MIRIM 

PARCELA 
MUNICIPAL 

SUBVANO 

AUXANO 

AUXANO 

21.382,90 

AUXANO 

36.833,33 45.999,96 33.000,00 

TOTAL DOS 
REPASSES ANO 

35.400,00 

35.400,00 

TOTAL DOS 
REPASSES ANO 

140.502.46 

140.502,46 

TOTAL DOS 
REPASSES ANO 

78.999.96 

TOTAL~2_00 __ ~----~-----~----~---7_8_.9_99_,_9G_, 

\1 ,;, • ·• "•
1•,'p~nÚENOS,OBÍl.EIROS.DE

0

âúRUéÁ- l>OC. ' 
,, 

SERVIÇO META PARCELA SUBVANO AUXANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Espaço 
desenvolver - sala 48.300,00 48.300.00 48.300.00 
multiuso" 

TOTAL 48.300,00 

1· 1 ,, ' ••• 
. . 

{ " ' o/ª • 'ih~' i'''!, ~"· •. < , ~~ . r • CRECllE BER"ÁRIO DR. LEOCADIO CORREA 

SERVIÇO META PARCELA SUBV ANO AUXANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto " Esporte e 
128 103.105,06 151.911,72 18.414,70 170.326,42 brincadeira é coisa séria" 

TOTAL 128 170.326,42 
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~- .. ~·~ 
PREFEITURA MUNI CIP~ BA:= 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 48/20 

Art. 2º 

Art. 3° 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício 
financeiro de 2.020. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Bauru, ... 

3 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICI 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
03,julho, 2.020 

-

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que autoriza anualmente 
o Município de Bauru a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de recursos públicos para Organizações da Sociedade Civil _do 
setor privado que atuam na área de assistência social, visando a cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse 
público. 

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 1 O 1, de 04 de maio 
de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal ~ LRF), que exige, expressamente, que qualquer repasse de recursos públicos para o setor 
privado deve ser autorizado por lei específica, assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e 
ainda detennina a finalidade da transferência dos recursos. 

O Projeto de Lei anexo não inova a Lei Orçamentária vigente para o exercício de 2.020, uma vez que as despesas 
relativas aos repasses ao setor privado nela tratado já estão devidamente previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e também na Lei Orçamentária Anual, de modo que seu intuito é apenas especificar, de forma exata e precisa como as 
referidas despesas serão efetivadas. 

Insta esclarecer, que as parcerias em questão estão sendo propostas visando o repasse de recursos para projetos 
aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de recursos depositados através dos destinatários 
do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo: Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron "Projeto Arte da vida"; Casa da 
Esperança - Caesp"' Projeto Rompendo barreiras", Centro Espírita Amor e Caridade "Projeto Informática para Todos .. ; Centro de 
Valorização da Criança - Cevac "Projeto Doce Refeição Saudável"; Instituto Profissional de Reabilitação Profissional Primeiro De 
Agosto "Projeto Cozinha do Futuro"; Fundação Toledo - Fundato "Projeto Refonna dos Banheiros"; Recriar Projetos Sociais 
"Projeto Projeto Multimídia - Criação de Recursos Digitais"; Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo de 
Bauru - Afapab "Projeto "Centro de Convivência Infante Juvenil para crianças Autistas"; Centro Comunitário Assistencial e 
Educacional Anibal Difrância - Creche São Paulo "Projeto Reestruturação dos banheiros"; Legião Mirim "Projeto Web Designer - O 
futuro se constrói agora"; Sorri Bauru Projeto "Projeto Ouvir para o futuro" e Creche Berçário Dr. Leocádio Correa Projeto 
"Esporte e brincadeira é coisa séria". 

Ressaltamos ser de imprescindível importância estas parcerias es s projetos fazem parte dos aprovados pelo 
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, q constam o banco de projetos existente no site da 
Prefeitura Mwiicipal, cujas pessoas fisicas e jurídicas destinaram recurs do IRRF, isando, entre outras coisas, promover o 
atendimento de qualidade e oportunidades aos usuários da Política Muni pai da Assistê eia Social e dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Atenciosas saudações, 

......... _____ _ 
fm, 

"3 'º± J -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 

Oficio nº 10S/19 
Ilustríssimo Senhor 
José Carlos Augusto Fernandes 
Secretário da Secretaria Municipal do Bem Estar Social 
Bauru/SP 

Ilustríssimo Secretário, 

Bauru, 20 de novembro de 2019. 

Com nossos cordiais cumprimentos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, por seu membro adiante assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Constituição Federal de 1988, Lei uº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal 

nº 6.169, e µa condição de Presidente do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente venho por meio deste informar que em reunião extraordinária do dia 23/08/2019, foram 

deliberados os seguintes projetos ( já aprovados) , para receberem recursos alocados no Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente : 

AF AP AB - Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo de Bauru 

Projeto: Centro de Convivência lnfanto-Juvenil; 

Valor: R$ 41.202,82. (Quarenta e Hum Mil, Duzentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) 

Casa da Criança Madre Maria Teodoro Voiron 
' 

Projeto: Arte da Vida; 

Valor: R$ 21.150,00 (Vinte e Hum Mil, Cento e Cinquenta Reais) 

Casa da Esperança 

Projeto: Rompendo Barreiras; 

Valor: R$ 28.982,00 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais) 

CEAC - Centro Espirita Amor e Caridade 

Projeto: lnfonnáticaPara Todos; 

Valor: R$ 41.508,00 ( Quarenta e Hum Mil, Quinhentos e Oito Reais) 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA-Av. Alfredo Maia s/n, Vila Falcão telefone: 3227-3873 - CEP 117011-020- Bauru/SP 

email: cmdca@bauru.sp.gov.br 

1 



~ PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU \111111 ~ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ili\ ~ 

. SECRETARIADOBEMESTARSOCIA:f.,.- .. 13911;~~ 
Centro Comunitário Assistencial e Educacional Anibal Difrância - Creche São Pe-

Projeto: reestruturação dos banheiros; 

Valor: R$ 35.400,00 ( Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais) 

CEVAC - Centro de Valorização da Criança 

Projeto: Doce Refeição Saudável; 

Valor: R$ 105.571,00 ( Cento e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Hum Reais) 

Fundato - Fundação Toledo 

Projeto: reforma dos banheiros; 

Valor: R$ 59.501,81 ( Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Hum Reais e Oitenta e Hum 

Centavos) 

lPRESPA- htstituto Profissional de Reabilitação Social 1 º Agosto 

Projeto: Cozinha do Futuro; 

Valor: R$ 42.860,00 ( Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta Reais) 

POC- Pequenos Obreiros do Curnçá) 

Projeto: Espaço Desenvolver: Sala Multiuso; 

Valor: R$ 48.300,00 ( Quarenta e Oito Mil e Trezentos Reais) 

Recriar - Projetos Sociais 

Projeto: Projeto Multimídia - criação de recursos digitais; 

Valor: R$ 44.999,92 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e 

Dois Centavos) 

Segue anexo cópia dos projetos, bem como Ata da Reunião do dia 23/08/2019. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de protestos, estima e consideração. 

Presidente 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA -Av. Alfredo Maia s/n, Vila Falcão telefone: 3227-3873 - CEP 117011-020 - Bauru!SP 

email: cmdca@baurn.sp.gov.br 

2 
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PRo~~~- 9-1aotzoz;;- ·1 
FO!.l~AS ~ ,, _a-l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N" 208/2.020 
P. 19.253/19; 20.051/20; 138.529/19; 18.822/20; 138.683/19; 
18.919/20; 138.697/19; 138.516/19; 138.704/19; 138.510/19; 
41.445/20; 138.712/19; 138.665/19 e 138.544/19. 

Senhor Presidente, 

Bauru, 03 de julho de 2.020 . 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n" 48/20, que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Tenno de Fomento, repasse de recursos públicos municipais para as Organizações da 
Sociedade Civil do setor privado que especifica. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: M;nutas dos Termos de Fomento das entidades; Atas da reunião do CMDCA; Ala da comissão de Seleção; Nota Técnica do 
Chamamento Público/2. O J 9; Pub/icaçao do Edital n" 02812. O l 9; Publicação das Resoluções n"s 03 e 05/2. O J 9 do CMDCA; Centro Comunitário 
Assistencial e Educacional AnibaJ Difrllncia - Creche São Paulo: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia, PEQUENOS OBREIROS 
DE CURUÇÁ - POC: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; C4SA DA ESPERANÇA - CAESP: Cópia do projeto. estatuto e ata da 
assembleia; LEGIÃO MTRIM: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS 
PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU -AFAPAB: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; INSTITUTO PROFISSIONAL DE 
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PRIMEIRO DE AGOSTO - IPRESPA: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia: RECRIAR 
PROJETOS SOCIAIS: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC: Cópía do 
projeto, estatuto e ata da assembleia; SORRI BAURU: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia; CRECHE BERÇÁRIO DR. 
LEOCÁDIO CORREA: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON: Cópia 
do pro1eto, estatuto e ata da assembleia; FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia e CENTRO 
ESPÍRITA AMOR E CARIDADE: Cópia do projeto, estatuto e ata da assembleia. 
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10 DIÁRIO 0FIOAL DE BAURU TERÇA 26DEMARÇODE"0l9 

·sr. GABRIEL HÚNGARO PRIM0LAN, e como Gestor Substituto do contrato, o Sr. RAFAEL ARRUDA 
ALVES, subordinados ao DUUPA - Departamento Unidades Urgência e Pronto Atendimento e vinculados 
à Secretaria Municipal de Saúde." -ASSINATURA: 14/03/19, confo.rme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal n,. 8.666/93. 

TERCEIRO TERMO AD&foº AO CONTRATO N" 8 254117 - PROCESSO N• 59.631/16 -
CONTRATANTE: MUNI 10 DE BAURU - CONTRATADA: MP .ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
EM EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LlDA - ME -
OBJETO: As partes resolvem alterar o item 2.1 da Clâusula Segunda do contrato, para acrescer mais 12 
(doze) meses no prazo de vfgl!ncia, passando a ter a seguinte redação: "'2.1. O contrato terá \igi!ncia pelo 
prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja in1eresse das 
,partes, oos tennos do art. 57 da Lei Federalnº 8.666, de 21 de junho de 1.993." Por via de coosequcincia, o 
valor total do contrllto será acrescido de R$ 328.813,79 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e ~ reais 
e sctentc e nove centavos), razão pela quaJ o item 3.1 da Clàusula Terceira do contrato original passa a ter 
a s~tcredação: "3.1. O CONTRATANTE pagarâ a CONTRADApela contratação descrita na Cláusula 
Primeira a importância de RS 1.2S2.627.25 (um rnilhio, duuntos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte 
e sete reais e vinie e cinco centavos), que será suportnda pela dotação orçamentãria do Municlpio de Bauru, 
dn Secretaria Municipnl de Sai1de." ASSINATURA: 01/03/19, conforme art. 61, parigtafo iwico da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Seção 1(1 
Editais 

1 
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j CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS 

BIJ.IQ!J;~ ti" ~l2!U2· O~t:;:6 
U'I.A, ;;,~~-~'~N'-' 
·-~TÂD~DO~ltitDJETOS'APROVAJ)os~~-. 

EDITALN"02812019 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2019 
Secretam Municipal do Bem Estar Social- SEBES e Conselho Municipal do Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA 

O Conselho Municipal dos Dh-eilos da Criança o do Adolescente - CMDCA, neste ato representado pda 
Comissão de Sclcçâo e Análise de Projetos, constituída coníorme a Resolução CMDCA nº O 112019, no uso 
de suas atribuições lama público o resultado da anãlisc e julgamento dos projetos aprovados; 

Enddsdes Projeto Valor 
Ação Comunitária Pousadense Formigueiro cm construção 2S0,000,00 

~ AFAPAB Centro ConvivSncia Infanto Juvenil 41.202,82 
Bom Pastor - Creche Rainha da Paz Possibilitando uma escola sem muros 200.000,00 

e,"' Sala de lnfonnática 42.475,00 
Casa da Criança Madre Maria 

Artcda Vida 21.1S0,00 Teodoro Voiron 
casa da Esperança Rom"cndo Bnm:iras 28.982,00 

Casa do Garoto ludicidade no teatro de fantoche 37.400,00 
CEAC Infnnnática para todos 41.508,00 i"" Comuoi•do As,;,,,~;,1, 

ducacio!lal Anibal Dim1ncia R.eestnrturação nos banheiros 35.400,00 

o de Convivência Infantil- João 
Reforma e adequação de acessibilidade Pauloll 93.133,9S 

CEVAC Doce Refeição Saudável IOS.571,00 
Creche Lcocadio Correia Espone e Brincadeira é coisa séria 170.326,42 

Fundação Amigos de João Bidu Cobertura da qundra polioesportiva 1S7.876,64 
, Fundato Reformas dos banheiros 59.501,81 

Fundato: Flor&. Ser Continuando de mãos dadas 100.765,80 

IPRESPA Coz:inba do Futuro 42.860,00 
Lcgiilo Mirim de 8aW11 O futuro se constrói agora llS.000,00 

POC Espaço desenvolver: sala Mulriuso 48.300,00 

Reeriar- Projetos Sociais Projeto Multimídia - criação de conteúdos 44.999,92 digitais 

Confonne item 16.2 do Edital. caberá rec=o. no prazo de (OS) dfas uteis, :t contar do 1°. dia útil seguinte à .... 
N 
o 

da publicação do resullado preliminar no DOM, à Comissin de Analise do Projetos CMDCN Bauru. 
ão será conhecido recursos interposto Fora do prazo. 
rcc:um, deverá ser protocolado j1n1to a SEDE do CMDCA., das 8h30 à 14h30, por meio fisico. cm 

"" o 
vclope-laqado com a identificação dós proponentes e número do edital de chamamento publico. 
s proJ~ aerovados pela Comlssib de AmUisc pr,:limlnannente, serilo apresentndos ao colegiado do 
MOCA part classificação d:t plenãria e em ,eguida serio encaminhados para o Banco de Projetos do e 

CMDCA 

.ANDREAFERREGUTI 
PRESIDENTE DO CMDCA 

JOSt CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

.. 

j AVISOS j 
C86MâmlllQ lÍ[BLTC;Q 

' . 
A Prefeitura Municipal de Bauru, alraVCs da Sccrcll!ria de Agricultura e Abastecimento, roma Jmblico que; 

- Considerando as condicion1111tes do edilal n.º 002/2014 da Agência Nacional de Aguas (ANA); 
- Considerando a Proposta SICONV 044S28/2015 aprescnlada pela Prefeitura Munldpal do &uru.juoto ao 
Projeto Peneocente ao Programa de Gestão de Recursos Hídricos do Minisl&io do Meio Ambiente, .ilr.lvés 
da ANA/ Programa Produtor de Água; 
- Considerando o Contrato de Repasse n." 821.698/2015!ANA/CAIXA- Operação 2585. !02625S-61/201.~; 
cporfim: 
- Considerando que o'"manancial de abaslecimenLo de água supcdicial de Bauru situa-se inserido na Área 
de Proteção Ambiental do Batalha. envolvendo a Zon:i Rural dos muoklpios de Agudos e Piratining:i,·a 
montante da captação de água do Departamento de Água e Esgoto (DAE). 

Convoca os proprich!.rios rurais situados na bacia do Rio Batalha (a montante da captação do DAE). 
interessados em receber investimentos através da implantação de práticas de conservação do solo, tais 
como: terraceamento, isolamento de áreas de preservação permanente através da implantação de cerca, e o 
rcftorestamcnro com mudas.de espécies nativas arbóreas. 
As atividades serão desenvolvidas pela Prefeitura Municipal com objetivo de promover a produção de 
água, garantindo II oferta hídrica na lagoa de captação. 
Para obter mais informações e participar, os interessados devem manifestar intcrrssc atrav6s de contato 
na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento {SAGRA), situada aAv. Nuno de Assis 14-60. ou 
pelos telefones (14) 9.9701-9273 ou 3235-1400, e/ou através do e-mail· erbdelmott2@bmm1 rn gpybf com 
Gabriel Motta, ntls o dia 31 de.111.uço de 2019. 

NOTIFlCA.ÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO- Editalnº. 55212018- Processo n. • 69!77Sl2018- Modalldacte: 
Concorrência Pública n• 02112018 - OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 
EXPLORAÇÃO DE UM PONTO PARACA."li'TlNA, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU, LOCALIZADO NAAV. DR. NUNO DE ASSIS, 14-60 BAURU/SP, em conformidade com 
as e&pecificaç&s e no= oferecidas pela Secretaria Municipal do Planejamento - lnterusado: Sccretmia 
Mnnicipal do Planejamento. A Comlsdo Permanente de lJdtaçio, analisando a proposta apresentada 
pela pessoa fisica, decide: CLASSIFICAR a proposta d.i pessoa fü:ica CArwlILA TRAVALINO ROBIN 
pai- apresentar preços compatíveis com os praticados no mercado e comprovados nos autos do processo 
conforme vnlores a seguir: 
VALOR MENSAL PROPOSTO DE ALUGUEL: RS 260,00(duzentos e swenta reais). 
Valor mensal corresponde a 20% sobre o valor do aluguel, refercn1e as dcspesl'IS de águale\go10 e 
energia elétrica do Prédlo da na Avenida Nuno de Assis, 14-60: RS Sl,00 {clnqucnta e dois ruis). 
Cnnsultada, a reprcsentanlc Camila Tra~'lllino Robin, a mesma desistiu do direito de inu:rpor Tel.'Ufl!O. 

Bauru, 25/03/1019- Talita Cristina Pereira Vicente- Diretora da Divisão de Llcit:lÇões. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO- Edital n~Ol2119-Proceuo n• 10.JSl/18 
-Modalidade: PrcgãoEk:trõnico n• OIS/19-Do Tipo Menor Pn:ço por Lnte AMPLA PARTICJPAÇÃQ 
- Objeto: AQUISIÇÃO ESTll\tADA ANUAL DE 792 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS) 
UNIDADES DE DOBRADIÇAS E 374 (TREZENTOS E SE1'ENTA E QUATRO) UNIDADES DE 
FECHADURAS, PELO SISTEMA DE REGISTRO PREÇOS. - lnterwados: Secretarias Municlp:rls. 
DAE e EMDURB. Notificamos aos interessados no processo licita tório epigrafado que o julgamento e 11 
classificação havida foi devidamente Adjudicada pela pregoeira cm 14/03/19 e Homologada pelo Prcfeilo 
Municipal em 22/03/19, confonne abaixo: 
LOTE 01- DOBRADIÇAS E PARAFUSOS-AMPLA PARTICIPAÇÃO. 
Empresa: MARTJNI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LIDA. Total am:malado RS 17.598,38. 

'1lV" 
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03 450 Jg Dobradiça polida com pmfusos para 
Merkel 5AO fixação 3.1/2". 

02 342 1, Dobradiça polida com pmfusos pam 
M""'°I ·~· fixação3". 

03 374 UND. 
Fechadura externa com lalllbor, cm inox, 

Gold 37,00 40mm. 
auru,. ,,.,.,, ... ,,., - ..... ta ~........i. rereua vu:ente - .., .... tora...., ... 1vJSao " ... 1c1taçocs. 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital u• 018/19- Processo n." 42.641/18 - Modalidade: Pregão Elelronico n." 013/19-Tipo: Menor 
Preço Por Lote - Com Cota Reservada - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 18.000(dczoito mil} UN. DE PRATO FABRICADO 
EM POLJPROPILENO. 4.SOO(quatro mil e quinhentas) UN. DE CUMBUCA FABRICADA EM 
POLIPROPll.ENO, 18.000(dezoih> mil) UN. DE CANECA FABRICADA EM POLIPROPILENO E 
JOO(tm:entos) KITS COM 60UN. DE COLHER DE SOBREMESA. EM lNOX, melhor descritos no 
A11el:o I do edltaJ- lntereuada: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA PROPOSTA 
ELETRONJCA: Até o dia 09(nove) de Abril de 2.019, até às 09h00. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: dia 09(nove) de.Abril de 2.019, h09h00. Informaçõi:s na Div. de Compras e: Lici~õcs. Ru:i. 
Raposo Tavaru 8-38, VI. Sto. Antonio, BaumfSP, no bonlrio das 08h às 12h e d11:1 13h b 17h e fones {14) 
3214-330713214-4744. O Edital está disponlv,:1 ottaVCS de do-load ptul10 no Bit,, nww bRUOI ,a gpy 
m, e podcr.i 9cr acessado também através do site wwwbce m enrbr oc: 8209008010020190COOOIU. 
onde se realizará a sessiio ele pregão elelronico. Bauru, 25/03119- Rodrigo Guticm:z Boicenco - Dir. da 
Divido de Compras e Licitações-SME. 

NOTIFlCAÇÃO DE ABEKJ'URA • ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • 
SECRETARIAMONICJPALDESAÚDE. 
Processo: 36580/2019- Modalidade: Carta Convite TL O SMS 02/2019- Objeto: Co11tratação dt' emprts<l 
esp;cíali=ada para preslaçào de serviços de nebuli~ção ~imlar com e ui mcnros de 11ebulização a 
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ARQUIVAMENTO DE PROCESSO: 
PROCESSO INTERESSADO 
81856/2018 MARÇIO ANisro BILANCIERI ME 

81861/2018 MARCJO O BILANCIERI ME 

52624/2018 SILVIO GERALDO 

DJYISÃQ DE VJGTI ÃN0.4. AMBJENIAI,- SEÇÃO PR fONtRW E DE ZOONOSES 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO: 

PROCES. 
8246/19 

46596/18 

54604/ll 

70579/18 
21720/19 
30528/19 

18315/19 

81l7l/18 

INTERESSADO 
ANDRESSAAPARECIDA DE MOURA BUENO 
NIVALDO RODRIGUES SANTOS DA SILVA 

FRANCTSCO MIGUEL DA SILVA 
GINO PAULUCCI JtJNTOR 

LURDES MARINETl PEREIRA 
WANDERLEY MARQUES GONÇALVES 

WILLIAN BARBOSABETIM 

RUBENS OOUSKO 

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 

INTERESSADO N"/SÉRIE 

KELER CRISTINA HENRIQUE DE MORAES GOUVEIA 000028F-l 

CAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCTA: 

PROCES. INTERE.SSADO Nª/SERIE 
30490/19 GISLAINEALVES DE SOUZA 22674 E-1 

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO· 

PROCES INTERESSADO DIAS N"/SÉRIE 
41081/19 IAIR OSVALDO DARE - 6287/F•l 
41072/19 EDUARDO DASll.VA LOBO - 6288/F-l 

56504/19 WAGNERDBARAUJO - 003145/F•l 

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE mlPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 

PROCES INTERESSADO DIAS N"/SÉRIE 
81171/18 RUBENS OOUSKO 000088 F-1 

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO: 

PROCES. INTERESSADO N"/SERIE 
54604(11 FRANCISCO MIGUEL DA SILVA 14634/E-I 

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 

PROCES. INTERESSADO N"/SÉRIE 

54604/11 FRANCISCOMIGUELDASILVA 10199/E-I 
70579/18 GINO PAULUCC[ JUNIOR 15565/E-l 

CANCELAMENTO DE NOTIFTCAÇÁO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA: ". INTERESSADO . ' 
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA .., 

Secão III , 

Editais 
CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS 

RE.'SOI trCÃO NO 0$i1019 -CMDCA. 

·, REstJLTADo,FINA.L'ooS"PRoJ,ETôsAPR.ovADàs . . . . ·-., . . . . 
EDITAL N" 028/201!> • 
CRAMAl\-mNTO PÚBLICO N" 02/2019 
Seeret,arf,f 1'fu11ldpm do Bem Elltar Socilll- SEBES • Co111dho Manldplll do Dlreit05 da Crla11ça • 
do Adolesceu te - CMDCA 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, neste ato 
rcprescatado pela Comissão de Seleção e Análise de Projetos, dc:vidamente constituída pela Resolução 
CMDCA n" 01/2019, no uso de suas atribuições toma pllblico o resultado final dos 20 prqjeros aprovados: 

Entidadu Projeto Valor 

· ~·~ ÁçicfCom~~'pOl!sadense Fonnigueiro em construçio 250,000,00 

Bom l'a5tor --Ci'eche Rainha da Paz 

Casl!,'da Criaiiça Madre Mafiá'. Teod_oro Vo4:on 
casa da Esperànçà 

C'aú do Gatõlo 
CEAC' 

Centro Cofllunitárió Assinencial e 
&lucaciO;át-Ani~ Difrãncia . ., 

Cen1ru Convivência [nfanto Juvenil 
Possibilitando uma escola sem muros 

Sala de lnformâtica 

Ane da Vida 
Rom endo Barreiras 

Ludicidade no teatro de fantoche 

lnfonnáticn para todos 

Reestruturação nos banheiros 

CeiitrO de Convivência Infà'.Íitil-JÓão_Paulo 'II •• Refonna e adequação de acessibilidade 

· CEVAC Doce Refeição Saudável 

CrecheteocadioCorreia. 

Fundação Amigos d é João Bidu · 

FundatO, 

Fundato: Flor & Ser 
TPRESPA 

Legião Mirim de Baurq· 
POC 

Recriar-.Projetos Sociais, 

soRRI 

Esporte e Brineadeira é coisa séria 

Cobertura da uadra lioesportiva 
Refonnas dos banheiroi; 

Continuando de mãos dadas 

Cozinha do Futuro 
O futuro se constrôi agora 

Espaço desenvolver: sala Multiuso 

Projeto Multimidia - criação de 
conteúdos digitais 

Ouvir para o Futuro 

41.202,82 
200.000.00 

42.475,00 

21.150,00 

28.982,00 
37.400,00 

41.508,00 

35.400,00 

93.133,95 
105.571,00 

170.326,42 

157,876;64-

59501,RJ 

100.765,30 

42.860,00 

llHl00,00 
48.300,00 

44.999,92 

140.502.46 

A Com!ssão de Seleção e Analise de Projetos, aprovou os projetos que fmiio parte do BBl'lco de Projetos 
do CMDCA e os recursos destinados á ex:cução das parcerias que tratam este Edital serão provenientes 
da destinaçaõ de pessoas fisicas e Jurídicas na conta do Fundo Municipal do1 Direitos da Criança e do 
Adoleseente · FMDCA!Bauru. 

Bauru. 2-!- deAb'ril dede 2019 

Aridrea Ferreguri 
Presidente do CMDCA 

José Carlos Augusto Fernandes 
Secretário Municipal do Bem Estar Soei ai 

EDITAI, PE ÇQNVQÇAÇ,i,Q CAPA.CJIAClO no TRJRJINA.I, o& CQNJilS PP F-t;TAnn DE 
SÃO PAUi o- ESCOi A PAIIT (STA PE CONTAS PÚRJ JÇA,5 AOS CONSfJ uns M(INJQPr\lS 

DOFUNDEB 
Dia 07/0512019 terça-feira, da, 9 às ll horu na rnstih1ição Toledo de Ensino. JTE, Praça IX de 

julho, 1-51-Vila Pacifico, Banru-SP. 

Considerando o Oficio OlR-2018/2022 CAE, à SeCTetaria Municipal de Educoção, de 11 de deumbro de 
2018 que em seu item l, solicita a possibilidade de 1 (uma) capacitaç!io em B=u ou região, oferecida pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; . 
Considerando o Oficio 018/18 do Conselho FUNDEB â SeCTetaria Municipal de Educação, de 14 de 
dezembro de 2018 que 1mlicita capacitação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para os 
Conselheiros do FUNDEB. preferencialmente em Bauru ou região; 
Considerando o Oficio 020/2018 do Conselho Municipal da Educação- Cãmara de Educação Básica i 
Secretaria Municip:il de Educação. de 20 de dezembro de 2018 que solicita capacitaç!o para o ano de 
2019 junto ao Tribunal de ContaS do Estado de São Paulo, em Batm1 ou na Região, para os Conselheiros 
doCME; 
Considerando o Proces.so 8894 de 2019, que solicita capacitação aos Conselhos vinculados à Secretaria 
Municipal de Educação, sua tramitação o a resposta p05iti...a do Diretor da Unidade Regional de Bauru UR.2, 
Josê Paulo Nardone ao Sr. Prefeito Clodoaldo Armando Gazutta, o que culmina na referida capacitação; 

CONVOCAMOS os membros Tirulares e Suplentes dos Conselhos Municipais vineulados à Sccrefaria 
Municipal de Educação. Conselho de-Acompanhamento e Cootrole Social FUNDEB; Conselho de 
Alimentação Escolar - CAE e Conselho Municipal da. Educação - Câmara de Edui:ação Básica, a 
participarem da CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO • 
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUNDEB. Dia 
07/05/2019 terça-feira, das 9 às 12 horas na Instituição Toledo de &isino • ITE, Praça IX de julho. 1-SJ 
- Vila Pacifico, Bauru.·SP, cujo objetiw é arnpliar os conhecimentos necessários para o exerdcío efetivo 
do Controle Social realizado pelos Conselheiros MlDlicipais do FUNDEB. o controle da qualidade dos 
sen-iços prestados à sociedade, a fonn11lação e o eontrole das politicas públicas em Educação, com o 
seguinie conteildo programâlico: 

1. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Estrutura. competências e funcionamento; 
2. Ações de Estltnulo 110 Controle Social e ã Panicipaçiio Social; 
3. Estrururade Controle no Setor Público Brasileiro; · 
4. O papel dos Conselhos Municipais do FUNDEB, estrutura, compdências e funcionllltlcnLO e a 
imponãncia de sua atenção e fortalecimento; 
5. FUNDEB: Origem dos recursos, Despesas próprias e impróprias da Educação. 

Importante ressaltar que todos os membros dos Conselhos supra.citados devem fazer inscrição obrigatória 
no site da Escola Paulista. de Contas Públicaq• bnus·/(wr:cd frc m ewbúemfrnua, 

ISABEL CRISTINA MlZIARA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCA:ÇÃO 
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de classe de limbiro municipal, ou mesmo das instituições públicas de ensino, utilizando para essa 
escolha procC$.9o eletivo organizado para esse fim; 
e) pelos presidentes dos sindicatos das categorias dos proíessores e dos ttmdorcs das escolas públicas de 
educa~o bãsica,. utilizando para essa escolha processo eletivo organizado para esse fim. 
Para todas as cadeiras, importante que os Candidatos se apresentem no dia da Assembleia, com o Oficio de 
Indicação, em papel timbrado do Órsão ou Entidade, onde constem Nemo, CPF, RG e contato do candidato. 
Em havendo mais candidatos do que vagas. a cadeira sem submetida li.eleição. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPALDEACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCTAL- FUNDEB GESTÃO :!016 a 2018 . 
(dia 15/0:!, ,~-ídra, às 14 horas no NAPEM,Avenlda Duque de Cubs, 16-55) 

l. Considerando o DECRETO 13.402 dei 16 dei maio de 2017 que nomeiia meimbros do Conselho de 
Alimentação &colar- CAE- Gestão 2018/2022, 
2. Considerando o DECRETO 13.401 de 16 de maio de 20 J 7 quedesignaa Diretoria Executiva do Conselho 
Municipal deAcomp1111hamento e Controle Social - FUNDES Gestão 2016 a 2018, 
3. Considerando o DECRETO 13,930 de 04 do outubro de 2018 que nomeia membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social - FUNDES para a Gestão 2016 a 2018, 
4. Considerando o DECRETO 13.994, de 21 de novembro do 2.018 que designa membro da Diretoria 
Executiva do Conselho Munidpai de Acompanhamento e Controle Sa<:ial - FUNDES Gestão 2016 a 2018, 
CONVOCAM:OS os membros Titulares e/ou Suplentes da Gestão atual 2016-2018 para a Rl!tlnlãn 
EXTRAQ'RDJNÁRTA dia JS/D2/2019 à$ U hqm no NAPEM, (Avenida Duque de Cuias, 16-55). 
Pauta: Análise dos Documentos r=bidos da Secretaria daAdministraçã'o. referente ao mês de Janeiro 2019 
e fnfonnes Gerais. 

J.oda Ferraz- Presidente Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - FUNDEB 
Gestão2016a2018 

RESffiJJCÃO CM1)Q\;:N")91f1019~ 
Comi.uno de Sell:fÕ.o de Pmjetos Chamamento Publico Edital 28120/9 Chamamento P11bllco n"D2'20l9 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNJCIPALDOS DffiEITOS DACRIANÇAEDOADOLESCENTE 
DE BAURU, nos usos de SUA atribuição que lhe foram conferidas pela Le.í 3473 de 25 de junho de 1992, 
e de acordo com a deliberação unânime do Colegiado em Reunião Ordinária realizachtem )3 de novembro 
de201, . 
RESOLVE: 
Art. r -Nomear a Comissãi> de Seleção de 'Projetos Chamo.mento Publico Edital 28/2019 Chamamento 
Publico n"02/20J9 que passa a ser integrada pelos seguintes Conselheiros, representantes dos órgãos e 
organizações a seguir; 
Andrea Fioruci Caricati - Secretaria Municipal de Educação 
Carmem Ligic. Dias Va!iin - Clube de Serviços 
Nilton José Oallo-Associação das Entidades do Assistência e Promoção Social de Bauru/ AEAPS 
LucillllaAparecida Fuio Dias- Sea1!taria Municipal do Bem Estar Social/SEBES 
Ana Cristina Camargo- Secretaria Municipal do Bem Estar Social/SEBES 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

1 

• 

Bauru. 08 de Fevereiro de 2019. 
Andrea Ferreguti 

Presidente do CMDCA 

AVISOS 

ED1TAL0:!8/l019 
CHAMAM€NTO PÚBLICO Oll2019 do Muqlcf~io de ê~uru - Secretnrln 

Munidpal do Bem-E.!ltar Sodal e Cooselh,fMuiaicipal d OS I>b-e.itos dá Crlanç11 e do 
Adoleséente-0\IDCA · 

Bauru-SP 
2019 

'Edllal o• 0lt/2019 
Chamiunento 02JZ019 

1 

O Municipio de Bauru/Secretaria Municipal do Bêm Estar ·social, através do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA, de acordo com alei rf' 13.019, de 3 I de julho de 2014, 

,Decreto n• 8,726, de 27 de abril de 2016, toma público o presente Edital de Chamamento Público visando 
t't seleção de Organizações da Sociedade Civil- OSC, sem fins lucrativos e Poder Publico interessadas em 
celebrar Termos de Fomento quo tenham por objeto a execução de projetos socioassistenciais. 
O Município de Bauru/Secretaria Municipal do Bem Estar Social e o Conselho Munldpol dos Direitos da 
Crilmç.a e do Adolescente - CMDCA, através dos seus respectivos represenlantes. José CSilos Augusto 
Fernandes - Secretario Municipal do Bem Estar Social, no uso das atribuições quo lhe conferem o Decreto 
Municipal n" 13.282 de 01 de janeiro de ~drea Ferreguti - Presidente do Conselho Municipal 
dos Direi los da Criança e do Adolescente -CMDCA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 
3473, de 25 de junho de 1992, wnddernm· 
Considerando o ortigo 204, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre e participação das 
entidades beneficentes de assistência social na execução de serviços, programas. projetos e benefícios de 
assis1ê11cia social; 
Consi~erendo a Lei Federal n~ 8. 742, de 07 de de=bro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 do 
06 do Jul~o de 2011, quo d;spõe sobre ll Lei Orgânica de Assist!ncia Social (LOAS), na consolidação do 
Sistema Unico da Assistência Social (SUAS); 
Considerando a Re:;olução do Conselho Nacionol deAssistênciaSocial (CNAS) nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais; 
Considerando e ·Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 16, de OS de maio de 
2010, a qual define os pmünetros nacionais para inscrição dos entidades o organizações de assistência 
social, bem como dos serviços. programas. projetos e beneficies socioepistenclais nos conselhos de 
assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 
Considerando a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 23/2012 e suas 
&Iterações, que define os parâmetros municipais para inscrição das entidades e organ.izaçiies de assistência 

soeial, bem como dos serviços, programas, projetos e beneficies soci011SSistencieis no Conselho Municipal 
de Assist!ncia Social; · 
Considerando a Lei Municipal nº 3473, de 25 dejllllho de 1192, que cria o Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança o do Adolescente - FMDCA; • 
Considerando O Decreto 7378 do Z1 do julho de 1995, que regulamema o Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMDCA 
Considerando a Resolução 02/2013 - CMDCA. Que define parâmetros municipais para inscrição da 
mganizações da 10ciedado civil que dCSMVOlve serviços, programas , prajelo5 com crianças e adoleseeates 
do municlpio de Bauru/Sp 
Considerando a Lei Federal rf 13.019, do31 do julho de2014 alterada pela Lei 13.204, de 14 de dez«nbnt 
de 2015. q110 estabelece o regimo juridico das parcerias ernre a administração pública e ai Orp:nizaçôes da 
Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consc:aição de finalidades de interesse público 
e rccípraco; mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em plano!I de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, cm temi os do fomento, ou cm acordos de cooperação, define 
diretrizes para a polltica de fomento, de coleboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; 
e altera as Lcjs nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 9,790, de 23 demlUÇO de 1999; 
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNA,S) nº 14, do IS de maio 
de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscriçio das entidades e orgmtl2ações de assistência 
social· 
Considerando a Resolução n" 3, de 29 de novembro de 2017, do Tribimal de Contas do Estado de São Paulo, 
a qual dispõe sobre procedimentos relativos aos repasses públicos efetuados ao primeiro e terceiro setor, e 
a prestação de contas dos recursos transferidos; 
Considerando o Decreto nº 8.726, de 27 de abnl de 2016 que regulamenta a Lei 13.019, de 31 de julho 
de 2014, para dispor sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas enmt a 
administração pública e as Organizações da Sociedade Civil 

I. DO OBJETO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. O presente Edital de Chamamenlo Público tçm por objeto.seletjonar,Projetos, para a fonnalizaçio 
de parceria, com a rede socioassistencial do munléipio dit: Bawu, por intmnêdio da Sccrelm'ia Municipal 
do Bem Estar Social- SEBES/Bauru o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CMDCA, através da fonnalizlção de ~ para a consecuçlo de finalidade de inter'e$se 
J)Ublico e reciproco que envolve a uansrcrêJiciá~ rlclxrso, financeiros à Orpn.iuçio da Sociedade Civil 
- OSC. sem fins lucrativos, Poder Publico. com recursos do fundo Municipal do,, Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA, confonne condições estabelecidas neste Edital; 
1.2. Atender projetos voltados ao atendimento da criança e do adolescente. promovendo pollticas que 
assegurem a liberdade, o respeito e a dignidade-para promover sua integração o efetiva parlicipação em 
sociedade; - · · 
1.3. Á participação das OSC's, sem fins lucrativos, neste pracesso seletivo. ocofTCl'll por meio da habilitaçio 
docwnental e da capacidade do ~ção do Projeto a ser apresentado, que deverão ser comprovadas junto 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. 

2. DO PÚBLICO ALVO 
Os Projetos deverão visar o Atendimento da Criança e do AdoJescente. a!raVés das políticas cociais bâsicas 
de educação, saúde, recreaçio, esportes, cultura, lazer e ouuas, que asseguro o tratunento com dignidade e 
respeito à liberdade e a convivência familiar e comunitária. 

3. DA PARTIOPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO. 
3.t. Poderão participar deste Edital de Chamamento Público as Organizaçaes da Sociedade Civil - OSC's, 
assim consideradas aquelas definidas pdo art. 2º. inciso I, alinens "a", '"b"' ou .. e .. , da Lei nº 13.019, de 
2014 (com redação dada pela Lei n" 13.204, de 14 de dezembro de 201 S), com sede no mW1icipio de BD.W1l. 
J. Entidade Privada sem fins lucrat.ivos (associação ou fundação} que não distribna entre os seus sócios 
ou associados, conselheiros, diretores. empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou liquidas, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações 
ou parcelas do seu patrimônio, anferidos mediante o exerclcio de suas atividades, o que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de folllla imediata ou por meio da constituição de 
fundo patrimonial ou fundo do reserva; 
D-As sociedades cooperativas previscas na Lei n" 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por 
pessoas em situação de risco ou wlnerabilidade pessoal ou sociiil; es alcançadas por pragramu e a9(5es de 
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação do 
trabalhadores rurais ou capacitação do agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas pata 
execuçio de atividades ou de projetos de interesso público e de cunho social; ou 
III - As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos do interesse público e de cunho 
social distintas das destinadas a fins CX'clusivamente religiosos. 
IV - Programas o Projetos de execuçio do poder piiblico, desde que atenda e polhica de atendimento a 
criança e ao adolescente e demais condições previstas neste edital. 

4. DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 
4.1 Para celebrar as parceries previstas de acordo com a Le.í 13019/14, alterada pela lei 13.20015, as 
Organizações da Sociedadei Civil • OSC deverão ser regidas por normas de organização interna que 
prevejam, ~ressarnente: 
I- Objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 
U - Que em caso de dissolução da Organização da Sociedade Civil - OSC. o respectivo patrint6nío 
liquido seja transferido a outra pessoa jurldica de isuaJ rn:iturcza que preencha o, requisitos legais da 
Le.í 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/201S, cujo objeto social seja, preferencialmente o meszno da 
.Orpniaçlo do. Soci~11 Civil - OSC oxtint11. 
m -Escrituráç[o de ncordo com os princlpios fundamentais de contabilidade e com as Nonnas Brasileiras 
de Contabilidade. 
IV - Copacitada do manutenção do objetó financiado pelo FMDCA. pela Oipnizaçio da Sociedade Civil, 
após o enccnamenlo da .,;gênciado Tenno de Fomento. 
4.2 Para celebração da parceria estabelecida nesse Edital, a Oq;unizaçio da Sociedade Civil - OSC deverá 
apresentar: 
I-Oficio endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - C'MDCA, com o 
do:sc:rição da Proposta do Projeto, confonne Anexo I; 
II- Proposta do acordo com o objeto da parceria coníonne art. 19 incisos, J, JI e UI da Lei 13,019/14, 
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conforme Anexo D; 
m- Descrição Técnica do Projeto, conforme Anexo m; 
IV- Plano de Tmbalho, conforme Anexo N. 
V- Dcdaração de Ciência e Concordância. que estâ ciente e concorda com as disposições previstas no 
Edital e seus anexos, t,em como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das infonnações o 
documentos apresentados durante o processo de scleçiio, conforme Anexo V; 
VI- Declaraç1io, sob as penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de Fomento com o 
poder público, conforme Anexo Vil; 
VD- Dcdaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da O,gani:zação da 
Sociedade Civil - ase, conforme Anexo VDI; 
VIIl- Declaração em que a Organimçio da Sociedade Civil - OSC se r=ponsqbiliza pelas obrigaç1'ies 
trabalhistas inerentes a contnltllção de recursos humanos que não estejam p«rVis1os no Plano do Trabalho, 
conforme Anexo IX; 
IX- Declaração acctell da contratação ou n!lo de empresa pertencente e parcnccs atê 2• gnw por afinidade 
de dirigentes da Organização da Sociedade Civil • OSC. ou de IIBClll:eS políticos do Poder Público ou 
do Ministmo Público., dirigente de óigão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parcnte em linha reta, colateral ou por 
afinidade, confonneAnexo X; 
X- Cópia atual do Cadastro Naciomü de Pessoas Jurídicas (CNPJ) dn matriz e filial da Oipnização da 
Sociedade Civil. osc, a ser obtido no endereço elelronico »mwwdtn razcodn ewbr que comprove DO 

mluimo, 1 (um) ano de elCistência; 
XI- Cenidão Conjunta Negativa de Debito ou Positiva com Efeitos de Negativa do Débito da Receita 
Federal e da Divida Ativa da União, a ser obtido no endereço eletrônico, www tereira furnda ROX br 
XII- Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), )Xlronte o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
aAido no endereço eletrônico YrnOYfDiãi7 SWhF 
~dão Negativa de Débiio ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a 
l Municipal, a ser obtido no endereço eletrônien WYE'hD"D! 19 gpy hr 
Xh-<::ertidiio Negativa de Débitos Trabalhistns (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
(CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT. a ser obtido no endereço eletrônico Y:PWC!& ju, búrrttidOff 
XV- CCitidão de existência juridica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado 
e eventuais alterações; 
XVI· Cópia da ata de eleição do quarlro de dirigente atual devidamente registrada em cartório e dentro de 
seu período de vigência; 
XVII- Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil - OSC, com endereço, 
nUmero e órxão expedidor da caneira de identidade e número de registro no Cada:s!ro de Pessoas Fisicas 
(CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de cada um deles; 
x:vm • Cópia de documento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade Civil 
funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secrewia da Receita 
Federal do Brasil (RFB) - mantenedora e mantida; · 
XIX- Cópia da cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa füica (CPF/MF) do(s) representante(s) 
legal(is) da Organização da Sociedade Civil, aquele{s) que possui(em) podere:i para representar ativa e 
pas:;ivamente a Organização da Sociedade Civil ou especificamente para assinar Termo de Fomento ou 
instnrnlentos congêneres; 
XX- Cópia do documento que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil dou do serviço, 
programa ou projeto socion.ssistencial junto ao Conselho Municipal de As5istência Social (CMAS) e 
Conselho Municipal dos Díreitosda Criança e do Adolescente (CMDCA); 
4.3 Para celebração da parceria estabelecida nesse Edital, o Poder Publico deverá apresentar: 
1-Oficio endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, com a 
descrição da Proposta do Projeto, confonne Anexo J; 
TI- Proposta de acordo com o objelo da parceria conforme 1111. 19 incisos, I, II em da Lei 13.019/14, 
confonneAne,,;o TI; 
JH • Descrição Técnica do Projeto, conforme Anexo m; 
JV• Plano de Trabalho, confonne Ane,c:o IV. 
V- Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no 

•

seus ane."<os, bem como que se respnnsabfüza pela veracidade e legitimidade das informaç!!es e 
tos apreseotados durante o processo de seleção, confonne AneKo V; 

• oração que evidencie a siruação das iostalações e as condições materiais. conforme Anexo VITT; 
·, pia do documento que comprove a inscrição do serviço, programa ou projeto socioassistencial junto 
ao'c:i:!iíselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Molescente (CMDCA); 
4A. O Termo de Fomento tem por objeto aformalimção de parcerias com Organizações da Sociedade Civil 
- OSC's, sem fins lucrativos, cujas atividades e finalidades especificas .sejam voltadas à promoção. proteção 
ç defesa dos direitos da criança e do adolescente, que estejam em consonância com as pollticas públicas, 
estando previstas em Estntuto Social da Organização da Sociedade Civil • OSC e se relacionem diretamente 
ã característica da ação às quais concOfl"efio. 
4.4.1. A parceira com o poder plJblico dar-se-ã através da aprovação do colegiado e reser,1a d0$ recun:os 
pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinado ao objeto da parceria cuja 
aquisição respeitará Lei de LicitaÇ<les e Contratos íf' 8.666/1993 e outras. 

5. DOS IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 
5.1. Ficará impedida de celebrar o Tenno de Fomento a OSC que: 
I • niio esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 
nacional (art. 39, caput, inciso J, da Lei n" 13.01/14); 
II· esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso O. 
da Lei n• ]J.01/14); 

m · tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do M'mistério Público, ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pUblica federal, estadual e municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos 
tônjugcs, companheiros e parentes em linha reta, eolaterlll ou por afinidade, atê o segundo grau, exceto em 
relaçiio âs Organizações da Sociedade a vil - OSC's que, por sua própria natureza, sejam constituidas pelas 
autoridades referidas. Não sio considera.dos membros de Poder os inregmntes do conselhos de direitos e de 
polftieas públicas {art. 39, caput, inciso JTI e§§ Sº o 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I 
e §§ 1° e 2°, do Decreto n• 8.726, de 2016); 
]V· tenha tido as contas rejeitadas pela administração plJblica nos últimos S (cinco) anos, exceto se for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição o quitados os débitos eventualmento imputados. ou for 

reconsiderada ou revista ã decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciaçio da, contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (ert. 39, caput, inciso IV, da Lei n" 13.019114); 
V - tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e 
impedimento de contrnlllr com a edministmção, com deelaraç:ão de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a administração pública. com a sanção prevista no inciso n do art. 73 da Lei n" 13.01914/14, ou com 
a sanção prevista no inciso m do art. 73 da Lei nº 13.01/14 (art 39, caput, inciso V, da Lei n" 13.019/14): 
VI• tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho do Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decido irrecorrlvel, nos úJtim0$ 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso Vl, 
da Lei nº 13.0119/14); ou 
Vll • tenha entre seus dirigentes pessoa(s} cujas contas relativas a parcerias teMam sido julgadas irregulara 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decido irrecorrfvel, 
nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsàvel por falia grave e inabilitada para o exetelcio 
de cargo em corni.ssão ou funçiio de confiança, enquanto durar a inabilitaç!o; ou que tenha sido considerada 
responsável por ato de improbidade. enquanto durarem os pruos estabelecidos nos incisos I, n e m do llrt. 
12 da Lei nº 8.429, de2 de junho de 1992 {art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019/14). 

6. DA ENTREGADA DOCUMENTAÇÃO 
6.1. Os documentca, constantes dos itens 4.2 e 4.3, devem ser entregues e protocolizados na sede do 
Conselho Municipal dos Direit05 da Criança e do Adolescente - CMDCA, localizada Avenida Alfredo 
Maia, quadra 1 SIN, de segunda-feira à sext&-feira, no honírio das 8h30 âs 14h30, no período do 11/02/2019 
a 12/03/2019 em envelopes lacrados numerados confonne estabelecido abaixo: 
ENVELOPE 1-itens I no IV em 2 (duas) vias cada item. 
ENVELOPE 2 - itens V ao xxr em 2 (duas)vias cada item. 

7. A OSC e o pode publico proponente dcver.i. apresentar 05 envelopes com a identificaç:5o MEDITAL 
2Bn019 DO CIIAMAMENTOPÚBLICO 02/2019- CMDCAIBAURU", contendo ainda a informação 
dos envelopes n• 01 e nº 02, que d~ adotar o seguinte modelo da Etiqueta: 
MODELO DE ETIQUETA 

EDITÃl.28/2019 DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/l019-CMDCA/BAURU" ENVELOPE n•: 
OSC/PODERPÚBLICO•s· -----------
Projeto:-..... 

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS 
8.1. A Comissão de Seleção e Análise de Projetos 6 o 6rgão colegiado destinado a processar e julgar o 
presente Chamamento Pllblico, tendo sido constituída com membros da Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social· SEBES/Bauru e Conselho Municipal dos Direita$ da Crionça e do Adolescente • CMDCA, em 
reunião ordinária do dia 13/1112018, através da Resoluçio 01/2019; 
8.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão do Análise de Projetos poderâ solicitar assessoramento 
técnico de especialista quo não seja membro desse colegiltdo; 
8.3. A Comissão de Análise de Projetos poderá realizar, a qualquer tempo. dilisências para verificar a 
autenticidade das infonnações e documentos apresentados pelas Organizaç8es da Sociedade Civil - OSC's 
e nO poder público, concorrentes ou para esclmecer dllvidas o omiss8es. Em qualquer situaçio, devem ser 
observad.05 os principies da isonomia, da impessoalidade e da lnlnsparência; 
8.4. Deverá se declarar impedido, membro da Comissão deAnãlise de Projetos que tenha pmticipado, nos 
últimos S (cinco) anos, contados da publicação do presente Edillll, corno associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado de qualquer Organização da Sociedade Civil - OSC participante do Ownamento 
Pliblico, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, (nos termos do art. 27, f r 
e3º,daLeln"l3.019/14); · 
8.5. A declaração de impedimento de membro da Comissão doAn'1isede Projeto, não obsta a continuidade 
do processo de selcçiio. Configurado o impedimento. o membro impedido devera ser imediatumente 
sub:stituldo por membro que possua qualificação equivalente i do substituido, sem necasidade de 
divulgação de novo Edital (art. 27, § 1° a3º, da Lei nº 13.019/14); 
8.6. A OSC que tenha representatividade no Conselho Municipal dos Direitos da. Criança o do Adolescente 
• CMDCA. não poderâ ter seu representante na Comissão de Seleção e Analise de Projclos bem como n&o 
terá direito a voto na Plenária do CMDCA- Bauru para aprovaç!o final d0$ ProjCWS údo:I a este Edital. 

.9. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
9.J. O presente Edital será publicado na paginado sitio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Bauru, 
endereço - bUnr(6xwwbmrn1 m ewbr .. Diário Oficial do Municlpio de Bauru - DOM. dia 09/02/2019 
com prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste Edital. 

10. DOSEIXOSDASPROPOSTAS 
10.1. Os Projetos a serem apresentados pelas Oisani~es da Sociedade Civil- OSC's, e poder público 
poderão contemplar as seguintes polilieas publicas de atendimento: 
l - Educação · 
D -Assistência social 
m - Espone/lazer e cultura 
IV - Profissionalização 
V· Satide 

11. DAS VEDAÇÕES 
U.1. Pelo presente Edital de Chamamento Público não serio custeados: 
1- Pessoal permanente das OSC's e do poder público, sem fins lucrativos, e membros de sua diretoria; 
ll -Tuxu to larlfils d11 Hrviço~ públi,;os; 
llI -Aquisição e ou locação/aluguel de imóvel; 
IV • Remuneraçiio para a elaboraçiio de Projetos; 
VII • Taxa de administmção/gerincia ou similar da OSC; 
vm - Indenizações diversas; 
IX - Gratificação, consultoria, assist!ocia !&:nica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor 
que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades daadminislnlção PúblieaFcderal, l!stadual o MW1icipal, 
que esteja lotado ou em exercicio em qualquer d0$ entes participes; 
X-Toda e qualquer despesa não especificada no Projeto 
11.2. Entende-se por subvenção, para fins deste Edital de <llamamento Público., despesas voltadas ao 
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custeio e que não se agreguem ao patrimônio da OSC e do poder público, não constituindo investimento. 
Sai p=itido o financiamento de subvenção, nos termos deste item. exceto às ações continuadas da OSC. 
J 1.3. Pica vedado, a qualquer momento, o repasse de recurso do FMDCA • Bauru à OSC que: 
I • Apresentar pendência(s) em refação à prestação de contas.junto ao poder público e/ou CMDCA/Bauru, 
de Projetos anteriormente financiados com recursos do FMDCA.IB:auru; 
li - Deixar de comprovar o cumprimento do cronograma de execução do Projeto aprovado,. deixando de 
apresentar o relatório d~crÍrivo e financeiro das atividades jllDto ao FMDCA/Bauru; 

12. DAAQtnSIÇÃO DE BENS 
12.1. Os Projetos com previsão de aquisição de equipamentos e materiais pennanentes 1etâo mantidos 
pela respectiva Organização do. Sociedade Civil• OSC. registro dos bens que devedo., a crit6rio do gestor 
público. por renúncia ou encerramento das atividades retomarem ao poder público ou a uma congênere. 

13. DAAPRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
13.1. A Proposta deve ser apresentada em original, em 03 (três) vias. impressas em papel timbrado 
dos proponentes, devidamente assinada por seu representante legal e técnico responsável, com pâsüias 
numeradas sequencialmente., e entn:gue em envelope lacrado, conforme item 6.1. 
13.2. Cada proponente poder.i apresentar OI (uma) proposta por cada serviço ou programa desenvolvido 
pela mesma, contemplando II politica de atendimento enquadrados nos Eixos especificados no Item 10.1 
deste Edital; 
13.3. A Proposta deverá conter infonnPçõcs sobre a capacidade operacional dos proponentes para a 
execução, conforme Anexo III; 
13.4. Após o praw limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como 
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explicita e fonnalmente solicitados pela e·· ão de Anâlise de Projeto!; 
1 Proposta. poderá contemplar a previsão de recursos pâra auxilio e subvenção II serem financiados 
p 'DCA/Bauru.. 

14:'nd PLANO DE TRABALHO 

14,1, O Plano de Trabalho deverã ser eprcsentado, obrigatoriM1ente, conforme modelo disponibilizado no 
Anexo IV, devendo conter, no minimo: . 
I - Descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, d~do ser demonstrado o nexo entre 
essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas; 
íl • Descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas; 
m -FoJma de execução das atividades e da cumprimento das metas a elas atreladas; 
[V• Ddimçào dos parâmcll'os a serem utilizados para a af'erição do cumprimento das metas; 
V - Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das a:ividades abrangidas pela 
par.:eria (plano de aplicação dos recursos). 
14.2. O Plano de Trabalho deve ser apresentado cm original. cm 03 (três) vias, impressas em papel timbrado 
dos proponentes, devidamente assinado por seu representante legal e têcnico responsãvel, com p:íginas 
numeradas sequencialmente, e entJegue em envelope lacrado, conforme item 6.1. - Envelope 1. 
14.3, Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com infomraçõesjâapresentadas 
na Proposta dos proponentes, observados os termos e as condições constantes neste Edital o em seus anex:os 
(art.. 25, §2~, do Decreto n• B. 726/16). Para tanto, a administração pública mW1icipnl gestam da politica, 
poderâ solicitar a realixação de ajustes no Plano de Trabalho, nos teJmos do §3º do art.. 2S do mesmo 
Decreto. 

15. DAS ETAPAS DEAPROVAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 
15.1. Os Projetas apresentados serão remetidos à Comissão de Seleç1io e Anfiliso de Projetos CMDCA 
·Bauru, que poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e 
documentos apresentados pelos proponentes; 
15.2. Os Projetos apresentados pelos proponentes serão analisados pela Comissão de Analise de Projetos 
com total independência. técnica para exercer sua análise., no período de 13/03/2019 a 22/03/2019; 
15.3. A Comissão de Análise de Projetos, após decorrido o prazo do item 16.2, terá o prazo de 10 (dez) 
dias para conclusão do julgamento dos Projetos, no periodo de 03/04/2019 a 12/04/2019. 
15,5. A Comissão de Análise de Projetos selecionarias propostaS aprovadas pelo colegiado do CMDCA 
q.o parte do Banco de.Projetos do CMDCA!Bauru; 

: RESULTADO 
i,._____Secretaria. Municipal do Bem Estar Social- SEBES/Bauru e o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CMDCA/Bauru, diwlgarão o resultado preliminar do processo de seleção 
na página do sitio oficial da Prefeitura Municipal de Bauru JYWJYbãJ'PI SQ roxbç e no Diârio Oficial do 
Município de Bauru - DOM/Bauru, em 26/0312019. 
16.2. Cabera recurso, no prllZ.Q de OS (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte à datado. publicação 
do resultado preliminar no DOM. à Comissão deAnfilise de Projetos CMDCA/Bmiru, portanto, de sob pena 
de preclusào (art. S9 da Lei 0°9.784, de 1999), no periodo de27/03/2o1911 02/04/2019. Não será conhecido 
recurso interposto fora do prazo. 
16.3. O recurso deverá ser protccolado junto a ~e do CMDCA, das 8h30 às 14h30, por meio tisico, em 
envelope .lacrado com a identificação dos proponentes e nümero do Edital de Chamamento Púbico; 
16A. E as,segurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus 
interesses, preferencialmente porvia.eletr6nica, nrcando somente com eventuais custas; 
16.5. A decisão final do recurso, devidamente motivada, serã proferida no l O die útil sesuinte 110 tfunino do 
item prazo para interposição do recurso, publicada no DOM no dia 18/04/2019. 
16,6. Após o julgamento do recurso, a Plenâria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança o do 
Adolescente - CMDCA, homologará a decisão proferida que constara em ata do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

17. DO RESULTADO DEFINITIVO 
17, 1. A Comissão de Análise de Projetos sclecionarâ os Projetos aprovados considerãii.do-a~nib11HÍi!dé 
orçamemária no FMDCA- Bauru e o resultado definitivo do processo de seleção divulgado no síiiõõfü:ial 
da Prefeitura Municipal de Bauru, lY»Wbãl'OI so gay bc e no Diário Oficial do Municlpio de Bauru -
DOM/Bauru, em 2S/04/2019 {art. 19 do Decreto nº S. 726, de 2016); 

18. DO TERMO DE FOMENTO 
18.1. Será celebradi:i, Termo de Fomento, entre a(s) OSC(s) selecionada(s), a Secretaria Municipnl do Bem 
I;mr.Social-8EBES/Bauru e CMDCA/Bauru. 

18.2. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nO 13.019/14, na hip6tesa de a Organizaçio da Sociedade Civil· 
OSC selecionada nio atender aos requisitos exigidos nos art. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatarnerne 
melhor classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria no.s termos da proposta por da 
apresentada: 

19. DAPRESTAÇÃÓ DE CONTAS 
19.1. A execuçãr:, do(s) Projeto(s) selecionado(s) e financiados será (ao) acompanhada e monitorada pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES/Bauru, e Sea-etariu afins; 
!9.2. Sempre que necessário o CMDCA!Bauru poderi solicitar à SEBES infonnaç5es quanto à prcstaçlo 
de contas do(s) Projeto(s) em execuçlo. 

20. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO 
DO OBJETO 
20. t. Os créditos orçamentários necesshios ao custeio de despesas relativas aos Projetos aprovados do 

r, provenientes da funcional prograrnâtica 0824300012002; 
J. , 20.2. Os recursos destinados à ~ção das parcerias de que natarn este Eáttal são provenientes da 

"nestinaçfo ~ pessoas ijsicas e jurídicas na ~nta do ~iio Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente- FMDCAIBaurú; . ' 
20.3. Este Edital de 0181Ilamen10 P6blico terá vigência no biênio 2019/2020, onde os Projetos não 
contemplados imediatamente flcar.io no Banco de Projetos do Conselho Municipal dos Dircitos da Criança 
e do Adolescente- FMDCA/Bauru, podendo ser contemplado a qualquer tempo a partir da seleção do5 seus 
destinndores. Neste caso a administração pública municipal será responsável por indicar a suplememação 
ou criação de ficha orçamentária para garantir a exc:eução das parcerias nos orçamentos dos exercidos 
seguimes conforme previsto nas peças orçamentárias; 
20.4. O valor kltai de recuraos disponibilizados pera as parceri_as com vigência no W&tio 2019/2020, e a 
previsão dos créditos necessãrios para garantir II execução das parcerias, será indicada nos orçamentos dos 
exerclcios seguintes, havendo aporte atnivés dos d~i.~~ores sendo pessoas físicas ou juridicas. 

2.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. Os pedidos de esclarecimenkls, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de st:115 

Anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mlnima de 10 (dez) dias da data limito para envio 
da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail endcv@bm:rn m MYbC Os esclarecimentos 
serio prestados pda Comissão de Anélise de Projeto,; 
21.2. As impugnações e pedidos de esclarecimenkls não suspendem os prazos previstos neste Edital. 
As respostas h imPUSJIIIÇÕes e os esclarecimentos prestados serão juntados aos autos do processo de 
Chamamento Público e estarão disponlveis para consulta por qualquer interessado; 
21.3. Eventual modificação no Edital, decwrenlo das impugnações ou dos pedidos do esclarecimentos, 
ensejará diwlgação pela mesma fonna que se deu o texto original, alterando-se o prazo inícialinente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o principio da isonomia; 
21.4, A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo 
ou em parte, por vicio insnnãvel, sem que isso implique direito a indenização ou m:lama,ção de qualquer 
natureza; · 
21.S. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados ern qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer docummlo 
apre:sent11do ou a inverdade das infonnações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta 
apresentada, a aplicação das sanções administrativas cahlveis e a comunicação &, fato às autoridades 
competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Alêm disso, caso a descoberta 
da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dur ensejo à rescisão do 
instrumento, re,jeiçãodascontas e/ou aplicação das sanções dequa trataoart. 73 da.Lei n• 13.019, de 2014: 
21.6. Todos os custos decorrentes da dabOl'llÇio das propostas e quaisquer outras despesas coaelaw à 
participação no Chamamento Público serio de inteira responsabilidade das ~ da Sociedade 
Civil • OSCs concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração. apoio ou indenizaçlo por parto da 
administração pública; 
21.7. É obrigmória a refer&cie à SEBES, ao CMDCA/Bauru, o ao FMDCA/Bauru em todos os materiais 
de divulgação das ações. dos Projetos financiados; 
21.8. O presente Edital terá vigência de 24 (vime e quatro) meses a contar da data da homologação do 
resultado definitivo; 
lt.9. Casos especiais ou omissos, não previstos nesta Edital serão decididos pela Comissão de Anifü:e de 
Projetos do CMDCA/Bauru e pela Comissão de Finanças, Orçamento e Ocstio do FMDCA /B8Urt1; 
21.JO. Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, para fins de questio11amenlo judicial pertinente a este Edital 
de Chmnamenkl. 

22 DO CRONOGRAMA 
Etana Descri"ªº da Eta"a D, ríodos 

1 Publicação do Edital /2019, no DOM/Bauru, que dispõe sobre o 
Chamamento Público n• 2019 para seleção dos proponentes para MJU2/2019 
execucão de Proietos L • tendimento à rnan"" e adolescent" 

2 Periodo de Entrega e Protocolização da Documentação constante do 11/02/2019 a 
'item 4? e 4.3 lf'lln':1,...010 

3 Análise dos ProJcto(s) pela ComlSSDO de Anãlise dos Projetos 13/03,.019 a .,,-

4 Publicação no DOM/Bauru do resultado dos Projetos aprovados e 
classificados "'el<> P'--'-'a do CMD,..Ã ""auru 

22/0l/2019 . ' 
:ui/OJ/20(9 

Pl'l!ZO para Inteiposição de RCCUISO 27/03/2019 ll 

' Julgamento do Recurso pela Comissão de Análise dos Projetos 
02, .. J .. 01q 
nl/04/1019 11 
U/04/2019 

7 Pubh -o no DOM/Bauru da decisão do w .. curso 1 /2019 
8 Publicação no DOMIBauru do resultado final '" Projetos 25/04/1019 

selecionados e rrovados 

23. DOSANEXOS 
23.1 Constituem Anexos ao presente Edital, dele fazendo parte integrante os seguintes: 
Anexo 1-Oficio endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA/ 
Bauru com a descrição da Proposta do Projeto; 
Anexo II - Proposta. do objeto da parceria; 
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Anw.o m- Descrição Técnicn do Projeto; 
Anexo IV- Plano de Tmbalho; 
Anexo V- Declaração de Ciência e Concordância; 
Anexo VI-Declaração de que a OSC trabalha junto ao segmento Criança e Adolescente , confoone 
Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, descrevendo sucintamente suas ações correlatas; 
Anexn VIl-Declaração de Ausência de Impedimentos; 
Anexo VIII-Declaração de Inslalações e Condições Materiais; 
Anexo IX-Declaração des Obrigações Trabalhistas; 
Anexo X-Declaração do não possuir no seu quadro de dirigente membro da Administração Pública; 

...... __ d, __ de2019 

(PAPEL Til\fBRADO) 

Andrea Ferreguti 
Presidente do CMDCA 

ANEX0I-0FÍO0N" /2019 
AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE
AIC Sra. Andrea Ferreguti 
Presidente do CMDCA/Bauru 

Prei.ada Sra. 
A OSC --~--~~~ encaminha à V.Sa. a descrição da Proposta do Projeto ____ , 
docwnentos. referente ao Edital de Chamamento Público nº 02/2019. 

Bauru,_.de ___ de 2019. • ' ASS.: Representante Legal da OSC 

cPà:----e:•, TIMBRADO) 
ANEXO 1T - PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERJA 

1-Identllicação: 
- infonnação geral da 0SC: CNPJ/MF, endereço, bairro, cidade, F.stado. CEP, e-mail, telefone; descrever 
a missão da OSC. a finalidade,. capacidade de atendimento considerando wa estrutura fisica, pesst1al e os 
recursos materiais e financeiros. 

11- Identlfü:açio da_parceria pretendida: 
- descrever o Projeto, território onde serão executados e as metas. 

IIL- Diagnóstico da rtn!idade: 
- descrever a realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver através deste projeto, demonstrado 
o nexn causal entre a realidade e as atividades a serem desenvolvidas. 

IV- Indicadores: 
- descrever os indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos pura a exe<:ução das ações e para 
o cumprimento das metas. 

Bm,n,,_d, ____ 2019. 
Assinatura: 

Representante legal da OSC Técnico Responsável 

(PAPEL TIMBRADO) 
ANEXO m- DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Idenlifü:ação da Entidade Proponente 
Nome: 
~ e data de inscrição: 

!. ,tio: 
m::-
CEP: 
Telefone: 
E-mail: 
Página da WEB (site): 

1.2. Dados do Representanlel.egal 
N11me: 
RG: 
CPF/MF: 
Nacionalidade: 
Est!ldo CMJ: 
Endereço: 
Bairro: 
Município: 
Uf: 
CEP: 
Telefone: 
E-mail: 

1.3. Descrição do Projeto 
Titulo do Pr11jeto: 
Local de Execução: 
Prazo de El:ecuçâo: 
Objetiv05: 
Ações/Me111dologia: 

Indlcadol"e$ de Resultado: 
Público Alvo: 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA (se •ouv.r) 
Valor da Contrapartida: 
ValorTolal d11 Projeto: 

3. CAPACIDADElÉCNICO-OPERACI0NAL 
Descrfçio da capaddade técnica-operacional da Entidade, lnduiado aspectos lislcos. reaanos 
humaao,s, 111obllú'rlo, etc. 

4. JNFORMAÇÕESADIOONAIS 
Informações qoe a OSC proponente julgar serem aecessárlas pan: a melhor compreendo do Projeto 
aio mendon11das anterlonnenle. 

Bauru, __ d, _______ de 2019. 

Rrnrarntante 'eea' da osç !frntçp RW!PPláYd 

(PAPEJ,TJMBRADO) 
ANEXO IV• PLANO DE TRABALHO 

Proponente: ____________________________ _ 
CNPJ/MF:, ______________________ _ 

Projeto:.~------------------------
Excrclcio; ___ ~~-------------------------
Nome do Responsãvcl ,....,,, ___________________ _ 
1. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
(Descrever a rui'5io da proponente. a -finalidade, a capacidade de atendimento, considerando sua estrutura 

fisica, pessoal e os reeursos materiais e finànceiros) 
(vide Estatuto Social) 

:z. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
(Deve constar o objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo catre essa realidade e 
as atividades ou metas a serem atingidas) (Nexo Causal). 

3 - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 
3.1 Ideati6c:içio da Proposta 
3.2 PlibllcoAlvo 
3.3 Objetivo 
3.4 Meta de Atendimento 
3.5 Perlodo de Foucion11D1ento 
3.6 Operadunallzaçio 
3.7 Descrição das Atfvidlldes 
3.8 Impacto social esperado (lndleadores/Jnstrumeutafs) , 
3.9 lndleadora qoeaferirio as metas (rel11t6rio!llldas, visita ln loco. encamàbamentos, pesquisa de 
satisfação do público alv11, etc 

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
S 1 • REaJRS0S HUMANOS .. 
l'oalo de R&=rso: Pn\prio 

Q'f f'omu,çi!o -C/1! - "'"" Enca,p Sacialso ~ -- '""''* RlTS '"" "' '"" Beaollchl 13• ...... , ... -· ' -
F~nle d,, ROC11na i'.lllr• ( 1e 11<'..,..frlu) 

QT Fonaaçio e.,.. C/H -· "''"° ~ Socllllf e-n111mnu1U 
Pn:tlwlaaal Tntbllbllh 

""' lRRF PJS INSS ........ ,., . ....... - -· E, -- ..... 

u.,s,; n.aadonal!" tot111s os funclouano,, vmculild s ao Proje10 con,, a p enCRTJfl H< :aas e 
trabalhistas e demais compromlssM que deverio estar prevbt05, bem como evenhlals profi.ssleaal5 a 
serem contratados (urras). 

5.2- DESPESAS DE CUSTEIO 

Fonte de Recurso: FMDCA .,. d11.desnes• ' C111t0Mensm Cu•toTutal 
1 1. 
1 1 
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6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
6.t - RECURSOS HUMANOS 

l"Par<olo l'P•rcolo 3-'Porula -l'Porcelo 5'Pam:la 6'1'•fab 7'Pun!a IJ"hm,b !J'P■ roda lO'l',trcct,, JJ"hl'EWI 1:n'l,n:ob 

6.1 DESPESASDECUSTEIO-
6.l t:uncc<hnlo 
l't'or<cl:& ?"P-•r«l~ l•hrcd11 -l'P.::itt<b 5'P.arcob li"P,rnl• 7'Pn«la 8'Pdm:la 'l'Panol1 lll'P-•rcd.a ll'Purael• ll"hrceb 

7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Setembro a Dezembro 

Anual 

Bauru, ___ d, _______ de 201.9. 

•••-===,=,=,=,.=,=.=,.,=,,=.=,=o:-sc--~--
Tégtlçn Re,gnu,;wel 

(PÃPEL TIMBRADO) 
ANEXO V-DECLARAÇÃO DE CJiNCIA ECONCORDÃNCIA 

inscrita no CNPJ/Mf 
sob nº ______ • com sede na Rua__, n" __ Bairro_ Cidade __ Estado _CEP_____.. 

Tel. e-mail____, neste ato representada, nos tennos do seu instnunento constitutivo 
pelo (a) Sr. (a). nac.__, estado civil ~ profissão __ residente e 
domiciliado (a) na Rua___, n"__, Bairro __ Cidade __ Es!ado_ CEP __ tcl.__, e-mail___, 
declllTil para os devidos fins ter ciência. e estar de acordo com torl:is as cláusulas e Itens do Edital de 
Chamamento Público nº /2019 e seus Anexos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente- FMDCA/Bauru, publicado no DOM/Bauru em 09/02/2019 bem como que se responsabiliza 
sob as penas da lei pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.. 

Declara ainda que os documentos apresentados por essa 
Entidade silo fidedignos com os originais nos tennos dalegislo.ção vigente. 

&uru; __ do _____ de2.019, 

Assinatura representante legal da Entidader'carimbo CNPJ) 

fPAPEI.TfMDRADO) 
ANEXO VII- DECLARAÇÃO DEAUSfNCIA DE IMPEDIMENTOS 

DECLARAÇÃO 

Decllll'O que não hã impedimentos conforme Lei 13.019 constante no item S do Edital nº /2019 do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA/Bauru, publicado no Diãrio 
Oficial do Município de Bauni cm 2019, que displ!e sobre o Chamwnento Público para celcbraçiio 
do Tenno do Fomeoto entre poder público e as Organi:zações da Sociedade Civil (OSC) do Município de 
Bauru, referente ao financiamento do Projeto _____ no excreicio de 2019. . --·---·~· Atenciosamente, 

Representante legal da OSC 

(PAPEJ.TTMJHUDO) 
ANEXO VIlr.I>ECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

DECLARAÇÃO 
Declaro que, a Organização da Sociedade Civil,,-,---cc-;,--,----,

----~ possui instalações e condições materiais necessárias para execução do objeto da parceria. 
Bauru,_ de ___ de 2019 

Atenciosamente 

Representante legal da OSC 

(PAPEI TJMRRADO) 
ANEXO IX-DECLARAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

DECLARAÇÃO 
Declaro que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza 

pelas obrigações tmbnlhistas inerentes a contraia~ de recursos humanos que não estejam previstas no 
Plano de Trabalho. 

Bauru,_ d~--- de 2019 
Atenciosamente., 

Representante legal da OSC 

(PAPELTJMBRADO) 
ANEXO X~ DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO DE 

Dm.IGENTES MEMBRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DECLARAÇÃO 
Declaro que a Organização da Sociedade Civil (OSC) nio possui no 

seu quadro de dirigente membro da administração pública da mesmo esfera governamental na qual será 
celebrado o Termo de Fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 
como parentes em linha reta. eolmctal. ou por alinidade, até o segundo grau. 

--·--- de 2019 Atenciosamente, 

Representante legal da OSC 

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFElJlJRA MUNICIPAL DE BAURU =..Edital n• 
431/18- Processa n.• S9.119/17 - Modalidade: Convite n° 20/18 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
EMPRESAS ENQUADRADAS COMO ME / EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 
n• 123/06 - Tipo: MENOR PREÇO OLOBAL- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS GLP, RAMPA DE ACESSIBILIDADE 
E ADEQUAÇÕES DE SANITÁRIOS NAEMEI "ABIGAIL FLORABORTA", LOCALIZADA 
NARUAPONCrANOFERREIRADEMENEZES,QUARTEIRÃ006,JARDIMPANORAMA, 
COMFORNECIMENTODEMATERIAIS,MÃO-DE-OBRA,ETUDOOMAISQUESEFIZER 
BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA, EM CONll'ORMIDADE COM 
AS ESPECIFJCAÇÔES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO- Interessada: 
Secretaria da Educaçio. A Comissão Pennanente de Licitações da Secretario da Educação. analisando 
u propostas resolve CLASSIFICAR da seguinte forma: P Cautficada - PLAW CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIDA EPP. no valor global de R$ 36.047,71 (trinta e seis mil, 
quarenta e sete reais e setenta e um centavos). Abre-se prazo recursai de 02 (dois) dias úteis, nos termos da 
Lei Federal nº 8666/93. Bauru, 08/02/2019- Rodrigo Gutiffl"C2 Boicenco - Dir, da Divisão de Compras e 
Licitações - SME. 

, NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edllal n, S69/2018 - Processo n, 
47,722/2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico n. 438/2018 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
(AGRUPAMENTO DE ITENS) - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE JO 
UNIDADES DE TELEVISORES, 8 UNIDADES DE TELAS DE PROJEÇÕES, 10 UNIDADES DE 
CAIXAS DE SOM, 02 UNIDADES DE APARELHOS DE SOM, CONFORME ESPECJFJCAÇÓES 
CONSTANTES NO ANEXO filDO EDITAL-Interessada: Secretariado Bem Estar Social, Notificamos 
aos interessados no processo licitarório epigrafado que nlio houve julgamento e classiflcaçio, pois, o 
certame resultou FRACASSADO. 
Bauru, 08/02/2019-Talita Cristina Pereira Vicen1e- Diretora da Divisão de Licitaç5es. 

NOTIFICAÇÃO DE RATIFlCAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.SMS 
Processo: 04.152/2019- Modalidade: Inerlgibllidade -Ardp 2S- lndso Ida Lei Federal a.• 8.6156193 
- Objeto:Aqubfção ddnsr1mos para Bomba de lnsu/lna PARADJGM QUTCK SEF: para atender a AÇÃO 
CIVIL e MANDADOS JUDICWS. Infonnamos que o processo licitatório epigrafado foi devidameote 
RATIFICADO pelo Senhor Prefeito Municipal de Bauru ein 0610l/20l9 à empresa abaixo: 
MEDTROMCCOMERCIAl.LTDA. Jtem Ol - J6 Cafzmcotn /01,n/dades cadatk Cofl:ter PARADlGM 
QUICK SET 6mm C4nula X 60cm '/hôo - MMT- 399: d RS 837,00 a caixa - totalizando RI 30./32.00; 
Ilm1 02-09Catxmcom /011nldadescadade CateterPARADIGMQU/CKSET9mm CdmtlaX60cm Titbo 
- MMT - 332-A: à R$ 837.00 a caixa - totalizando R$ 7.533.00; Item 03 - 41 Caixas com 10 unldadu 
cada de RESERVOIR PARADIGM 3,00ml MMf-332A; d RS 163,00 a caâa- totalizando RS 6.683,00: 
Item 04- 53 Caixas com 05 ,mfdadeJ cada de SENSOR ENLITE MMT-1008A: à RS 1.129,00 a caixa -
lotaltzando R$ 9 /.637,00: sendo o valor total da empresa de R$ 135.985,00, 
Bauru, 08/02/2019- compras_ saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri - Diretora da Divisão de Compras e Licitaçacs - S.M.S. 

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO • ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Processo: 69.6'841.2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico SMS aº 401/2018 - Sistema de Registro do 
Preço-AMPLA PARTICIPAÇÃO- por meio da INTERNET-Tipo Menor Pl'CyO por Item- Objeto: 
aqulslç4o anual estimada de d/vusos medicamentos para o m,mtclpto. Aberto no dia 18/01/2019 As 9 h. 
Notificamos aos interessados no Processo licltatório epigrafado, que o julgamento e a elas$ificaçio havidOll 
foiam deridameuto Homologados pelo Sr. Prefeito Manlclpal em 04/0UZol, e pelo Sr. Seadãrlo 
Munidpal de Saúde en, 04/0l/2019, confonneseguc abaixo; 
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Item J - Carvedllol 12,5mg; Fonna Fannaee11dco Capmlalcomprtmtdolcomprfmido Rfll'Utldo: il R$ 
0,0896 unitário; Marca/Fabricante: KmviVTorrent- Caixa e/ 30 comprimidos 
]tem l - Car>:edllol 3,/25mg; Fonna Fmmaceut/ca Caps11lalcomprtmldotcamprtm1(W Revestido: à RS 
0,0610 unitário; Marca/Fabricante: KarviVforrent- Caixa o'30 comprimidos 
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Item 8-Mllllitros (mi) de Cetoconazol 20ml}4nl: Fonna Farma=ullca Xamp,1: Fom,a de Apresotlaaro 
Frasco 100 mi; à R$ 0,0419 unitário; Marca/Fabricante: Oenérico/Nativita- Caixa e/ 80 frascos 100 mi 
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMActUTICOS LTDA 
Item 5 - Levodopa 250 Mg; Carhidopa 25 Mg; Fonna Farmace1ttlca Copsulalcomprimldolcmnprlmldo 
Revestido; à RS 0,82 unilârio; Marca/Fabricante: Parkidopa/Cristália - Caixa e/ 200 comprimidos 
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
Item 6 - Nltrqfi1ra11tolna 100mg; Forma FarmaCf!luJfca Capn1laleomprtmidolco111prlmfdo Rrn'Ulldo: il R.$ 
0,26 unitârio; Marca/FabriCl!Ilte: Macrodantlna/Cosmed - Caixa e/ 28 coml)l'lmidos 
ll'ARMA2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP 
Item 16 - Gllcerot 120 Mglml (/2'½): F= Farmaceulfco Solucao Rt:tal: Forma de Apresentacao 
Fro.scalbofsa 500 MI +sonda c/collf!:XOQ pi equipo; à RS 3,3888 unitirio; Marca/Fabricante: Sunobfol 
Solução Enema do Olicerina/Sanobiol - Caixa e/ 24 frascos/bolsas 500 mi + sonda e/ conexfo pi equipo 
FUI'URA COMERCIO DE PRODUTOS MÊDICOS E HOSPITALARES U"DA 
Item 4- lsos.sorbtda. D/nitrato 5mg; Forma Fannat%1tlfca Copmla/comprlntldolcomprtmido Rtwes/ldo: à 
R$ 0,2409 unitârio; Marca/Fabricante: Isordil/EMS - Caixa e/ 30 comprimidoa 
INOVA COMERCAL HOSPITALAR EIRELI 
Item 14 - Rlmllldhm, Clorldrato I Smglml; Forma Farmace111lca Solucao Oral /senta d4 Açucar: Fonna 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.510/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CASA DA CRIANÇA MADRE 
MARIA TEODORA VOJRON POR MEIO DE 
SUBVENÇÃO. 

Em __ de __ dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.!37.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
econômicos, CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON, CNPJ 51.524.387/0001-16, Rua 
Felicíssimo Antonio Pereira , nº 20-30, Jd. Eugênia, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Ednilsa Martins de 
Oliveira Daré, RG 19.310.473, CPF 087.812.988-03, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei 
Municipal nº __ de __ 2020 e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEffiA - do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto arte da vida ", conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano de 
Trabalho conforme anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrígações da Organização da Sociedade Civil 

2. l Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº l 2.435/20 l l e demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Tenno de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade . 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2. 16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 01/05/2021, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº de __ de 2020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 



• 

• 

IPRoc. ~;q J 3ol ~ 7 
1 i='JLHY; 1 ::f l..:.::::- ' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE"'IDttfR'O==~~ - , __ ... 

ESTADO DE SÃO PAULO 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua confonnidade e o cumprimento das nomms 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município- SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 21.150,00 (vinte e um mil 
e cento e cinquenta reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassístencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas confonne cronograma de 
desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo • TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE . 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Ednilsa Martins de Oliveira Daré, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Tenno de Fomento. 
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CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

J - Apresentar relatório tisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia lO ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

li - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

V-

VI-

VII-

Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo . 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

l • advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 01/05/2021 
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CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 

• falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARÉ 
CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: Nome; 

RG: RG: 
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ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO-TERMO DE FOMENTO/FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA 
TEODORA VOIRON 

TERMO DE FOMENTO/FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto arte da vida" 

• Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

• 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trámite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 
em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 
pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Agente Social 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova Esperança. 
CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: finas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura:. ____________________ _ 

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------

R e s p o n s á veis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: ______________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Ednilsa Martins de Oliveira Daré 
Cargo: Presidente 
CPF: 087.812.988-03 RG: 19.310.473 
Data de Nascimento: 16/05/1966 
Endereço residencial completo: Rua Bougavillias, nº 2-72, Residencial Paineiras 
Bauru - SP 
E-mail institucional: ccvoiron@gmail.com 
E-mail pessoal: ednilsadare@hotmail.com 
Telefone(s): (14) 99693-3844 
Assinatura: ______________________ _ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.544/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANlZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE, POR MEIO DE AUXlLIO. 

Em __ de __ de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, l-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE, CNPJ 45.029.956/0001-54, Rua Sete de Setembro, nº 
8-30, Centro, representada pelo (a) seu (sua) presidente, José Sílvio Turini, RG 3.547.600, 
CPF 287.669.548-00, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de __ de dois mil e 
vinte e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Informática para todos", conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração púb1ica, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em tftulos da divida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.IO A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o municipio, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.1 1 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13 .O 19/2014 . 

2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica- NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 30/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº __ de_ de dezembro de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 

3 .2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das nonnas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de 
Fomento, após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 41.508,00 ( quarenta e um 
mil e quinhentos e oito reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassístencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única confonne cronograma .de 
desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo • TCESP por meio de oficio . 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município • SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 
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5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) José Sílvio Turini, que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

I -

II -

Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 1 O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3º 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

111- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Tenno terá vigência de 05/07/2020 a 30/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Tenno poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Tenno poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 

• entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do tenno o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Tenno, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

JOSÉ SILVIO TURJNI 
CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 

TESTEMUNHAS: ,.,.--------
Nome: Nome; 

RG: RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO ESPIRITA AMOR E CARJDADE 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Informática para todos" 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo . 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 



• 

• 

PROC. N2 ./] O ;l.D 

FOIHII.º --··---~ O 
~ ·-- ·- - . - . 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Agente Social 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: ·-----------------------

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular(l4) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
R e s p o n s á veis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Jose Sílvio Turini 
Cargo: Presidente 
CPF: 287.669.548-00 RG: 3.547.600 
Data de Nascimento: 22/08/1948 
Endereço residencial completo: Rua Renato Tambara, nº 1.155, Jd Samambaia 
Bauru - SP 
E-mail institucional: ceac@ceac.org.br 
E-mail pessoal: js.turini@uol.com.br 
Telefone(s): (14) 3223-8892 
Assinatura: -----------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.544/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CENTRO DE VALORIZAÇÃO 
DA CRIANÇA - CEVAC, POR MEIO DE AUXILIO. 

Em __ de __ de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC, CNPJ 54.702.865/0001-29, Rua Alziro 
Zarur, nº 13-20, Núcleo Presidente Geisel, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Alexandre Prado Branco, RG 
22.009.131-6, CPF 180.919.908-55, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de 
__ de 2020 e mediante as cláusulas e condições estabelecidas. o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Doce Refeição Saudável", conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011 e demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem corno o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Tenno de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2. l O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.01912014 . 

2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 0312017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº -~de julho de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando j ui gado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de 
Fomento, após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 75.716,00 (setenta e 
cinco mil, setecentos e dezesseis reais ). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em duas parcelas confonne cronograma de 
desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio . 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13 .460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA-Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 
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5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Alexandre Prado Branco, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

I -

II -

Apresentar relatório flsico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

Ili- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

Vil- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 

• entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

TESTEMUNHAS: 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

ALEXANDRE PRADO BRANCO 
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEV AC 

----------Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA -
CEVAC 

TERMO DE FOMENTO N" /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Doce Refeição Saudável" 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trãmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo . 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47 .122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov .br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: ·-----------------------

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17 .O 14-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov .br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): ( 14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Alexandre Prado Branco 
Cargo: Presidente 
CPF: 180.919.908-55 RG: 22.009.131-6 
Data de Nascimento: 20/03/1972 
Endereço residencial completo: Rua Argentina, nº 9-59, Jd Terra Branca 
Bauru - SP 
E-mail institucional: cevacbauru@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: appapeis@uol.com.br 
Telefone(s): ( 14) 99791-5893 
Assinatura: ---------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.529/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CENTRO DE VALORIZAÇÃO 
DA CRIANÇA - CEVAC, POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNTCTPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC, CNPJ 54.702.865/0001-29, Rua Alzira 
Zarur, nº 13-20, Núcleo Presidente Geise~ representada pelo (a) seu (sua) presidente, Alexandre Prado Branco, RG 
22.009.131-6, CPF 180.919.908-55, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de 
_de 2020 mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Doce Refeição Saudãvel", conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.10 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela 
entidade não guardar□ qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade 
desse ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.15 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 

• hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de dois mil e vinte e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Dispombilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 
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3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 29.855,00 (vinte e nove 
mil, oitoscentos e cinquenta e cinco reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em duas parcelas conforme cronograma de 
desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMAS em sua respectiva conta através de GRE . 

. 5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 

• Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA-Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Municfpio - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Alexandre Prado Branco, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 
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CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

1 - Apresentar relatório flsico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

Jll- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre . 

IV-

V-

VI-

VII-

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7. 1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 11 deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 3 l/ 12/2020 
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CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

TESTEMUNHAS: 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

ALEXANDRE PRADO BRANCO 
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA- CEV AC 

cc----------
N o me: Nome; 

RG: RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA -
CEVAC 

TERMO DE FOMENTO N" /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Doce Refeição Saudável" 

• Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

• 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução n" 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n" 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------
R e s p o n sável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEffiO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17 .O 14-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular(l4) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo: Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Alexandre Prado Branco 
Cargo: Presidente 
CPF: 180.919.908-55 RG: 22.009.131-6 
Data de Nascimento: 20/03/1972 
Endereço residencial completo: Rua Argentina, nº 9-59, Jd Terra Branca 
Bauru - SP 
E-mail institucional: cevacbauru@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: appapeis@uol.com.br 
Telefone(s): (14) 99791-5893 
Assinatura: ---------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO - 20.051/2020 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CENTRO COMUNITÁRIO 
ASSISTENCIAL ANIBAL DIFRANCIA, POR MEIO DE 
SUBVENÇÃO. 

Em de de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL ANJBAL DIFRANCIA, CNPJ 46.141.990/0001-89, 
Rua Gaudêncio Piola, nº 5-25, Vila São Paulo, representada pelo (a) seu (sua) presidente, João Batista de Sousa, RG 
2.816.260, CPF 129.019.628-15, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de _de 
2020 mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Reestruturação dos banheiros", conforme projeto apresentado e aprovado pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de 
acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo li. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação1 home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Tenno em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da divida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica • N F-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13 .O 19/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2. 16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município· SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de 2020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 35.400,00 (trinta e cinco 
mil e quatrocentos reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de 
desembolso . 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6. J dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
• conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) João Batista de Sousa, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às infonnações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA- da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 
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I - Apresentar relatório fisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV-

V-

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória . 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagarnentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

r - advertência; 

11 - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso ll deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

JOÃO BATISTA DE SOUSA 
CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL ANIBAL DIFRANCIA 

TESTEMUNHAS: ,-,--------
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL 
ANIBAL DIFRANClA 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Reestruturação dos banheiros" 

• Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

• 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------

R es p o n s á v e I legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: _____________________ _ 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo: Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov .br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular(l4) 997939293 
Assinatura: ______________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: João Batista de Sousa 
Cargo: Presidente 
CPF: 129.019.628-15 RG: 2.816.260 
Data de Nascimento: 26/12/1941 
Endereço residencial completo: Rua Almeida Brandão, nº 17-39, Jardim Brasil 
E-mail institucional: crechesaopaulo@ig.com.br 
E-mail pessoal: jbsousa74@uol.com.br 
Telefone(s): (14) 3223-6829 / (14) 99791-7926 
Assinatura: ------------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.665/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, FUNDAÇÃO TOLEDO 
FUNDATO, POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO • SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, FUNDAÇÃO TOLEDO. FUNDATO, CNPJ 05.106.014/0001-08, Rua Antonio da Silva Souto, nº 2-
02, Vila Pacifico, CEP 17.050-510, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Ana Maria Leite Toledo, RG 
20.538.583-0, CPF 969.298.048-00, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de 
_de 2020 mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Reforma dos banheiros para cianças e adolescentes usuários", conforme projeto 
apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo 11. 

CLÁUSULA SEGUNDA. das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/20 l le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

. . 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da divida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for iguaf ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.10 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o municipio, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/201 7 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de JSS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2. 13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e focais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercfcio. 

2. 15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercfcio vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saido no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de dois mil e vinte e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3 .2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vincu]ados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertine□te. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município- SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 59.501,81 (cinquenta e 
nove mil, quinhentos e um reais e oitenta e um centavos). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o 
financiamento do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter 
movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em 02 parcelas 
conforme cronograma de desembolso . 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste TERMO DE FOMENTO, 
conforme item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de 
Contas do estado de São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste TERMO DE FOMENTO, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMAS em sua respectiva conta através de GRE . 

.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13 .460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo . 

CLÁUSULA QUINTA-Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município • SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Ana Maria Leite Toledo, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA- da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

1 
:>f 
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I • Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

li. Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) días 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV-

V-

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória . 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da 
legislação especifica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civi] ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OJTA V A- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 3 l/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimp !emento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

ANA MARIA LEITE TOLEDO 
FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDA TO 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: Nome; 

RG: RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDA TO 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Refonna dos banheiros para cianças e adolescentes usuários" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo . 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEffiO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Agente Social 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/1 l/l 990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco J l apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-2 l l, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------
Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEffiO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.0 l 4-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular(l4) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
R e s p o n s á veis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO P ARCEffiO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº l-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Ana Maria Leite Toledo 
Cargo: Presidente 
CPF: 969.298.048-00 RG: 20.538.583-0 
Data de Nascimento: 12/07/1937 
Endereço residencial completo: Rua Araujo Leite, nº 23-32, Aeroporto 
Bauru - SP 
E-mail institucional: fundato@fundato.org.br 
E-mail pessoal: atoledo@fundato.org.br 
Telefone(s): (14) 3223-2043 
Assinatura: ------------------
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TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, INSTITUTO PROFISSIONAL DE 
REABILITAÇÃO SOCIAL 1º DE AGOSTO -IPRESPA 
POR MEIO DE AUXJLJO. 

Em __ de __ de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem · Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO • SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 1° DE AGOSTO· IPRESPA, CNPJ 
45.029.865/0001-19, Rua Jose dos Santos Godoy, nº 3-169, Presidente Geisel, representada pelo (a) seu (sua) 
presidente, Marcos Henrique Mazziero, RG 15.511.787-7, CPF 058.377.698-1 l, têm como justo e compromissado, 
nos termos da Lei Municipal nº __ de __ de dois mil e vinte e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, 
o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Cozinha do Futuro", conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA· das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
• as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social • SEBES a 
prestação de contas pareia] referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 1 O anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº ~~de_ de dezembro de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 
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3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de 
Fomento, após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município- SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 37.160,00 (trinta e sete 
mil, cento e sessenta reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única confonne cronograma de 
desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, confom1e 
item 6. 1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de G RE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA - Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
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discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Marcos Henrique Mazziero, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do TribW1al de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA- da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

I - Apresentar relatório tisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evídenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA-Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
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III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Tenno terá vigência de 05/07/2020 a 3 l /12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Tenno poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei . 

9.2 O presente Tenno poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do tenno o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particulannente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Tenno, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

TESTEMUNHAS: 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

MARCOS HENRIQUE MAZZIERO 
INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 

1° DE AGOSTO-IPRESPA 

----------
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO PROFISSJONAL DE REABILITAÇÃO 
SOCIAL 1º DE AGOSTO- IPRESPA 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 
OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Cozinha do Futuro" 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº O l /2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo. 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2 • Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 1 7065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Marcos Henrique Mazziero 
Cargo: Presidente 
CPF: 058.377.698-11 RG: 15.511.787-7 
Data de Nascimento: 31/08/1967 
Endereço residencial completo: Rua Alameda Urano, nº 1.100, Casa 10 
Bauru - SP 
E-mail institucional: iprespa@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: marcos@mzcontax.com.br 
Telefone(s): (14) 3203-2968 
Assinatura: ---------------------
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PROCESSO - 138.683/2019 
FMDCA MUNICIPAL 
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TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, INSTITUTO PROFISSIONAL DE 
REABILITAÇÃO SOCIAL 1' DE AGOSTO 
IPRESPA, POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 1" DE AGOSTO- IPRESPA, CNPJ 
45.029.865/0001-19, Rua Jose dos Santos Godoy, nº 3-169, Presidente Geisel, representada pelo (a) seu (sua) 
presidente, Marcos Henrique Mazziero, RG 15.511.787-7, CPF 058.377.698-11, têm como justo e compromissado, 
nos termos da Lei Municipal nº __ de _de 2020 mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Cozinha do Futuro", conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) n' 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações fmanceira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente confonne Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organizaçilo da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comW1icação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Tenno em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 1 O anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2. 16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de 2020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sodedade Civil quando solicitado; 
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3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e 
setecentos reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto socioassistencial, em 
conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMAS em sua respectiva conta através de GRE . 

. 5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

• 4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Marcos Henrique Mazziero, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 
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CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

1 - Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia lO ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III-

IV-

V-

VI-

VII-

Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercicio para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre . 

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, JNSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações' financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagaruentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Socíedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuizos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IJ deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 31/12/2020 

I 
1 
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CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA-Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

TESTEMUNHAS: 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

MARCOS HENRIQUE MAZZIERO 
INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 

1° DE AGOSTO-IPRESPA 

Nome: Nome; 
RG: RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO 
SOCIAL I º DE AGOSTO - IPRESPA 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 
OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Cozinha do Futuro" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

l. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo . 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------

R e s p o n sável legal 

• PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

• 

Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------

Responsáveis gue assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo: Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru- SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Marcos Henrique Mazziero 
Cargo: Presidente 
CPF: 058.377.698-11 RG: 15.511.787-7 
Data de Nascimento: 31/08/1967 
Endereço residencial completo: Rua Alameda Urano, nº 1.100, Casa I O 
Bauru - SP 
E-mail institucional: iprespa@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: marcos@mzcontax.com.br 
Telefone(s): (14) 3203-2968 
Assinatura: ---------------------
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TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CRECHE BERÇARIO DOUTOR 
LEOCADIO CORREA POR MEIO DE AUXILIO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, J-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem . Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO • SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, CRECHE BERÇARIO DOUTOR LEOCADIO CORREA, CNPJ 45.029.857/0001•72, Rua São 
Gonçalo, nº 7.54 e 7-29, Vila Universitária, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Maria Conceição Lopes 
Colombini, RG 7.121.302, CPF 708.170.818-87, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº 
__ de _de 2020 mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo De Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto e brincadeira é coisa séria", conforme projeto apresentado e aprovado pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de 
acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA. das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 Je demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade, 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social • SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da divida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014 . 

2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/20 17 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município· SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº __ de _ de dezembro de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para qne a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das nom1as 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de 
Fomento, após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.l O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 18.414,70 ( dezoito 
mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos ). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o 
financiamento do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter 
movimentação e ap1icação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única 
conforme cronograma de desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar l 00% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Maria Conceição Lopes Colombini, que 
se responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

-
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5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA- da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

I - Apresentar relatório fisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventua] devolução, se for o caso. 

Ill- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública . 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo. 



• 

• 

PROC. 1,2 :I 3 o l .2J...Q~ 
FOLHAS __ •• -=t-- =t-- • ,::._ __ '.:. ··.; ·-------- --- . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento . 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI 
CRECHE BERÇARIO DOUTOR LEOCADIO CORREA 

TESTEMUNHAS: cc---------
Nome: Nome: 
RG: RG: 
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ANEXO RP 12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: RECRIAR PROJETOS SOCIAIS 

TERMO DE FOMENTO N' /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Esporte e brincadeira é coisa séria" 

t. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 
pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: ______________________ _ 

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235-1021 Celular(l4) 98122-4353 
Assinatura: ---------------------~ 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 99793-9293 
Assinatura: -----------------------

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Maria Conceição Lopes Colombini 
Cargo: Presidente 
RG 7.121.302 CPF 708.170.818-87 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua Nicolau de Assis, 4-49 ap 64 Jd. Panorama 
Bauru - SP 
E-mail institucional: diretoria@crecheleocadiocorrea.com 
E-mail pessoal: diretoria@crecheleocadiocorrea.com 
Telefone(s): (14) 3223-3132 / 99784-5076 
Assinatura: -~----------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO - 41.445/2020 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CRECHE BERÇARIO DOUTOR 
LEOCADIO CORREA POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ746.I37.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretàrio Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins econômicos, 
CRECHE BERÇARIO DOUTOR LEOCADIO CORREA, CNPJ 45.029.857/0001-72, Rua São Gonçalo, nº 7-
54 e 7-29, Vila Universitària, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Maria Conceição Lopes Colombini, RG 
7.121.302, CPF 708.170.818-87, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de __ 
de 2020 e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Esporte e brincadeira é coisa séria" conforme projeto apresentado e aprovado pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de 
acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/20 l le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Tenno de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofmanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancària especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução n' 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2. 14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 1 O anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
n' __ de __ de 2020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 
3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das nonnas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município-SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 151.911,72 (cento e 
cinquenta e um mil, novecentos e onze reias e setenta e dois centavos). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 
para o financiamento do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter 
movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas 
conforme cronograma de desembolso.meta 128 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Tenmo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Tenmo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restitufdo ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo . 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execüção/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Maria Conceição Lopes Colombini, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

t 
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I - Apresentar relatório fisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

Ili- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste ai1igo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Tenno poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
partícipes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja . 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

MARIA CONCEIÇÃO LOPES COLOMBINI 
CRECHE BERÇARIO DOUTOR LEOCADIO CORREA 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CRECHE BERÇARlO DOUTOR LEOCADIO 
CORREA 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: "Projeto Esporte e brincadeira é coisa séria". 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

ª---

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 



FOI.HAS __ .8'._f._..._ · ]~.:_ 
PROC. N9_= /3; /L:~" ;1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (i 4) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------

• Responsáveis que assinaram o ajuste: 

• 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEffiO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235-1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEffiO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov .br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Maria Conceição Lopes Colombini 
Cargo: Presidente 
RG 7.121.302 CPF 708.170.818-87 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua Nicolau de Assis, 4-49 ap 64 Jd. Panorama 
Bauru - SP 
E-mail institucional: diretoria@crecheleocadiocorrea.com 
E-mail pessoal: diretoria@crecheleocadiocorrea.com 
Telefone(s): (14) 3223-3132 / 99784-5076 
Assinatura: ---------------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO - 138.697/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, LEGIÃO MIRIM DE BAURU, 
POR MEIO DE AUXILIO. 

Em __ de_ de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNP J nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, LEGIÃO MIRIM DE BAURU, CNPJ 45.029.964/000!-09, Av. Nuno de Assis, nº 13-50, Jd.Santana, 
.representada pelo (a) seu (sua) presidente, Murilo Martha Aie\lo, RG 2.947.484-X, CPF O 12.521.538-68, têm como 
justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de_ de 2020, e mediante as cláusulas e condições 
estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Web Designer - O futuro se constrói agora", conforme apresentado e aprovado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com parecer da Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social, de acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o principio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas q uadrimestrais. 

2.10 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução n" 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13 .O 19/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 1 O anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exerc[cio. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 

• hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2. 16 Utilizar os valores repassados durante o exercido vigente que compreende o período, 
01/05/2020 a 01/08/2020, e havendo saldo no primeiro dia do exercido seguinte deverá ser devolvido a respectiva 
conta do Fundo Municipal da Assistência Social, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3. 1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal n" __ de _ de dezembro de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços. 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 
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3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de 
Fomento, após a fmalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três 
mil reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto socioassistencial, em conta 
aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, 
comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 

• São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não,justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 
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5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Murilo Martha Aiello, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA· da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

1 . 

li -

Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF} dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

li· suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020a31/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante alteração, e 
denunciado, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 (sessenta) dias, sendo que, se a denúncia 
for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da entrega do relatório e prestação de contas 
da aplicação dos recursos recebidos até o momento . 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Tenno, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

MURILO MARTHA AIELLO 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: "Projeto Web Designer - O futuro se constrói agora" 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/1 J/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17 .O 14-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235-1021 Celular(14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru- SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (! 4) 3879-0526 Celular (14) 99793-9293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Murilo Martha Aiello 
Cargo: Presidente 
CPF: 012.524.538-68 RG: 2.947.484-x 
Data de Nascimento: 22/07/1943 
Endereço residencial compleio: Rua Treze de Maio, nº 13-50, apto 101, Centro 
Bauru - SP 
E-mail institucional: lmirim@terra.com.br 
E-mail pessoal: murilo@pjimoveis.com 
Telefone(s): (14) 99111.1143 
Assinatura: ---------------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.697/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, LEGIÃO MIRIM DE BAURU, 
POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em __ de_ de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, LEGIÃO MIRIM DE BAURU, CNPJ 45.029.964/0001-09, Av. Nuno de Assis, nº 13-50, Jd.Santana, 
representada pelo (a) seu (sua) presidente, Murilo Martim Aiello, RG 2.947.484-X, CPF 012.521.538-68, têm como 
justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de_ de 2020, e mediante as cláusulas e condições 
estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto "Web Designer - O futuro se constrói agora'"', conforme apresentado e aprovado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com parecer da Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social, de acordo com o Plano de Trabalho encartado nos autos do processo administrativo nº 138.697/2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011 e demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
• as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.14, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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2.8 Manter e movimentar os recnrsos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recnrsos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.10 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.11 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.12 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.13 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.14 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.15 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
01/05/2020 a 31/05/2021, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 

• do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de dois mil e vinte e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Nonnativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregular idade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo~se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua confonnidade e o cumprimento das nonnas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 45.999,96 (quarenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 
para o financiamento do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter 
movimentação e aplícação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas 
conforme cronograma de desembolso. 

• 4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4. 1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

• 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo • TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMAS em sua respectiva conta através de GRE . 

. 5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13 .460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo . 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município . SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Murilo Martha Aiello, que se 
responsabiJizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 
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J - Apresentar relatório fisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

li - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a uti1ização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

Ili- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentos, limitando e devolução dos valores repassados. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da 
legislação especifica, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

1 - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 01/05/2020 a 31/05/2021 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Tenno, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja . 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

MURILO MARTHA AIELLO 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 
OBJETO: "Projeto Web Designer- O futuro se constrói agora" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

l. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

• pelo interessado, peticionando ·no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 



• 

• 

PROC. N2 

FOLHAS 
)5'o/~~ 
1 Q Q ---~ -.i::. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: ·-----------------------

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: _____________________ _ 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo: Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: ______________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Murilo Martha Aiello 
Cargo: Presidente 
CPF: 012.524.538-68 RG: 2.947.484-x 
Data de Nascimento: 22/07/1943 
Endereço residencial completo: Rua Treze de Maio, nº 13-50, apto I O 1, Centro 
Bauru - SP 
E-mail institucional: lmirim@terra.com.br 
E-mail pessoal: murilo@pjimoveis.com 
Telefone(s): (14) 99111.1143 
Assinatura: ____________________ _ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.704/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, PEQUENOS OBREIROS DE 
CURUÇÁ - POC, POR MEIO DE AUXILIO. 

Em __ de __ de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ -POC, CNPJ 00.866.841/0001-86, Rua Gen . 
Alfredo Malan D' Angrogne, nº 2-47, Vila Outra, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Edson Falsetti, RG 
7.931.251-3, CPF 857.629.708-68, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de __ 
de 2020 e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Espaço Desenvolver - Sala Multiuso", conforme projeto apresentado e aprovado 
pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de 
acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo li. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veícuJos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Tenno em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da divida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014 . 

2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de JSS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº __ de_ de dezembro de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os servjços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3. 7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua confonnidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de 
Fomento, após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 48.300,00 (quarenta e 
oito mil e trezentos reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de 
desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6. 1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio . 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar l00% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Edson Falsetti, que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 
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5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

I - Apresentar relatório tisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II . Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercicio subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 {dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV - Apresentar quadrimestral mente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública . 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores Iepassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.J Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente tenno de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civiJ ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com b8.$e no inciso JI deste artigo. 
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CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9 .2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento . 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

EDSON FALSETTJ 
PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ -POC 

TESTEMUNHAS: ~-------
Nome: Nome; 

RG: RG: 
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ANEXO RP 12 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:: PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Espaço Desenvolver- Sala Multiuso" 

1 . 

a) 

Estamos CIENTES de que: 

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em confonnidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2 . Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Agente Social 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene PregnoJato Pinto Nogueira 3-33 bloco II apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------
R e s p o n sável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP J 7.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov .br 
TeJefone(s): (14) 3235.1021 CeluJar(l4)98122-4353 
Assinatura: ----------------------
Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Edson Falsetti 
Cargo: Presidente 
CPF: 857.629.708-68 RG: 7.931.251-2 
Data de Nascimento: 20/08/1954 
Endereço residencial completo: Rua João Quaggio, nº5-30 Vila Outra 
Bauru - SP 
E-mail institucional: pocbauru@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: edsonfalsetti@hotmail.com 
Telefone(s): (14) 3204-9339 
Assinatura: ---------------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO - l 8.822/2020 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, RECRIAR PROJETOS SOCIAIS, 
POR MEIO DE AUXILIO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.!37.4!0/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, RECRIAR PROJETOS SOCIAIS, CNPJ 27.723.005/0001-07, Rua Tamandaré, nº 34-6, Vila São 
João do Ipiranga, CEP 17.056-050, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Leandro da Silva Machado, RG 
29. 744.142, CPF 332.950.358-06, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de _de 
2020 mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digiais", conforme projeto apresentado e 
aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo li. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2 .1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2 .4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social • SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Tenno de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.10 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 

• (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019f2014. 

• 

2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/201 7 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12(2020 , e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA-das obrigações do Município -SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº __ de_ de dezembro de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3 .5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros va]endo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de 
Fomento, após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Fomento caso haja rato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 21.409,00 ( vinte e um 
mil quatrocentos e nove reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de 
desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Municlpio proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio . 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA -Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 
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5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Leandro da Silva Machado, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA- da Prestação de Contas 

6. ! A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

1 -

II -

Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/0 l do exerci cio subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

Ili- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, JNSS, !RRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestraJmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

lll- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 3 l/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

LEANDRO DA SILVA MACHADO 
RECRIAR PROJETOS SOCIAIS 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: RECRIAR PROJETOS SOCIAIS 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digiais" 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 
em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/201 1 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 
pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber . 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47. 122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: finas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------
Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PúBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17 .O 14-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
R e s p o n s á veis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÕBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Leandro da Silva Machado 
Cargo: Presidente 
CPF: 332.950.358-06 RG: 29.744.142 
Data de Nascimento: 23/11/1985 
Endereço residencial completo: Rua Bartolomeu Gusmão, nº 2-55, ap 309, Jardim Améria 
Bauru - SP 
E-mail institucional: recriarprojetossociais@gmail.com 
E-mail pessoal: leandrosmk@gmail.com 
Telefone(s): (14) 98116-8791 
Assinatura: ------------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 18.822/2020 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, RECRIAR PROJETOS SOCIAIS, 
POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede ã Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ n' 46.137.410/000!-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, RECRIAR PROJETOS SOCIAIS, CNPJ 27.723.005/0001-07, Rua Tamandaré, n' 34-6, Vila São 
João do Ipiranga, CEP 17.056-050, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Leandro da Silva Machado, RG 
29.744.142, CPF 332.950.358-06, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal n' __ de _de 
2020 mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto 

Constitui objeto deste TERMO DE FOMENTO a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do "Projeto Multimidia: Criação de Conteúdos Digiais", conforme projeto 
apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo li. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) n' 12.435/2011 e demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Tenno de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos pCtblicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2. !O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13 .O 19/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 05/07/2021, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de 2020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaHar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3 .4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua confonnidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município-SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 23.590,92 (vinte e três 
mil, quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o 
financiamento do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter 
movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas 
conforme cronograma de desembolso . 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE . 

. 5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13 .460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA-Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Leandro da Silva Machado, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA- da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 
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I - Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/0 I do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV-

V-

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória . 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria. dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

Vil- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA -Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ã organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 05/07/2021 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
partícipes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

LEANDRO DA SILVA MACHADO 
RECRIAR PROJETOS SOCIAIS 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12-REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: RECRIAR PROJETOS SOCIAIS 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digiais" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

l. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-21 l, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------

• Responsável legal 

• 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17 .O 14-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular(14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
R e s p o n s á veis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (]4) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: -----------------------
PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Leandro da Silva Machado 
Cargo: Presidente 
CPF: 332.950.358-06 RG: 29.744.142 
Data de Nascimento: 23/11/1985 
Endereço residencial completo: Rua Bartolomeu Gusmão, nº 2-55, ap 309, Jardim Améria 
Bauru - SP 
E-mail institucional: recriarprojetossociais@gmail.com 
E-mail pessoal: leandrosmk@gmail.com 
Telefone(s): (14) 98116-8791 
Assinatura: ------------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.544/2019 
FMDCA MUNICIPAL 
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TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, SORRI - BAURU, POR MEIO DE 
AUXILIO. 

Em __ de __ de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNTCIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
econômicos, SORRI - BAURU, CNPJ 47.641.907/0001-01, Av. Nações Unidas, nº 53-40, Presidente Geisel, 
representada pelo (a) seu (sua) presidente, João Carlos de Almeida, RG 8.494.527, CPF 486.519.908-04, têm como 
justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de __ de 2020 e mediante as cláusulas e condições 
estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Ouvir para o futuro", confonne projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o principio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos púbJicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Tenno em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para manifestação 
do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da população, informando as 
tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 

2.11 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 

• (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

• 

2.12 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de l O anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros aprovados pela Lei 
Municipal nº __ de _ de 2.020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 

3 .2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, quaUtativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibiliz.ar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Tenmo de 
Fomento, após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, retirando-os 
no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final. 

3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Tenmo de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 21.382,90 (vinte e mil, 
trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamelllo 
do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e 
aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme 
cronograma de desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Tenmo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio . 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente -FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA - Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Municlpio - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do tenmo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventma havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) João Carlos de Almeida, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 
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5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

1 - Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/0 l do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmentejuntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública . 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA -Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II · suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IJ deste artigo. 
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CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 31/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e periodo de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento . 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bawu, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 
SORRI BAURU 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:: SORRJ BAURU 
TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Ouvir para o futuro" 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 

b) 

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: finas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: ·-----------------------

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235-1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------

R e s p o n s á veis que assinaram o ajnste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 99793-9293 
Assinatura: ______________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: João Carlos de Almeida 
Cargo: Presidente 
CPF: 486.519.98-04 RG: 8.494.527-8 
Data de Nascimento: 08/11/1947 
Endereço residencial completo: Rua Via Puccini, nº 1-50, Residencial Tivoli 
Bauru - SP 
E-mail institucional: direxecutiva@@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: joaobidu@astral.com.br 
Telefone(s): (14) 3204-9339 
Assinatura: ·-----------------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO-138.544/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, SORRI - BAURU, POR MEIO DE 
SUBVENÇÃO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem - Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, SORRI - BAURU, CNPJ 47.641.907/0001-0l, Av. Nações Unidas, nº 53-40, Presidente Geisel, 
representada pelo (a) seu (sua) presidente, João Carlos de Almeida, RG 8.494.527, CPF 486.519.908-04, têm como 
justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de _de dois mil e vinte mediante as cláusulas e 
condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Ouvir para o futuro", conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/201 le demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo De Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

1-
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.10 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 05/07 /202 I , e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de dois mil e vinte e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Nonnativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma in·egularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3 .6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua confomiidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 119.119,56 (cento e 
dezenove mil, cento e dezenove reais e cinquenta e seis centavos). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o 
financiamento do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter 
movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas 
conforme cronograma de desembolso . 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Tenmo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, confonme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Tenmo De Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de ORE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, confonme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
confonmidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo . 

CLÁUSULA QUINTA - Da Execução 

5.1 O Tenmo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificad9s o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) João Carlos de Almeida, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 
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I - Apresentar relatório tisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/0 l do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

lll- Apresentação de Prestação de contas ,te parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória . 

V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

1 - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

lll- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/0712020 a 05/07 /202 I 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 

• privilegiado que seja. 

• 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 
SORRI BAURU 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO-TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SORRI BAURU 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Ouvir para o futuro"" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

• pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: -----------------------

R e s p o n sável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-6! RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular(! 4) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov .br 
Telefope(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: ----------------------~ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: João Carlos de Almeida 
Cargo: Presidente 
CPF: 486.519.98-04 RG: 8.494.527-8 
Data de Nascimento: 08/11/1947 
Endereço residencial completo: Rua Via Puccini, nº 1-50, Residencial Tivoli 
Bauru - SP 
E-mail institucional: direxecutiva@@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: joaobidu@astral.com.br 
Telefone(s): (14) 3204-9339 
Assinatura: -----------------------
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PROCESSO - 18.919/2020. 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, ASSOCIAÇÃO DOS 
FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE 
AUTISMO DE BAURU - AFAPAB, POR MEIO DE 
SUBVENÇÃO. 

Em __ de _de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem • Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
doravante denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE 
BAURU - AFAPAB, CNPJ l l.230.563/0001-92, Rua Antônio Garcia, 6-50, Vila Santa Tereza, representada pelo 
(a) seu (sua) presidente, Karen Cristina Mantovani, RG 26.821.489-X, CPF 248.052.958-48, têm como justo e 
compromissado, nos termos da Lei Municipal nº -~de _de 2020 mediante as cláusulas e condições 
estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste TERMO DE FOMENTO a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do "Projeto Centro de Convivência Infanta Juvenil", conforme projeto 
apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho conforme anexo 11. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011 e demais legislações pertinentes . 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto, conforme Plano de 
Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da moralidade, da 
boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da 
razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2. 7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.1 O A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vínculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de JSS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e 
identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 1 O anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 31/07/2021, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município - SEBES 

3 .1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de 2020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3 .5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 
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3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 41.202,82 (quarenta e um 
mil, duzentos e dois reais e oitenta e dois centavos). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento 
do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e 
aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma 
de desembolso. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste TERMO DE FOMENTO, 
conforme item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de 
Contas do estado de São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste TERMO DE FOMENTO, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMAS em sua respectiva conta através de GRE . 

. 5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA-Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com re1ação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Karen Cristina Mantovani, que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO. 
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CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 

I - Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia I O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de Fomento 
de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre . 

IV-

V-

VI-

VII-

Apresentar quadrirnestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória. 

Apresentar quadrirnestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 01/05/2020 a 31/05/2021 
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CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Tenno poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 

9.2 O presente Tenno poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do tenno o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particulannente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 

• falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Tenno, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

KAREN CRISTINA MANTOV ANJ 
ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU 

AFAPAB 

TESTEMUNHAS: _________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS 
DOS PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU -AFAPAB 

TERMO DE FOMENTO Nº /2020 

OBJETO: Desenvolvimento do "Projeto Centro de Convivência Infanto Juvenil" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tornados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bawu, 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova 
Esperança, CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: ______________________ _ 

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO P ARCEffiO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235.1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: _____________________ _ 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEffiO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo: Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: ______________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Karen Cristina Mantovani 
Cargo: Presidente 
CPF: 248.052.958-48 RG: 26.821.489-X 
Data de Nascimento: 18/03/1977 
Endereço residencial completo: Rua Rio Branco, nº 22-88, Apto 201, Vila América 
E-mail institucional: afapabassociacao@yahoo.com.br 
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E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14) 3223-2569 
Assinatura: 

ESTADO DE SÃO PAULO 

--------------
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TERMO FOMENTO - /2020 
PROCESSO- 138.516/2019 
FMDCA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, CASA DA ESPERANÇA POR 
MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJn°46.137.410/0001·80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem. Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante MUNICIPIO. SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins econômicos, CASA 
DA ESPERANÇA, CNPJ 0l.339.302/0001-51, Rua Alcino Pinheiro Chagas, nº 1-46, Núcleo Fortunato Rocha 
Lima, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Renato Fornazari, RG 15.803.328-X, CPF 084.575.458-09, têm 
como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de __ de 2020 e mediante as cláusulas e 
condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Rompendo Barreiras" conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo li. 

CLÁUSULA SEGUNDA · das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede sócio assistencial do municlpio, mediante as diretrizes estabelecidas pela 
LOAS (Lei Grgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011 e demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados, de acordo com 
as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais; 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo 
vedada sua alteração. 

2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.09, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 
publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

2.5 Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social • SEBES a 
prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização da 
Sociedade Civil. 

2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

2.7 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e 
placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civi1. 
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2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. Os 
rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de 
constas quadrimestrais. 

2.10 A Organização da Sociedade Civil se compromete que os trabalhadores contratados pela entidade 
não guardam qualquer vinculo pregaticio com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
ultimo em relação as obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela entidade. 

2.11 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei Autorizadora e identificação do órgão concessor 
e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja 
devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação 
(RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 13.019/2014. 

2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Publica Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria. 

2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 

2.15 A organização da sociedade civil adquirente do bem permanente com recursos provenientes da 
celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração publica, na 
hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável. 

2. l 6 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 
05/07/2020 a 30/12/2020, e havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - das obrigações do Municipio - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal 
nº __ de __ de 2020 e objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

3.5 Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das 
atividades da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres 
de outras áreas quando julgado pertinente. 
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3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em 
consideração a parceria celebrada, submetendo à comissão de monitoramento e avaliação para homologação. 

3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receita e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 28.982,00 (vinte e oito 
mil e novescentos e oitenta e dois reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do projeto 
socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos 
recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de 
desembolso . 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município proporcionalmente 
ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

4.5 A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam 
condicionados a padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de julho de 2017 e Manual de 
Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em 
conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Renato Fornazari, que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

5.4 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 
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I - Apresentar relatório tisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 1 O ( dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários. conciliação bancária 
separadamente, por fonte de financiamento; 

II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Fomento de 
acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação 
bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

III- Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) dias 
do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro quadrimestre. 

IV-

V-

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões Negativas de 
Débitos (FGTS, INSS, lRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° 
Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento 
de encargos, juntar a documentação comprobatória . 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 

VI- Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública. 

VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará na suspensão dos pagamentose devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das 
sanções previstas na cláusula sétima do presente termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com o presente termo de 
fomento e com a Lei, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA- da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 05/07/2020 a 30/12/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor e projeto de lei. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 
(sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da 
entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA-Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

RENATO FORNAZARI 
CASA DA ESPERANÇA 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CASA DA ESPERANÇA 

TERMO DE FOMENTO Nº /2019 

• OBJETO: "Projeto Rompendo Barreiras" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

• 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 

e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada 

pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fonnas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Bauru, 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 bloco 11 apto 23, Vila Nova Esperança, 
CEP 17065-211, Bauru - SP 
E-mail institucional: fmas@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura: ---------------------

R e s p o n s á veis gne assinaram o ajnste: 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo:Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17.014-050, 
Bauru- SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235-1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: ----------------------
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: ______________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Renato Fornazari 
Cargo: Presidente 
CPF: 084.575.458-09 RG: 15.803.328-x 
Data de Nascimento: 07/07/1966 
Endereço residencial completo: Rua Polamari Brastfischi, nº 2-135, Villagio li 
Bauru - SP 
E-mail institucional: esperança.casa@hotmail.com 
E-mail pessoal: renato@fornazari.com.br 
Telefone(s): (14) 4009-6912 (14) 98111-0044 
Assinatura: ---------------------
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SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

NOTA TÉCNICA 

Assunto: Processos do Edital de Chamamento Público/2019 - CMDCA 

A presente nota técnica tem por objetivo apresentar as considerações a 

respeito das Organizações da Sociedade Civil - OSC's que foram selecionadas para 

celebração de parceria por meio de Termos de Fomento, solicitando a análise 

quanto a Minuta de Lei que autoriza o repasse de recursos para as OSC's . 

Cabe ressaltar, que estamos encaminhando o Processo nº 19.253/2019 

que se refere ao processo originário do Chamamento Público 02/2019 do Conselho 

Municipal -d.9s Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com os 

documentos oncle consta a publicaçúo )Ci<J Diário Oficial do Município referente o 

Edital 028/2019 e o Chamamento Púbiico nº 02/2019 (fls 19 á 23), bem como a 

Resolução do CMDCA nº 01/2019 qw.': nomeia a Comissão de Seleção dos Projetos 

do referido edital (fl.19), Resultado Preliminar dos Projetos Aprovados (fl.44), 

Resultado de Interposição de Recursos (fl.45) e o Resultado Final do dos projetos 

aprovados (fl. 55), para o repasse dos recursos. 

\ No que concerne aos critérios de seleção e julgamento das propostas, a 

\Comissão de Seleção destinada a processar e julgar o Chamamento Público, 

~erificou as informações contidas nos documentos das propostas dos· projetos 

apresentados pelas OSC's, avaliando de forma individualizada a pontuação com base na 

tabela que contém os critérios de julgan1ento, metodologia de pontuação e pontuação final de 

cada, conforme consta em cada processo. 

Seguindo os requisitos para analise das propostas a Comissão se 

embasou nos itens 13.Apresentação das Propostas, 14.Plano de Trabalho, 

15.Etapa de Aprovação e Seleção dos Projetos, além dos itens 16 e 17 que trata da 

análise da Comissão de Seleção a respeito dos Resultados do Chamamento 

Público. 

SEBES-Av. Alfredo Maia Qd 01 - slnº - Vila Facão -Telefone 3227-8624- CEP 17050-030 BAURU/SP - e-mail: 

bemestar@bauru.sp.gov.br 
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Ainda, foram analisados a documentação legal das OSê;-s7"êõmoreqiifaTtô- paí-ã 

celebração do Termo de Fomento, constante no item 4 do edital. 

Convém destacar, que os projetos aprovados no referido edital estão 

sendo financiados exclusivamente com recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - FMDCA, repassados para as respectivas OSC's de 

acordo com a deliberação do colegiado do CMDCA. 

Salientamos, que os recursos para repasse as OSC's citadas nos 

processos, já estão alocados no FMDCA ( fls..b6 ), por meio de campanhas de 

captação de recursos como do Imposto de Renda - IR e parcerias que direcionaram 

recursos para o desenvolvimento dos projetos destinados as crianças e 

adolescentes. 

Em relação a Dotação Orçamentária, está previsto no: 

• Plano Pluri Anual - 2018/2021 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2019 

• Lei Orçamentária Anual - 2019 

Sendo, que as fichas orçamentárias para os projetos do Edital, são 

suplementadas conforme captação como consta no documento anexo. 

Cabe destacar, que o Projeto de Lei se refere aos projetos, conforme 

segue: 

Nº 

01 

02 

03 

osc PROCESSO PROJETO VALOR 

CEAC - Seara de Luz 138.544/2019 Informática R$ 41.508,00 

para todos 

IPRESPA - Instituto 138.683/2019 Cozinha do R$ 42.860,00 

Profissional de futuro 

Reabilitação Social 1 º de 

Agosto-

RECRIAR - Projetos 18.822/2019 Projeto R$ 44.999,92 

Sociais multimídia -

criação de 

conteúdos 

SEBES-Av. Alfredo Maia Qd 01 - s/nº - Vila Facão - Telefone 3227-8624 - CEP 17050-030 BAURU/SP - e-mail: 

bemestar@bauru.sp.gov.br 
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digitais 

CEVAC - Centro de 138.529/2019 Doce Refeição R$ 105.571,00 

Valorização da criança Saudável 

CAESP . Casa da 138.516/2019 Rompendo R$ 28.982,00 

Esperança Barreiras 

CRECHE VOIRON 138.510/2019 Arte da Vida R$ 21.150,00 

Casa da Criança Madre 

Teodora Voiron 

CRECHE SÃO PAULO 20051/2019 Reestruturação R$ 35.400,00 

- Centro Comunitário nos banheiros 

Assistencial e 

Educacional Aníbal 

Difrância 

AFAPAB . Associação 18.919/2019 Adequação do R$ 41.202,82 
dos Familiares e Amigos Centro de 
dos portadores de 
autismo de Bauru Convivência 

Infanta Juvenil 

Creche Berçário 41.445/2019 Esporte e R$ 246.926,42 

Leocádio Correia brincadeira é 

coisa séria 

Legião Mirim 138.697/2019 o futuro se R$ 115.000,00 

constrói agora 

POC . Pequenos 138. 704/2019 Espaço R$ 48.300,00 

Obreiros de Curuçá desenvolver: 

sala multiuso 

SORRI 138. 712/2019 Ouvir para o R$ 165.373,33 

Futuro 

FUNDATO 138.665/2019 Reforma dos R$ 59.501,81 

banheiros 

SEBES-Av. AWredo Maia Qd 01 - s/nº. Vila Facão -Telefone 3227-8624- CEP 17050-030 BAURU/SP - e-mail: 

bemestar@bauru.sp.gov.br 
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Em relação ao período eleitoral, os Chamamentos Públicos do CMDC~ 

onde aprovam repasses de recursos do FMDCA para o banco de Projetos já é uma 

pratica do CMDCA que vem ocorrendo nos anos anteriores, conforme ocorre 

também com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -

CONDECA. 

Importante destacar, que no caso da Creche João Paulo II, processo nº 

68.646/2019 participou do mesmo Chamamento Público que as demais OSC's, com 

o projeto selecionado e recurso captado, foi elaborada a Lei que autoriza o 

• repasse de recursos e o Termo de Fomento, seguindo os trâmites legais conforme 

parecer de cada órgão envolvido, sendo que a OSC já finalizou o projeto com a 

utilização do recursos do FMDCA e está em fase de prestação de contas do recurso 

utilizado. 

• 

Diante do exposto, solicitamos a análise da Minuta de Lei e Termos de 

Fomento referente a cada processo, para que se possa dar continuidade às 

providências a respeito do repasse de recursos do FMDCA para as parcerias entre 

o poder público e as respectivas OSC's que participaram do referido Edital, 

evitando que prejudique as ações destinadas às crianças e adolescentes do nosso 

município . 

Bauru, 04 de Junho de 2020. 

SEBES-Av. Alfredo Maia Qd 01-s/nº - Vila Facão-Telefone 3227-8624-CEP 17050-030 BAURU/SP- e-mail: 

bemestar@bauru.sp.gov.br 
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1 ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, NOMEADA PELA PORTARIA CMDCA 
2 N.0 01/20019, REFERENTE A HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS DO EDITAL 
3 DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.0 02/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
4 DO MUNICÍPIO NA DATA DE 09 DE FEVEREIRO DE 20019, O QUAL DISPÕE 
5 SOBRE A SELEÇÃO DE PROPOASTAS PARA COMPOR O BANCO DE 
6 PROJETOS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

7 ADOLESCENTE (CMDCA) ------------------------------------------------------------------
8 No período de 13 a 23 de março do corrente ano, na sede do Conselho 
9 Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), sito na Avenida 

10 Alfredo Maia, quadra um, s/n, Vila Falcão, Bauru/SP, realizou-se a análise das 
11 propostas para compor o banco de projetos do Conselho Municipal dos Direitos 
12 da Criança e do Adolescente (CMDCA), pela Comissão de Seleção devidamente 
13 designada, com o objetivo de repasse de recursos pelo Fundo Municipal dos . 
14 Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) com o objetivo de fortalecer as 
15 ações executadas pelas Organizações da Sociedade Civil cujo público-alvo é a 
16 criança e o adolescente. O período de apresentação das propostas foi de 11 de 
17 fevereiro a doze de março do corrente ano, sendo a documentação entregue em 
18 2 (dois) envelopes, contendo: a) Envelope 1: Ofício endereçado ao CMDCA 
19 contendo a descrição da proposta; Proposta do objeto da parceria; Descrição 
20 técnica do Projeto; Plano de Trabalho, e b) Envelope 2: Declaração de ciência e 
21 concordância com as disposições do edital; Declaração que não se encontra 
22 impedido de celebrar Termo de Fomento; Declaração que evidencia a situação 
23 das instalações; Declaração que se responsabiliza pelas obrigações trabalhistas; 
24 ,Declaração de que não há parentesco até segundo grau entre os membros da 
25 / diretoria; Cópia simples do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); ; 

, 26 Certidão conjunto negativa de débito ou positiva com efeito de negativa · de 
\ débito da Receita Federal; Certidão de regularidade fiscal do Fundo de Garantia 

28 por Tempo de Serviço (FGTS); Certidão de débitos mobiliários; Certidão 
29 negativa de débitos trabalhistas; Certidão de existência jurídica ou cópia do 
30 estatuto social registrado; Cópia simples da ata de eleição do quadro dirigente; 
31 Relação nominal atualizada dos d(rigentes; Cópia simples do documento que 
32 comprove o endereço da Organização da Sociedade Civil (OSC); Cópia simples 
33 . do RG e CPF dos representantes legais da OSC; Cópia simples da inscrição no 
34 Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e do Conselho Municipal dos 
35 Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). As OSC's que entregaram a 
36 documentação conforme disposto acima para análise da proposta foram: Ação 
37 Comunitária Pousadense, AFAPAB, Comunidade Bom Pastor - Creche Rainha 
38 da Paz, Caná, Casa da Criança Madre Teodora Voiron, Casa da Esperança, 
39 Casa do Garoto, CEAC, Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal 
40 Difrância, Centro de Convivência Infantil - João Paulo 11, CEVAC, Creche 
41 Leocádio Correia, Fundação Amigos do João Bidu, FUNDATO, IPRESPA, 
42 Legião Mirim, Pequenos Obreiros de Curuçá (POC), Recriar - Projetos Sociais, 
43 SORRI e APAE. Nesta etapa da entrega da documentação, a Comissão de 
44 Seleção desabilitou a OSC APAE, em decorrência da mesma ter entregue a 
45 documentação fora do horário estabelecido no Edital de Chamamento 
46 Público, conforme disposto no item 6. conforme consta no protocolo de 
47 entrada na Sede da Secretaria Municipal do Bem Estar Social (SEBES) -
48 (Documento anexo). Dando prosseguimento aos trabalhos, procedeu-se a 
49 análise individualizada de cada proposta apresentada, sendo: a) Centro de 
50 Convivência Infantil - João Paulo •11 - objeto da parceria~ 'Reforma e 

~ 
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Adequação de Acessibilidade do local de execução de suas atividades. De 
acordo com os critérios estabelecidos, a pontuação total da proposta 
encaminhada foi de 8 (oito) pontos, sendo: I - Informações sobre as ações a 
serem desenvolvidas (capacidade técnica operacional / capacidade de 
atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma de 
execução do proíeto / território onde será executado o proíeto / metas a serem 
atingidas): 1 (um) ponto; Ili - Descrição da realidade obíeto da parceria (o que se 
pretende modificar. aprimorar ou desenvolver com o proíeto / nexo causal entre 
essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV -
descrição dos indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do 
proieto): 2 (dois) pontos; b) FUNDATO - objeto da parceria: Continuidade das 
ações do Projeto Flor e Ser. Pontuação total de_ 1 O (dez) pontos, sendo: L: 
Informações sobre as ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica 
operacional I capacidade de atendimento): 3 (três) pontos; li - Identificação da 
parceria pretendida (forma de execução do proíeto I território onde será 
executado o proíeto / metas a serem atingidas): 2 (dois) pontos; Ili - Descrição 
da realidade obíeto da parceria (o que se pretende modificar. aprimorar ou 
desenvolver com o proíeto / nexo causal entre essa realidade e as atividades a 
serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição dos indicadores (que 
aferirão metas e prazos para execução do proieto): 2 (dois) pontos;c) FUNDATO 
- objeto da parceria: Reforma do~ banheiros para crianças e adolescentes. 
Pontuação total de 8 (oito) pontos, sendo: I - Informações sobre as ações a 
serem desenvolvidas (capacidade técnica operacional / capacidade de 
atendimento): 2 (três) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma de 
execução do proíeto / território onde será executado o proíeto / metas a serem 
atingidas): 2 (dois) pontos; 
IJJ- Descrição da realidade obíeto da parceria (o que se pretende modificar. 
aprimorar ou desenvolver com o proíeto / nexo causal entre essa realidade e as 
atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição dos 
indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do proíeto): 2 (dois) 
pontos; d) Legião Mirim - objeto da parceria: Projeto Web Designer - O 
futuro se constrói agora. Pontuação total: 10 (dez) pontos, sendo: 1- critério 
a) informações sobre as ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica 
operacional/ capacidade de atendimento): 3 (três) pontos; li - Identificação da 
parceria pretendida (forma de execução do proíeto I território onde será 
executado o proíeto / metas a serem atingidas): 2 (dois) ,pontos; Ili - Descrição 
da realidade obíeto da parceria (o que se pretende modificar. aprimorar ou 
desenvolver com o proíeto / nexo causal entre essa realidade e as atividades a 
serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição dos indicadores (que 
aferirão metas e prazos para execução do proieto): 2 (dois) pontos; e) Casa do 
Garoto - objeto da parceria: Ludicidade no teatro de fantoches. Pontuação 
total: 9 (nove) pontos, sendo: I - Informações sobre as ações a serem 
desenvolvidas (capacidade técnica operacional/ capacidade de atendimento/: 3 
(três) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma de execução do 
proíeto / território onde será executado o proíeto I metas a serem atingidas): 1 
(um) pontos; 1/1 - Descrição da realidade obieto da parceria (o que se pretende 
modificar. aprimorar ou desenvolver com o proíeto / nexo causal entre essa 
realidade e as atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição 
dos indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do proíeto): 2 (dois) 
pontos; f) Casa do Garoto - objeto da parceria: Biblioteca Móvel - Viajando 
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na leitura. Pontuação total: 3 (três) pontos, sendo: / Informações sobre as 
ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica operacional/ capacidade de 

103 atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma de 
104 execução do proíeto / território onde será executado o proíeto I metas a serem 
105 atingidas/: O (zero) pontos; Ili - Descrição da realidade obíeto da parceria (o que 
106 se pretende modificar. aprimorar ou desenvolver com o proíeto / nexo causal 

entre essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas): O (zero) pontos; IV 
- descrição dos indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do 

107 
108 

109 projeto): 1 (um) ponto; g) Casa da Criança "Madre Maria Maria Teodora 
110 Voiron" - objeto da parceria: Arte e Vida. Pontuação total: 9 (nove) pontos, 
111 sendo: I - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas (capacidade 
112 técnica operacional / capacidade de atendimento): 3 (três) pontos; fL: 
113 Identificação da parceria pretendida (forma de execução do projeto / território 
114 onde será executado o projeto/ metas a serem atingidas): 2 (dois) pontos; Ili -
115 Descrição da realidade objeto da parceria (o que se pretende modificar. 
116 aprimorar ou desenvolver com o projeto/ nexo causal entre essa realidade e as 
117 atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição dos 

indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do projeto): 1 (um) 
pontos; h) Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo 
de Bauru (AFAPAB) - objeto da parceria: Implantação do Centro de 
Convivência lnfanto Juvenil para crianças autistas. Pontuação total: 7 (sete) 
pontos, sendo: sendo: / - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas 
(capacidade técnica operacional/ capacidade de atendimento): 2 (dois) pontos; 
li - Identificação da parceria pretendida (forma de execução do projeto / território 
onde será executado o projeto / metas a serem. atingidas): 1 (um) ponto;.l!L: 
Descrição da realidade obíeto da parceria (o que se pretende modificar. 
aprimorar ou desenvolver com o projeto / nexo causal entre essa realidade e as 
atividades a serem desenvolvidas): 2 (dois) pontos; ·1v - descrição dos 

12,9 indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do projeto): 2 (dois) 
130 pontos; i) Fundação Amigos do João Bidu (FAJB) - objeto da parceria: 
131 Cobertura da quadra poliespotiva. Pontuação total: 9 (nove) pontos, sendo: 
132 / - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica 
133 operacional/ capacidade de atendimento): 3 (três) pontos; li - Identificação da '1t : 134 parceria pretendida (forma de execução do projeto / território onde será 
135 executado o proíeto / metas a serem atingidas): 1 (um) ponto; Ili - Descrição da 
136 realidade objeto da parceria (o que se pretende modificar. aprimorar ou 
137 desenvolver com o projeto / nexo causal entre essa realidade e as atividades a 
138 serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição dos indicadores (que 
139 aferirão metas e prazos para execução do projeto): 2 (dois) pontos; j) Instituto 
140 Profissional de Reabilitação Social 1° de Agosto (IPRESPA) - objeto da 
141 parceria - Cozinha do Futuro. Pontuação total de 7 (seta) pontos. sendo: L: 
142 Informações sobre as. ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica 
143 operacional / capacidade de atendimento/: 3 (três) pontos; li - Identificação da 
144 parceria pretendida (forma de execução do proíeto / território onde será 
145 executado o projeto / metas a serem atingidas): 1 (um) ponto; Ili - Descrição da 
146 realidade obíeto da parceria (o que se pretende modificar. aprimorar ou 
147 desenvolver com o proieto / nexo causal entre essa realidade e as atividades a 
148 serem desenvolvidas): 1 (um) ponto; IV - descrição dos indicadores (que aferirão 
149 metas e prazos para execução do proieto): 2 (dois) pontos; k) Recriar Projetos 

~•Is· Objeto da Pa=ria, Multimldla. eriaçAo de eont,,; digitais. 
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Pontuação total: 8 (oito) pontos, sendo: I - Informações sobre as ações a 
serem desenvolvidas (capacidade técnica operacional / capacidade de 
atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma de 
execução do projeto / território onde será executado o projeto / metas a serem 
atingidas): 1 (um) ponto; 1/1 - Descrição da realidade objeto da parceria (o que se 
pretende modificar. aprimorar ou desenvolver com o projeto / nexo causal entre 
essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV -
descrição dos indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do 
projeto): 2 (dois) pontos; 1) Creche Rainha da Paz - Objeto da Parceria: 
Possibilitando uma escola sem muros. Pontuação Total: 7 (sete) pontos, 
sendo: / - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas (capacidade 
técnica operacional / capacidade de atendimento): 3 (três) pontos; fL: 
Identificação da parceria pretendida (forma de execução do proíeto / território 
onde será executado o projeto / metas a serem atingidas): 1 (um) ponto;.JlL
Descricão da realidade obíeto da parceria (o que se pretende modificar. 
aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo causal entre essa realidade e as 
atividades a serem desenvolvidas): 2 (dois) pontos; IV - descrição dos 
indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do projeto/: 1 (um) 

onto; m) Associação Comunitária CANÁ - Objeto da Parceria: Implantação 
da Sala de Informática. Pontuação total de: 8 (oito) pontos, sendo: L: 
Informações sobre as ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica 
operacional/ capacidade de atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da 
parceria pretendida (forma de execução do projeto I território onde será 
executado o projeto/ metas a serem atingidas/: 2 (dois) pontos; 1/1 - Descrição 
da realidade objeto da parceria (o que se pretende modificar. aprimorar ou 
desenvolver com o projeto / nexo causal entre essa realidade e as atividades a 
serem desenvolvidas): 2 (dois) pontos; IV - descrição dos indicadores (que 
aferirão metas e prazos para execução do projeto): 2 (dois) pontos; n) Centro 
Comunitário Assistencial e Educacional Anibal Difrãncia - Creche São 
Paulo - Objeto da Parceria: Reestruturação dos banheiros. Pontuação total: 
7 (sete) pontos. sendo: I - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas 
(capacídade técnica operacional I capacidade de atendimento/: 2 (dois) pontos; 
li - lderltificação da parceria pretendida (forma de execução do projeto / território 
onde será executado o proíeto / metas a serem atingidas): 2 (dois) ponto; Ili -
Descridão da realidade objeto da parceria (o que se pretende modificar. 
aprimor:ar ou desenvolver com o projeto / nexo causal entre essa realidade e as 
atividades a serem desenvolvidas): 2 (dois) pontos; IV - descrição dos 
indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do projeto): 1 (um) 
ponto; o) Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC) / Seara de Luz - Objeto da 
Parcerja: Informática pata todos / Revitalização. Pontuação total: 10 (dez) 
pontos~ sendo:/ - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas 
(capacidade técnica operacional/ capacidade de atendimento): 3 (três) pontos; 1J 
- Identificação da parceria pretendida (forma de execução do projeto / território 
onde sêrá executado o projeto I metas a serem atingidas): 2 (dois) pontos; Ili -
Descrição da realidade objeto da parceria (o que se pretende modificar. 
aprimorar ou desenvolver com o projeto / nexo causal entre essa realidade e as 
atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição dos 
indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do projeto/: 2 (dois) 
pontos; p) Casa da Esperança (CAESP) - Objeto da parceria: Rompendo 
Barreiras. Pontuação total de: 6 (seis) pontos. sendo: / - Informações sobre 
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201 as ações a serem desenvolvidas (capacidade .. técnica operacional I capacidade 
202 de atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma 
203 de execução do proieto / território onde será executado o proieto / metas a 
204 serem atingidas): 1 (um) pontos Ili - Descrição da realidade obieto da parceria 
205 (o que se pretende modificar. aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo 
206 causal entre essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas): 2 (dois) 
207 pontos; IV - descrição dos indicadores (que aferirão metas e prazos para 

execução do proieto): 1 (um) ponto; q) Ação Comunitária Pousadense -
Formiguinha - Objeto da Parceria: Formigueiro em construção. Total de 

208 
209 

210 pontuação: 7 (sete) pontos, sendo: I - Informações sobre as ações a serem 
211 desenvolvidas (capacidade técnica operacional/ capacidade de atendimento): 2 
212 (dois) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma de execução do 
213 proieto I território onde será executado o proieto / metas a serem atingidas): 1 
214 (um) ponto Ili - Descrição da realidade obieto da parceria (o que se pretende 
215 modificar. aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo causal entre essa 
216 realidade e as atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição 

dos indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do proieto): 1 (um) 
ponto; r) Ação Comunitária Pousadense - Formiguinha - Objeto da Parceria: 

,a 217 
• 218 

219 Polo de Proteção Integrado para crianças e adolescentes. Pontuação total: 
220 3 (três) pontos, sendo: I - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas 
221 (capacidade técnica operacional/ capacidade de atendimento): 2 (dois) pontos; 

, 231 

~32 
233 

---. 234 
. 235 

li - Identificação da parceria pretendida (forma de execução do proieto / território 
onde será executado o proieto / metas a serem atingidas}: O (zero) pontos;-11!...: 
Descrição da realidade obieto da parceria (o que se pretende modificar. 
aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo causal entre essa realidade e as 
atividades a serem desenvolvidas): O (zero) pontos; IV - descrição dos 
indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do proieto): 1 (um) 
ponto; s) SORRI - Objeto da parceria: Ouvir para o Futuro. Pontuação total: 
4 (quatro)· pontos, sendo: I - Informações sobre as ações a serem 
desenvolvidas (capacidade técnica operacional/ capacidade de atendimento): O 
(zero) pontos; // - Identificação da parceria pretendida (forma de execução do 
proieto / território onde será executado o proieto / metas a serem atingidas): 1 
(um) ponto; Ili - Descrição da realidade obieto da parceria (o que se pretende 
modificar, aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo causal entre essa 
realidade e as atividades a serem desenvolvidas): 2 (dois) pontos; IV - descrição 

236 dos indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do proieto): 1 (um) 
237 ponto; t) Pequenos Obreiros de Curuçá (POC) - Objeto da Parceria: Espaço 

Desenvolver: sala. multi uso. Pontuação total: 6 (seis) pontos, sendo: L: 238 
239 
240 

Informações sobre as ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica 
operacional/ capacidade de atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da 

241 parceria pretendida (forma de execução do proieto / território onde será 
242 executado o proieto / metas a serem atingidas): 1 (um) ponto; Ili - Descrição da 
243 realidade obieto da parceria (o que se pretende modificar. aprimorar ou 

desenvolver com o proíeto I nexo causal entre essa realidade e as atividades a 
serem desenvolvidas): 2 (dois) pontos; IV - descrição dos indicadores (que 
aferirão metas e prazos para execução do proieto): 1 (um) ponto; u) Creche 

244 
245 
246 
247 Berçário Dr. Leocádio Correa. Objeto da Parceria: Esporte e Brincadeira é 
248 coisa séria. Pontuação Total: 9 (nove) pontos, sendo: I - Informações sobre 
249 as ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica operacional / capacidade 
250 de atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma 

~ 
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de execução do proieto / território onde será executado o proieto I metas a 
serem atingidas): 2 (dois) pontos; Ili - Descrição da realidade obieto da parceria 
(o que se pretende modificar. aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo 
causal entre essa realidade e. as atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) 
pontos; IV - descrição dos indicadores (que aferirão metas e prazos para 
execução do proieto): 2 (dois) pontos; v) Centro de Valorização da Criança 
(CEVAC) - Objeto da Parceria: Doce refeição saudável. Pontuação Total: 8 
(oito) pontos, sendo: 1 - Informações sobre as ações a serem desenvolvidas 
(capacidade técnica operacional/ capacidade de atendimento): 2 (dois) pontos; 
li - Identificação da parceria pretendida (forma de execução do proieto / território 
onde será executado o projeto/ metas a serem atingidas): 2 (dois) pontos; _Jjl_
Descrição da realidade objeto da parceria (o que se pretende modificar. 
aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo causal entre essa realidade e as 
atividades a serem desenvolvidas): 3 (três) pontos; IV - descrição dos 
indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do proieto): 1 (um) 
ponto. Finalizada a primeira etapa da seleção das propostas, foram desabilitadçis 
as seguintes osc·s: a) SORRI: em decorrência da capacidade técnica
operacional não estar descrita de forma clara e objetiva na documentação 
apresentada nos Anexos 11,111 · e IV; b) Casa do Garoto - Projeto: Biblioteca · 
Móvel - viajando pela leitura: em decorrência da proposta apresentada não ter 
clareza no que se refere ao nexo causal. ou seja, no atual contexto social a 
leitura deve ser incentivada de forma digital. principalmente junto a população 
em situação de vulnerabilidade social. oportunizando a sua inserção no mundo 
das mídias digitais e c) Ação Comunitária Pousadense - Formiguinha - Polo 
de Proteção Integrado para a criança e adolescente: em decorrência de não 
apresentar clareza com relação a capacidade técnica-operacional. bem como no 
que se refere ao valor solicitado ser de alto teor. Ressaltamos que a OSC 
Creche Berçário Dr. Leocádio Correa foi habilitada com glosa de valor, uma 
vez que, no entendimento dessa Comissão de Seleção. a mesma possui 
capacidade técnica-operacional, não se fazendo necessário a contratação de 
equipe específica para o desenvolvimento do referido projeto. Desta forma a 
classificação projetos apresentados e habilitados se constitui da seguinte forma: 

283 ,-. 284 
osc PROJETO VALOR PONTUAÇAO STATUS 

Legião Mirim de Web Designer - O futuro se R$ 115.000,00 10 Habilitado 
Bauru constrói aQora 
FUNDATO Flor e Ser: Construindo de mãos R$ 100.765,80 10 Habilitado 

dadas 
CEAC / Seara de 1 nformática para todos R$ 41.508,00 10 Habilitado 
Luz 
Casa do Garoto Ludicidade no teatro de R$ 37.400,00 9 Habilitado 

fantoches 
Casa da Criança Arte e Vida R$ 21.150,00 9 Habilitada 
Madre Maria 
Teodoro Voiron 
Fundação Amigos Cobertura da Quadra R$ 157.876,64 9 Habilitada 
do João Bidu poliesportiva 
(FAJB) 
Creche Berçário Esporte e Brincadeira é coisa R$ 170.326,42 9 Habilitada 
Leocádio Correa séria 
FUNDATO Reforma dos banheiros para R$ 59.501,81 8 Habilitada 

crianças e adolescentes 
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Centro de Reforma e Adequação - R$·93.133,95 8 Habilitada 
Convivência lnfanto acessibilidade 
Juvenil - João 
Paulo li 
Associação 
Comunitária CANA 

Sala de Informática R$ 42.475,00 8 Habilitado 

Recriar - Projetos Multimídia: Criação de conteúdo R$ 44.999,92 8 Habilitada 
Sociais diaitais 
Centro de Doce refeição saudável R$105.571,00 8 Habilitada 
Valorização da 
crianca íCEVACl 
Ação Comunitária Formigueiro em construção R$ 250.000,00 7 Habilitada 
Pousadense 
Instituto Cozinha do futuro R$ 42.860,00 7 Habilitada 
Profissional de 
Reabilitação Social 
1º de Agosto -
IPRESPA 
Creche da Rainha Possibilitando uma escola sem R$ 200.000,00 7 Habilitada 

~ 
da Paz muros 
Associação dos Centro de Convivência Infante R$ 41.202,82 7 Habilitada 
Familiares e Juvenil para crianças autistas -
Amigos dos TEA 
portadores de 
autism:fi de Bauru 
(AFAF B) 

~ 
C~t,o Comunitário Reestruturação dos Banheiros R$ 35.400,00 7 Habilitada 
A s·stencial e 

!cacional Aníbal 
€meia - Creche 
Paulo 

~sr ~sa da Esperança Rompendo Barreiras R$ 28.982,00 6 Habilitada 

'x AESP) 

1/ 
P~qujlnos Obreiros Espaço Desenvolver: sala R$ 48.300,00 6 Habilitada 

'de '01.Jrur.:ó !POCl multiuso 
SWRRI - Bauru Ouvir o futuro R$ 165.373,00 4 Desabilitada 

,,e:asii do Garoto Biblioteca móvel - viajando pelo R$ 49.000,00 3 Desabilitada 
\.__/ / 

leitura 
Ação Comunitária Polo de Proteção Integrado para R$ 334.200,00 3 Desabilitada ,,. Pousadense - criança e adolescente 
Formiouinha 
Associação de Pais Construindo a Aprendizagem: do R$ 140.000,00 o Desabilitada 
e Amigos dos espaço de atendimento a 
Excepcionais inclusão escolar. 
(APAE - Bauru) .. 

285 O resultado prehmmar das propostas será publicado no Diário Of1c1al do 
286 município, como previsto no presente edital para conhecimento das OSC's 
287 proponentes, e abertura do período de interposição de recursos, conforme 
288 previsto no item 16 "Do Resultado", item 16.2. Prosseguindo com a segunda 
289 etapa do processo de seleção do presente chamàmento público, que se deu no 
290 período de 03 de abril a 12 de abril, primeiramente informamos que o resultado 
291 preliminar das propostas habilitadas e desabilitadas foi publicado por meio de 
292 Resolução do CMCA n.º 03/2019, no Diário Oficial do município na data de 26 de 
293 março. Mediante a publicação, interpôs recurso as seguintes OSC's: SORRl-
294 Bauru e Creche Berçário Dr. Leocádio Correa. No que se refere ao recurso 
295 interposto pela OSC SORRI-Bauru, a mesma justificou a equipe de Recursos 
296 Humanos proposta, bem como os gastos com material de custeio e equipamento, 
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ajustando o plano de trabalho de acordo com as recomendações da Comissão . 
de Seleção. Diànte a justificativa apresentada, realizou-se nova análise· da 
proposta, onde .a OSC, teve a seguinte pontuação: I - Informações sobre as 
ações a serem desenvolvidas (capacidade técnica operacional / capacidade de 
atendimento): 2 (dois) pontos; li - Identificação da parceria pretendida (forma de 
execução do proieto I território onde será executado o projeto / metas a serem 
atingidas): 2 (dois) pontos; Ili - Descrição da realidade obieto da parceria (o gue 
se pretende modificar. aprimorar ou desenvolver com o proieto / nexo causal 
entre essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas): 2 (dois) pontos; IV 

·306 - descrição dos indicadores (que aferirão metas e prazos para execução do 
projeto): 1 (um) ponto, totalizando 7 (sete) pontos, estando a proposta 
habilitada e ser recurso DEFERIDO. Dando prosseguimento aos trabalhos, 
passou-se para a análise do recurso da OSC Creche Berçário Leocádio 
Correa, entretanto o entendimento da Comissão de Seleção permanece o 
mesmo, permanecendo a OSC habilitada com glosa de valor, estando seu 
recurso INDEFERIDO. Ressaltamos que as OSC's APAE-Bauru e Ação 
Comunitária Pousadense - Formiguinha, não interpuseram recurso. Finalizando 
essa fase, o resultado final das propostas habilitadas para compor o Banco 
de Projetos do CMDCA no corrente exercício, com validade de 24 meses a 
partir da data de sua publicação, conforme disposto no item 21 "Das Disposições 

307 
308 
309 
310 
311 
312 

• 313 
314 
315 
316 
31? ,Gerais", item 21.8. ficou da seçiuinte forma: 

/ /OSC PROJETO VALOR PONTUACAO STATUS k:~ Mirim de Web Designer - O futuro se R$ 115.000,00 10 Habilitado 
constrói agora 

?NDATO Flor e Ser: Construindo de mãos R$ 100.765,80 10 Habilitado 
dadas 

CEAC / Seara de Informática para todos R$ 41.508,00 10 Habilitado 
Luz 
yasa do Garoto Ludicidade no teatro de R$ 37.400,00 9 Habilitado 

\ Í fantoches Wa~ª da Criança Arte e Vida R$ 21.150,00 9 Habilitada 
dre Maria 

~ Teodoro.Voiron 
Fundação Amigos Cobertura da Quadra R$ 157 .876,64 9 Habilitada 
do João Bidu poliesportiva ,. (FAJB) 
Creche Berçário Dr. Esporte e brincadeira é coisa R$ 170.326,42 9 Habilitada 

- Leocádio Correa séria 
FUNDATO Reforma dos banheiros para R$ 59.501,81 8 Habilitada 

criancas e adolescentes 
Centro de Reforma e Adequação " R$ 93.133, 95 8 Habilitada 
Convivência lnfanto acessibilidade 
Juvenil " João 
Paulo li 
Associação 
Comunitária CANA 

Sala de Informática R$ 42.475,00 8 Habilitado 

Recriar - Projetos Multimídia: Criação de conteúdo R$ 44.999,92 8 Habilitada 
Sociais diaitais 
Centro de Doce refeição saudável R$105.571,00 8 Habilitada 
Valorização da 
crianca (CEVACl 
Ação Comunitária Formigueiro em construção R$ 250.000,00 7 Habilitada 
Poüsadense 
Instituto Cozínha do futuro R$ 42.860,00 7 Habilitada 
Profissional de 

d 
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1º de Agosto -
IPRESPA· 
Creche da Rainha Possibilitando uma escola sem R$ 200.000,00 7 Habilitada 
da Paz muros 
Associação dos Centro de Convivência I nfanto R$ 41.202,82 7 Habilitada 
Familiares e Juvenil para crianças autistas -
Amigos dos TEA 
portadores de 
autismo de Bauru 
IAFAPAB\-
SORRI - Bauru Ouvir o futuro R$ 140.000,00 7 . Habilitada 
Centro Comunitário Reestruturação dos Banheiros R$ 35.400,00 7 Habilitada 
Assistencial e 
Educacional Aníbal 
Difrãncia - Creche 
São Paulo 
Casa da Esperança Rompendo Barreiras R$ 28.982,00 6 Habilitada 
(CAESP) 
Pequenos Obreiros Espaço Desenvolver: sala R$ 48.300,00 6 Habilitada 
de·curucá (POCl multiuso .. 

318 Ressaltamos que as propostas hab11Itadas no presente Chamamento Púbilco, 
319 não implicará no imediato repasse dos recursos solicitados, por meio de Termo 
320 de Fomento entre a PMB /SEBES e as OSC's, uma vez que, que depende da 
321 disponibilidade orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Cri' do 
322 Adolescente (FMDCA). Anexo a presente Ata, está a document dos 
323 recursos interpostos pelas SC's. Segue resultado para publicaç- iário 
324 Oficial do município. Em n mais h ndo, a presente Com ss él eleção 
325 firma p '"""'- ata, _(,.~~~ti-~~--, Ana Cristina Oá117'!3 ereira, 

Fazio Dias, 
Nelso 

326 
327 
328 

ffe 
Ca I ia Dias V 
de abril de 2019. 

-- - ._ .... ~ 
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Ata da Reunião Extraordinária do CMDCA do dia 23/08/2019 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, em primeira 

chamada, às 08h30, reuniram-se na Casa dos Conselhos, sito à Rua Doutor Antonio 

Prudente, 1-148 Jd Estoril 11, para reunião extraordinária os conselheiros municipais 

titulares e suplentes, conforme lista de presença anexo. A presidente Andrea Ferreguti 

agradeceu a presença de todos, e informou que a Reunião tem o objetivo de deliberar 

recursos para projetos que já se encontram aprovados no Banco de Projetos , seguindo 

critérios que todos acharem importantes . Dentre as condicionalidades atendidas pelos 

projetos contemplados, estão nunca ter sido gratificado pelo Fundo, possuir proposta 

coerente considerando a demanda apresentada e os valores solicitados ao conselho, 

demonstrar sustentabilidade e continuidade do atendimento mesmo após o 

financiamento e, por fim, a necessidade do repasse para minimizar riscos e trazer 

melhorias à OSC da qual faz parte. Foram aprovados para receberem os recursos 

alocados no Fundo os Seguintes projetos : 1° AFAPAB que irá desenvolver o projeto 

"Centro de Convivência Infanta-Juvenil" no valor de R$ 41.202,82 (Quarenta e Hum Mil 

, Duzentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) ; 2° Casa da Criança Madre Maria 

Teodoro Voiron que irá desenvolver o Projeto "Arte da Vida" no valor: R$ 21.150,00 

(Vinte e Hum Mil , Cento e Cinquenta Reais) ; 3° Casa da Esperança que irá 

desenvolver o Projeto "Rompendo Barreiras" no valor de R$29.982,00 (Vinte e Nove Mil 

, Novecentos e Oitenta e Dois Reais) ; 4° CEAC que irá desenvolver o Projeto 

"Informática Para Todos" no valor de R$ 41.508,00 (Quarenta e Hum Mil , Quinhentos e 

Oito Reais); 5° Centro Comunitário Assistencial e Educacional Anibal Difrância -

Creche São Paulo que irá desenvolver o Projeto "Reestruturação dos banheiros" no 

valor: R$ 35.400,00 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais). 6° CEVAC que irá 

desenvolver o projeto "Doce Refeição Saudável" no valor: R$ 105.571,00 (Cento e 

Cinco Mil, ·Quinhentos e Setenta e Hum Reais). 7° FUNDATO - Fundação Toledo que 

irá desenvolver o Projeto "Reforma dos Banheiros" no valor de R$59.501,81 (Cinquenta 

e Nove Mil , Quinhentos e Hum Reais e Oitenta e Hum Centavos).8° IPRESPA que irá 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Av Alfredo Maia 001 S/N Vila Falcão 

cmdca@bauru.sp.gov.br 
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desenvolver o Projeto "Cozinha do Futuro" no valor de R$42.860,00 (Quarenta e Dois 

Mil , Oitocentos e Sessenta Reais); 9° POC - Pequenos Obreiros de Coruçá que 

irá desenvolver o Projeto "Espaço Desenvolver: Sala Multiuso" no valor de R$48.300,00 

( Quarenta e Oito Mil e Trezentos Reais); 10º Recriar - Projetos Sociais que irá 

desenvolver o Projeto "Multimídia - Criação de Recursos Digitais" no valor de R$ 

44.999,92 (Quarenta e Quatro Mil , Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e 

Dois Centavos).Os projetos deram o total de R$449.325,55 (Quatrocentos e Quarenta 

e Nove Mil , Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ). 

Sem Mais a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 

11 h30min e eu, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, 2 ª secretária lavrei a presente 

ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente Andrea 

Ferreguti. 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Av Alfredo Mala Q01 S/N Vila Falcão 

cmdca@bauru.sp.gov.br 
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FOLHAS 1 ~ ¼? .. --... . 
Ata da Reunião Ordinária do CMDCA do dia 1~/0872019 ··· --··-··· ·-·· ... 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, em primeira chamada, 

às 08h30, reuniram-se na Casa dos Conselhos, sito à Rua Doutor Antonio Prudente, 1-

148 Jd Estoril li, para reunião ordinária os conselheiros municipais titulares e suplentes, 

conforme lista de presença anexo. A presidente Andrea Ferreguti agradeceu a 

presença de todos, deu inicio pela leitura da ata da reunião do mês de junho, que foi 

aprovada com algumas alterações: Onde se lê: "4° Parecer Comissão de 

Fiscalização: ... trouxeram os seguintes apontamentos : Ana Cristina Pereira Camargo 

- Não fechamos parecer de visita" ... Leia-se: "4° Parecer Comissão de Fiscalização: 

. . . trouxeram os seguintes apontamentos: Ana Cristina Camargo Pereira - Não 

fechamos parecer de visita ... " , aproveitou para justificar que a reunião de julho 

precisou ser cancelada por falta de Quórum. Deu-se inicio aos informes: 1º 

Exoneração Conselheiro Tutelar Titular : Andrea informou que a Conselheira 

Tutelar Titular Mayra Alves de Oliveira Nicolini soliciiou exoneração a partir do dia 

06/08/2019, e a partir do dia 07/08/2019 a Conselheira Tutelar Suplente leda Maria de 

Souza assumiu a titularidade. 2° Processo Eleitoral Conselho Tutelar : Foi informado 

pela Sr' presidente a publicação em Diário Oficial a lista dos Candidatos habilitados 

para realizarem a Campanha Eleitoral, a campanha acontecerá entre os dias 

23/07/2019 à 04/10/2019 , informou que a Eleição será na Anhanguera no dia 

06/10/2019, a prefeitura desenvolveu o software para que as eleições sejam feitas de 

-...e forma eletrônica, deverão comparecer os eleitores com o Titulo de eleitor e Documento 

com foto , lembrando que a votação é facultativa. 3° Reunião Escuta Especializada: A 

Reunião da Escuta Especializada que seria realizada dia 07/08/2019, precisou ser 

cancelada , e será reagendada assim que o CMDCA se reunir com o Conselho Tutelar 

4° Projeto ltaú Social: A Senhora presidente informou que o Projeto escolhido pela 

plenária no mês de Junho para inscrição no Edital do ltaú Social, "O Futuro se Constrói 

agora" no valor de R$115.000,00 ( Cento e Quinze Mil Reais) , foi incluído com 

sucesso, a Secretaria Administrativa do CMDCA acompanhará a analise do parecer ( 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Av Alfredo Maia Q01 S/N Vila Falcão 

cmdca@bauru.sp.gov.br 
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aprovado ou reprovado ) pelo site do ltaú Social . Dando Continuidade pelas 

deliberações: 1° Substituição de Membro na Comissão de Sindicância e 

Processante : Foi informado para o pleno que a Sr" Luciana Aparecida Fazio Dias , 

membro da Comissão de Sindicância e Processante , solicitou substituição na 

comissão , justificando que por ser da SEBES , quando há denuncias envolvendo 

Conselheiros Tutelares, e por manter vinculo de amizade com conselheiros impede 

sua participação . A presidente reforçou que o CMDCA está trabalhando para alterar a 

Lei sobre conduta profissional do Conselho Tutelar . Hoje é apenas advertência verbal 

ou escrita e nos casos mais graves são dados outros encaminhamentos. Na ocasião a 

Sr" Jacqueline Gomes de Andrade estará compondo a Comissão, sendo aprovado por 

unanimidade. 2° Oficio APIECE 037/2019: Foi remetido a este CMDCA uma 

~• solicitação da OSC APIECE - , que recebeu um recurso de R$20.000,00 (Vinte Mil 

Reais) da CPFL , em 2012, porém o valor foi devolvido e a quadra foi executada com 

recursos próprios , neste oficio eles solicitam que o CMDCA , contemple os 

R$20.000,00 (Vinte Mil Reais) para a finalização da reforma da quadra no mesmo 

objeto, registrado na ata de 02/12/2014 constatou-se que o valor ficou reservado para 

a OSC , porém a mesma deveria reapresentar o projeto , foi solicitado atualização do 

projeto no mesmo objeto , para avaliação, com prazo de entrega. Na oportunidade o 

Sr. Nilton José Gallo manifestou-se com a indicação de verificar em atas anteriores 

sobre este tema, visto que recordava-se sobre o assunto na gestão passada, e solicitou 

verificar as atas da gestão ( 2016-2018) para verificar se há alguma manifestação 

sobre a solicitação da OSC APEICE. Fciou acordado que a Secretaria do CMDCA fará 

todo levantamento e será apresentado na próxima plenária de setembro .3° Oficio 

FUNDATO 117/2019: A Fundação Toledo por meio de Oficio informa que o Termo de 

Fomento do Projeto "Flor e Ser" foi estabelecido de 28/11/2017 à 28/11/2019 com saldo 

remanescente estimado ao final em R$21.000,00 (Vinte e Hum Mil) e que em 

audiência junto com o Ministério Publico , recomendou-se que o CMDCA desse 

continuidade ao projeto , como forma de conferir a efetividade ao direito a saúde de 

crianças e adolescentes afastados da convivência da família e inseridos em serviços de 

acolhimento , desta forma , solicita ao CMDCA o aditamento para o período de 

29/11/2019 à 28/11/2020 (12 meses) no valor de R$96.451,44 ( Noventa e Seis Mil, 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Av Alfredo Maia Q01 S/N Vila Falcão 

cmdca@bauru.sp.gov.br 
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Quatrocentos e Cinquenta e Hum Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) colocado em 

regime de votação , a solicitação foi aprovada por unaminidade, com algumas 

considerações : Graziela Aparecida da Costa Galvão , conselheira Tutelar , agradece a 

este CMDCA , e reforça que continuem mais este ano assumindo o financiamento , 

pois tem dado muito resultado . Ana Cristina Camargo Pereira, manifestou sua 

preocupação sobre as crianças e adolescentes que podem ser prejudicados na 

descontinuidade do mesmo, sugeriu cobrar da administração publica ações que 

atendam essas demandas e estabeleça providencias para que isso se torne um 

programa municipal . Andrea Ferreguti informou que consultou a Sandra Fiocco sobre 

a legalidade do aditamento e foi informada que será realizado através de todos os 

tramites necessários e legais para este fim, como envio a Câmara Municipal 

_e elaboração de projeto de Lei e etc ; então solicita que seja encaminhado resposta para 

o Ministério Publico que a plenária aprovou, por mais 12 meses o referido projeto, sem 

possibilidades para novas solicitações, sugerindo ao MP que viabilize através da 

secretaria de saúde, ações que visem atender crianças e adolescentes em situação de 

sofrimento e que necessitam de atendimento individualizado da psicoterapia, visto que 

o CMDCA não financia projetos continuados. 4° Criação de Novo CT : Foi Solicitado 

por meio do Oficio Conselho Tutelar 501/2019 e MP 3602/19 , a implantação de mais 

um Conselho Tutelar no Município de Bauru , pois de acordo com o CONANDA , a 

cada 100 mil habitantes deve ser criado um Conselho Tutelar, a presidente informa 

que será necessário maiores informações, diagnósticos, demandas não atendidas 

para melhor analise da solicitação apresentada, tendo em vista a alteração da Lei 

municipal, que já está em analise pela comissão, também foi solicitado os relatórios de 

atividades que se encontra atrasados, tanto do CT1 e CT 2, visando conhecer a ações 

realizadas. Outro aspecto, se dá também sobre o momento atual, quanto a eleição de 

novos conselheiros para o próximo exercício, enfim, este tema deverá receber atenção 

especial e informações que demonstrem a necessidade de novas implantações. a 

presidente informou que já está finalizando a elaboração do oficio resposta, e 

aproveitou para convidar para Audiência Publica referente a esse assunto no dia 

29/08/2019 ás 15hs na Gamara Municipal. 5° Indicação de Membros : O Conselho 

Municipal de Mobilidade de Bauru CMM , solicita indicação ao CMDCA de membro 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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para compor o conselho , porém a presidente informa que devido ao cancelamento da 

reunião de julho , não foi possível fazer a indicação no prazo. 6° Recurso IR : A OSC 

Wise Madnes informou via e-mail que o Confiança Supermercados destinou o Valor de 

R$30.000,00 ( Trinta Mil Reais)para utilização em seus projetos . A OSC informou 

ainda que perdeu o prazo de inscrição de projetos no Chamamento de 2019, o que 

impossibilitou a destinação de forma direta, ficando esse recurso alocado ao Fundo. A 

OSC solicitou que esse recurso fique reservado para que apresentem seu projeto em 

uma nova oportunidade. Andrea Ferreguti , colocou em discussão, não sendo aprovado 

por unanimidade a solicitação, visto que a OSC não tem projetos aprovados no banco, 

sendo necessário aguardar novo chamamento de abertura, avaliação e aprovação e 

assim apta a realizar captação de IR para financiamento. A plenária acordou informar 

.• ao Supermercados Confiança, indicando o hot site do CMDCA, banco de projetos 

aprovados e assim indicar sua escolha para financiamento. 6° Solicitação 

Contemplação: A OSC AFAPAB - Associação dos Familiares e Amigos dos 

Portadores de Autismo , solicita por meio de oficio que o CMDCA , contemple o projeto 

que consta aprovado , Luan Henrique de Jesus da Costa (Coordenador pedagógico) se 

fez presente e explanou sobre a importância da OSC , bem como a contemplação do 

projeto "Centro De Convivência Infante Juvenil" no valor de R$41.202,82 ( Quarenta e 

Hum Mil , Duzentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) , dos quais já 

arrecadaram aproximadamente R$320,00 (Trezentos e Vinte Reais) , colocado para o 

pleno opinar , o Sr° Nilton José Gallo sugeriu que fosse marcada uma reunião 

extraordinária para que sejam analisados todos os projetos no Banco de Projetos , para 

fins de financiamento , já que os mesmos já estão aprovados, a Sr" Presidente acatou 

a decisão e todos aprovaram a sugestão , tendo em vista que os projetos que forem 

contemplados , já serão encaminhados juntos em um processo só , o que economizará 

tempo e facilitará o trabalho; A reunião extraordinária ficou agendada para o dia 

23/08/2019 ás 09hs na Casa dos Conselhos sito à Rua Doutor Antonio Prudente, 1-148 

Jd Estoril li , somente para tratar deste assunto , aprovado. Sem mais a Presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11 h30min e eu, Maria do 

Carmo Monteiro Kobayashi, 2 ª secretária lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente Andrea Ferreguti. 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, em · ::Q.lli1Illi1Ta~s-08h30, .. 

reuniram-se na Secretaria Municipal do Bem Estar Social, sito à Av Alfredo Maia Quadra 01 

SN, para reunião ordinária os conselheiros municipais titulares e suplentes, conforme lista de 

presença anexo. A presidente Andréa Ferreguti agradeceu a presença de todos, deu inicio pela 

leitura da ata da reunião do mês de março, que foi aprovada , com as seguintes alterações : 

Informes 2º Chamamento Publico - onde se lê " Srº Nilton José Gallo pediu desligamento da 

,,---. Comissão de Seleção , leia-se "Sr° Nilton José Gallo se declarou impedido" ; Informes 1 º Visita 

• na Sede dos Conselheiros Tutelares - onde se lê "Maria Cristina Rossi" leia-se "Maria Cristina 

Marques Rossi" . Após, a Presidente informou e solicitou que conste em ata que a data da 

Reunião Extraordinária do dia 22/03/2019 , precisou ser adiada para o dia 18/04/2019 , devido 

a apresentação dos projetos analisados e avaliados pela comissão de seleção de projetos. Dando 

continuidade convidou a Sr° Juliane Nunes Vasconcelos da Empresa de Consultoria Aglo, para 

convidas o colegiado para o evento "T.E.A. Te amamos, seu cliente também é autista" que será 

realizado no dia 20/04/2019 , das 8h ás 12h , no Alameda Quality Center, no valor de R$90,00 

(Noventa· Reais),onde o publico alvo são pessoas interessadas nesta temática, passando assim 

para conhecimento do pleno a programação, se despediu e agradeceu a presidente pela 

oportunidade . A presidente passou então para os assuntos em Pauta , iniciando pelos informes : 

,---

• 
1º Prova Conselheiro Tutelar - A presidente informa que no dia 07/04/2019 na Faculdade 

Anhanguera , foi realizada a prova para escolha dos novos membros do conselho tutelar sendo a 

primeira fase do processo. 2° Escuta Especializada : A reunião da Escuta Especializada que 

estava agendada para o dia 20/05/2019 , precisou ser alterada para o dia 29/05/2019 ás 08h30, na 

Sede do CMDCA , sito Av Alfredo Maia Q0 1 S/N Vila Falcão (Sala 06) , a Secretaria Lucy 

ficará responsável por comunicar a todos os envolvidos inclusive a segurança publica que não 

tem enviado seus representantes. 3° Plano de Ação foi encaminhado para o Dr° Lucas Pimentel 

de Oliveira , Promotor da Infância , cópia do Plano de Ação 2018-2020 deste Conselho , após 

analise elogiou o trabalho dos conselheiros de direitos , parabenizou a formatação , salientou a 

importância no cumprimento das propostas e disponibilizou apoio do Ministério Publico para 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Rua:Raposo Tavares 11-35, VI. Brunhari : 3227-3873 - CEP 117011-020 - Bauru/SP 
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execução. 4° Oficina ITE- No dia 24/04/20 J 9 acontecerá "Oficina sobre Escuta Especializada"fi ... u "' u 

destinada para os Assistentes Sociais , será na ITE Sala 22 , Bloco O 1 ás l 4hs. Continuando pelas 

Deliberações : 1 º Apresentação e Ratificação dos projetos aprovados pela comissão de seleção e 

avaliação : A comissão de seleção e avaliação composta por Andrea Caricati, Carmem Ligia 

Dias Valim , Luciana Aparecida Fázio Dias , Ana Cristina Pereira Camargo , Nilton José Gallo 

analisaram as documentações referentes ao Edital n°28/2019 , Chamamento Publico 02/2019 , 

Foram 23 projetos encaminhados ao CMDCA para analise da comissão, sendo que 20 projetos 

tiveram parecer favorável sendo eles : !-"Formigueiro em Construção" no valor de 

R$250.000,00 ( Duzentos e Cinquenta Mil Reais) da OSC Ação Comunitária Pousadense ; 2-

"Centro de Convivência Infanto Juvenil" no valor de R$41.202,82 (Quarenta e Hum Mil , 

r'\ Duzentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) da Associação dos Familiares e Amigos dos 

• Portadores de Autismo -AF AP AB ; 3-"Possibilitando uma Escola sem Muros" no valor de 

,...-..,, • 

R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais) da OSC Bom Pastor - Creche Rainha da Paz ; 4-"Sala de 

Informática" no valor de R$42.475,00 (Quarenta e Dois Mil , Quatrocentos e Setenta e Cinco 

Reais) da OSC Caná; 5- "Arte da Vida" no valor de R$21.150,00 (Vinte e Hum Mil, Cento e 

Cinquenta Reais) da OSC Casa da Criança Madre Maria Teodoro Voiron . 6- "Rompendo 

Barreiras" no valor de R$28.982,00 (Vinte e Oito Mil , Novecentos e Oitenta e Dois Reais) da 

OSC Casa da Esperança ; 7- "Ludicidade no Teatro de Fantoche" no valor de R$37.400,00 

(Trinta e Sete Mil e Quatrocentos Reais) da OSC Casa do Garoto. 8-"Informática para Todos" no 

valor de R$41.508,00 (Quarenta e Hum Mil, Quinhentos e Oito Reais) da OSC CEAC - Centro 

Espírita Amor e Caridade ; 9- "Reestruturação dos Banheiros" no valor de R$35.400,00 (Trinta e 

Cinco Mil e Quatrocentos Reais) do Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal 

Difrância. 10-"Reforma e Adequação de Acessibilidade" no valor de R$93. 133,95 (Noventa e 

Três Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos) do Centro de Convivência 

Infantil - João Paulo II ; ! !-"Doce Refeição Saudável" no valor de R$105.571,00 (Cento e 

Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Hum Reais) da OSC CEVAC - Centro de Valorização da 

Criança. 12-"Esporte e Brincadeira é coisa séria" no valor de R$170.326,42 (Cento e Setenta Mil 

, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos) da Creche Leocádio Correia; 13-

"Cobertura da Quadra Poliesportiva" no valor de R$157.876,64 ( Cento e Cinquenta e Sete Mil, 

Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) da OSC Fundação Amigos de 

João Bidu. 14 "Reforma dos Banheiros" no valor de R$59.501,81 ( Cinquenta e Nove Mil , 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Rua:Raposo Tavares 11-35, VI. Brunhari : 3227-3873 - CEP 117011-020 - Bauru/SP 
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Quinhentos e Hum Reais e Oitenta e Hum Centavos) da OSC Fundação Toledo ; 15-

"Continuando de Mãos Dadas" no valor de R$100.765,80 (Cem Mil , Setecentos e Sessenta e 

Cinco Reais e Oitenta Centavos) da OSC Fundação Toledo "Flor e Ser"; 16- "Cozinha do 

Futuro" no valor de R$42.860,00(Quarenta e Dois Mil , Oitocentos e Sessenta Reais) OSC 

Instituto Profissional de Reabilitação Social 1 ° de Agosto -IPRESP A; 17-"O Futuro se constrói 

agora" no valor de R$115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais) da OSC Legião Mirim ; 18-

"Espaço desenvolver - sala de Multiuso" no valor de R$48.300,00 (Quarenta e Oito Mil- e 

Trezentos Reais) da OSC Pequenos Obreiros de Coruçá (POC) ; 19- " Projeto Multimídia -

Criação de Conteúdos Digitais" no valor de R$44.999,92 (Quarenta e Quatro Mil , Novecentos e 

Noventa e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) da OSC Recriar - Projetos Sociais; 20-

r'---, "Ouvir para o Futuro" no valor de R$140.502,46 ( Cento e Quarenta Mil , Quinhentos e Dois 

• Reais e Quarenta e Seis Centavos ) da OSC SORRI - Centro Especializado em Reabilitação , 

todos os projetos apresentados foram aprovados pela plenária e a Comissão de Seleção ficará 

responsável pela publicação , bem como enviar cópia da Ata das analises detalhadas para este 

CMDCA , na oportunidade a Comissão falou na importância de deliberação de recursos para 

algumas OSCs , mas que no momento analisando a precariedade do Centro de Convivência 

Infantil - Joã9 Paulo II (Projeto aprovado -"Reforma e Adequação de Acessibilidade) , solicitou 

prioridade e urgência na deliberação do recurso, após as colocações da comissão e em regime de 

votação, todos foram favoráveis e esta solicitação foi aprovada por unanimidade . Sendo assim a 

Secretaria do CMDCA , Lucy , ficará responsável pelo andamento das providencias. Dando 

seguimento a comissão apresentou informou que as OSC tiveram o prazo de entrega do período 

de 11/02/2019 até 12/03/2019 , os resultados dos primeiros aprovados foram publicados em 
r'"', 
• Diário Oficial dia 18/04/2019, onde 03 OSC apresentaram recurso solicitando adequações nos 

projetos, por terem sido reprovadas, sendo elas : SORRI , Creche Leocádio Correa e AP AE , 

sendo que Sorri e Leocádio Correa foram aprovados. A AP AE foi reprovada por entregar 

projeto fora do prazo. 2° Solicitação Sorri - A Entidade Sorri solicitou através do Oficio 

nº360/2019, prorrogação de prazo até 31/12/2019 da vigência do Termo de Fomento 1.805/2018, 

cujo prazo expira em 01/05/2019 , em regime de votação , a solicitação foi aprovada por 

unanimidade. A presidente infonna que agendará uma reunião extraordinária para analisar os 

projetos aprovados para que possam ser contemplados conforme necessidade , infonnando que 

hoje o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possui R$866.000,00 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Rua:Raposo Tavares 11-35, VI. Brunhari : 3227-3873 - CEP 117011-020 - Bauru/SP 
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REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 

No dia doze do mês de março do ano de dois mil e dezenove (12/03/2019), às 08h30, em 

primeira chamada, conforme lista de presença anexada, foi realizada a reunião ordinária do 

CMDCA, em sua sede, à Rua Av. Alfredo Maia Q0l S/N, Bauru/SP, a Presidente fez a 

abertura oficial da plenária, agradeceu a presença dos conselheiros, titulares e suplentes, fez 

a leitura da ata da reunião anterior (12/02/2019), que foi aprovada por unanimidade, sendo 

assim a Presidente passou aos informes : 1° Visita na se dos Conselhos Tutelares: Foi 

passado para conhecimento de todos que os seguintes membros deste CMDCA : Andrea 

Ferregutti , Maria Cristina Rossi , Vanessa Queiróz Castro , Carmem Ligia Dias Valin , 

realizaram visitas nos dois Conselhos Tutelares , 15/02/2019 CT I e 22/02/2019 CT II, as 

visitas foram constadas em atas , que serão encaminhadas posteriormente aos Conselheiros 

Tutelares e Conselheiros de Direitos . 2' Chamamento Publico: A presidente informa, que 

o prazo para entrega de projetos se encerra hoje (12/02/20189) e que até o momento apenas 

uma entidade havia protocolado documentação , salientou a dificuldade das Instituições em 

~laborar o projeto , sendo que as duvidas estão sendo sanadas via e-mail . Na oportunidade, 

a presidente informou que o Srº Nilton José Gallo pediu desligamento da Comissão de 

Seleção, e no lugar dele foi indicado o Srº Nelson Penedo , tal substituição será publicado 

em Diário Oficial do Município de Bauru . 3° Informe sobre Imposto de Renda 2019 : A 

Senhora Presidente convidou o Sr° O lavo Pelegrina Junior para fazer uma explanação sobre 

as destinações do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente em uma de suas falas destacou a importância do entendimento e da força tarefa 

para essas ações : ... "A destinação nesta época pode gerar muitas confusões , então faço 

o convite para que participem da Audiencia Publica que será realizada no dia 19/03/2019 

ás 1 0hs na Câmara Municipal de Bauru , nesta audiência os Senhores poderão tirar as 

suas duvidas . Sugiro uma sub comissão para tratar de assuntos ligados a destinação , 

quero me oferecer e indicar o Drº Vinicius para podermos pensar em novas realidades , 

para que as campanhas sejam feitas deforma correta e na época certa" ... 5° Informe de 
CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Av. Alfredo Maia Q0I s/n 
email: cmdcabauru@ig.com.br 
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datas de Reuniões : No dia 18/03/2019 ás 8h30 na SEBES , acontecerá a reunião de 

apresentação de protocolo da escuta especializada . No dia 15/03/2019 na SEBES , ás 

13h30 , acontecerá a reunião de analise dos projetos pela comissão de Seleção Composta 

por: Andrea Caricati , Carmem Ligia Dias Valin, Luciana Fazzio, Ana Camargo , Andrea 

Ferreguti e Nelson Penedo , caso necessário será agendado uma nova data para o 

andamento das providências . Dando continuidade pelas Deliberações 1° Conferencia 

Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente: Andrea informa que até 

o momento não recebemos do CONDECA E CONANDA informações a respeito das 

Conferencias, e demonstrando preocupação, propôs a reserva de R$10.000,00 ( Dez Mil 

Reais) caso haja necessidade , todos foram a favor , aprovado . 2° Reunião 

Extraordinária: A presidente propôs que no dia 22/03/2019 ás 8h30 na SEBES , seja 

realizada em reunião extraordinária a apresentação dos Projetos analisados e avaliados pela 

Comissão de Seleção de Projetos , aprovado. 3° Discussão e aprovação do Plano do 

CMDCA 2019/2020 : Foi apresentado pela Sr" Presidente após várias reuniões com 

Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos , o Plano de Ação 2019/2020, que foi 

aprovado com algumas alterações, e o mesmo será encaminhado ao Ministério Publico e 

publicação em Diário Oficial. Andrea salientou a importância das comissões se reunirem 

para executar as ações estabelecidas. Não havendo nada mais a tratar, a Senhora Presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Lucy Ellen Aparecida Camargo, 

secretária "a-doe", digitei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e 

pela presidente, sendo quaisquer ressalvas e alterações, registradas na ata do próximo 

colegiado. 

Lucy Ellen Ap Camargo 
Secretária "A-DOC" 

Andrea Ferreguti 
Presidente 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Av. Alfredo Maia QOI s/n 

email: cmdcabauru@ig.com.br 
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No dia doze do fevereiro do ano de dois mil e dezenove (12/02/201~?~~:80, 1ii!a~-d 
chamada, conforme lista de presença anexada, foi realizada reunião ordinária do CMD<::A, em 

sua sede, Av. Alfredo Maia Q0l S/N, Bauru/SP, a Presidente fez a abertura oficial da plenária, 

agradeceu a presença dos _conselheiros, titulares e suplentes, e a 13 Secretária Larissa Dota 

Zonaro leu a ata da reunião anterior (11/12/2018), que foi aprovada por unanimidade sendo 

assim a Presidente passou aos informes: 1 º Providencias e responsabilidades dos conselheiros 

para o ano 2019.: O CMDCA irá comunicar aos Secretários e os Órgãos competentes, a ausência 

dos conselheiros titulares e suplentes, em suas plepárias; 2º Reunião da elaboração do plano do 

CMDCA 2019: Dia 20/02/2019 às 8h30 na sede do CREAS I. 3º Apresentação do 

Cronograma das reuniões referente ao ano de 2019. 4º Oficio CTl: Informou que a nova 
., 

presidente do Conselho ·Tutelar I passa a ser à Sra. Andréia. 5° Convidou os presentes para 

visita na sede do Conselho Tutelar 01 e 02: No dia 15/02 as 8h00 Conselho Tutelar 01 e no dia 

22/02 as 8h00 no Conselho Tutelar 02. 6° Chamamento Público para inscrição de projetos: 

Publicado em 09/02/2019. 7º Processo de Escolha do Conselho Tutelar: Publicado em 

02/02/2019. 8° Resultado da Casinha do Papai Noel: 32 entidades foram beneficiadas com o 

valor de R$ 860,00 reais (oitocentos e sessenta reais), total de arrecadação R$ 29.180,00 (vinte e 

nove mil cento e oitenta reais). 9° Reunião em 11/02 com o secretário da saúde, CMDCA e 

SEBES: Referente ao projeto de psicoterapia. 10º Reunião com a comissão para estudo da lei 

referente ao Conselho Tutelar: Dia 27/02/2019 às 8h00 na sede da Fundato. Dando 

continuidade pelas deliberações: 1 º Parecer da comissão referente ao projeto Flor & Ser: Foi 

lido o relatório dos 06 meses de desenvolvimento do projeto e o parecer da comissão -pela 

continuidade do projeto visto a sua importância para as crianças e adolescentes. A conselheira 

Jessica sugeriu que seja elaborada uma proposta a secretaria de saúde, para que esta se 

responsabilize por este projeto do próximo ano. A Conselheira Vanessa pediu a palavra e 

discordou do não atingimento da meta, justificando que os horários disponíveis para atendimento. 

as vezes não condizem com a disponibilidade das crianças e dos adolescentes e que houve 

mom_entos com lista de espera. O conselheiro Nilton informou o relatório do monitoramento do 

serviço e não continha essas informações. A conselheira tutelar Andréia, justificou que a falta de 

adesão das crianças/adolescente compromete o atendimento integral da meta, ainda "informou 

que seria necessário analisar a possibilidade de extensão para as crianças e adolescentes que não 

estão acolhidos. O Conselheiro Vinicius sugeriu que fosse feito um adendo no relatório para 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA-Av. Alfredo Maia s/n, Vila Falcão telefone: 3227-3873 - CEP 11701 1-020 - Bauru/SP 

email: cmdca@bauru.sp.gov .br 
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constar as informações acima. A Presidente sugeriu então que as sugestões fossem registradas na 

ata, sem a necessidade do adendo. Aprovado por unanimidade. 2° Deliberação para recursos 

destiuados a Capacitação Conselho Tutelar 1 e 2 para o exercício 2019. Proposta de R$ 

8.000,00. Aprovado por unanimidade. 3° Lei nº 13.431/2017 - Escuta Especializada: O Dr. 

Ubirajara em audiência publica informou que o CMDCA deverá colaborar na elaboração do 

fluxograma para aplicação da lei dá escuta especializada e apresenta-lo na próxima audiência 

publica. Sendo assim, diante do que prevê o artigo 19 da referida lei, o CMDCA irá reunir os 

órgãos para uma roda de conversa a fim de construir o fluxograma e apresenta-lo posteriormente 

para o Dr. Ubirajara, reunião agendada para o dia 18/03/2019 as 8h00 reunião na sede do 

CMDCA. Aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a senhora presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Larissa Dota Zonaro, digitei a presente, 

ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente, sendo quaisquer ressalvas e 

alterações, registradas na ata do próximo colegiado. 
PROC. r;-~µO~ ··1 ✓ 
FOLHAS 7°"¾ ~ ~-;;:J 

Larissa Dota Zonaro 

Secretária 

Andrea Ferreguti 

Presidente 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA-Av. Alfredo Maia s/n, Vila Falcão telefone: 3227-3873 -CEP 117011-020-Bauru/SP 

email: cmdca@bauru.sp.gov.br 
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Cl. .. AC-Centro de Valorização dafriança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Familia e Bem Estar Social - 4.489 
N". De Inscrição no CEAS: 291200 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

PLANO DE TRABALHO 

Proponente: Centro de Valorização da Criança - CEVAC. 

CNPJ: 54.702.865/0001-29. 

Projeto: "Doce Refeição Saudável". 

Exercício: 2019. 

Nome do Responsável Legal: Alexandre Prado Branco. 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEbADE CIVIL 

O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA, também designado pela sigla CEVAC, constituído em dez de setembro de 1.987 ~j-";il 
,- o 

uma sociedade civil sem fins lucrativos, que terá duração indeterminada, localizado no Núcleo Habitacional Presidente Geise(! ~ 
locaU,ado à Rua AO;,o za,u, w> 13-10, oom sede no mun~l~o de Baurn, estado de""° Paulo e foro em Beu,u. Cuja fl1111l~ade fl ~ 
atender crianças de famílias de baixa renda, do bairro e adjacências, de ambos os sexos, que frequentam a escola, possibilitando se~ \Jv 

desenvolvimento global e assegurando todos os seus direitos de ser em formação, sem prejuízo das premissas básicas. .~ i:::...1 
1{} 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 -Núcleo Presidente Geisel 
Email: cevacbauru@yahoo.com.br-Fone: (14) 3203-2793 
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CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.489 
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Nossa missão é promover a qualidade de vida das crianças e adolescentes, contribuindo em seu desenvolvimento, do mundo 

infantil para o mundo adulto, utilizando a reflexão sobre os valores que o cercam e seu próprio existir na sociedade em que vive, 

desenvolvendo o companheirismo e o respeito ao próximo e suas individualidades. 

No desenvolvimento de suas atividades, o CEVAC promoverá o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor 

idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes, no intuito de melhorar a qualidade de 

vida de seus assistidos em geral, defendendo-os, organizando-os e desenvolvendo trabalho social Junto às crianças e, quando 

possível, disponibilizando programas para adolescentes e suas familias. 

A Instituição poderá também criar unidades de prestação de serviço para a execução de atividades visando a sua auto 

sustentação, utilizando-se de todos os meios llcitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos 
objetivos institucionais. 

Atualmente, a nossa escola de Ed. Infantil atende 105 crianças em período integral, de acordo com a estrutura física. As 

crianças são divididas em turmas: Infantil 1 (Berçário), Infantil li, Infantil Ili, Infantil IV e Infantil V. Para atender as crianças do Infantil 1 

ao V, a entidade possui duas salas de aula com lousa, mesas e cadeiras Infantis, apropriadas para as idades, tatames para hora da 

roda da conversa, hora do conto e dos exercícios físicos, uma prateleira com mais de 200 livros de historias para as e$ 
o ;l0 

jogos de mesa e pedagógicos, parede com azulejos para as atividades de artes, uma televisão e um DVD para ® ~otnentos de 
►· relaxamento. ,vo ~ 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Email: cevacbauru@yahoo.com.br-Fone: (14) 3203-2793 
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No berçário, espaço especialmente ampliado e adaptado às exigências pedagógicas, a entidade atende 15 crianças com idade 

entre 6 meses e 1 ano e oito meses. Nele há sala de atividades, sala do soninho, banheiro com todas as especificidades exigidas, sala 

de refeições, cozinha e lactário e solarium, além de brinquedos, piscina de bolinha, casinha de boneca e TV, bebedouros, 

vaporizadores etc. 

A Escola de Educação Infantil também conta com parquinho Infantil, quiosque e anfiteatro para as atividades complementares e 

pátio coberto e descoberto para as atividades livres supervisionadas pelos professores e auxiliares de classe. 

O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7hàs17h. Das 8h às 8h30, é servido o café da manhã e depois há o momento 

da Interação com todas as turmas no pátio por 15 minutos; onde as crianças cantam músicas indicadas por elas e pelos professores. 

Em seguida os alunos se encaminham para o desenvolvimento das atividades planejadas. 

Os recursos materiais e financeiros são cofinanciados por Fonte Governamental Municipal e Não Governamentais 

(Contribuições dos sócios, doações em espécies, eventos promocionais e Organizações Nacionais) para custear materiais de 

escritório, pedagógico, higiene, limpeza, gêneros alimentícios, pequenos reparos e manutenção do prédio (água, luz, telefone e 

internet). 
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2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

CL '-e -Centro de Valorização da 'riança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3 .244 

Atualmente, a nossa escola de Ed. infantil atende 105 crianças em período integral, de acordo com a estrutura física. As 

crianças são divididas em turmas: Infantil 1 (Berçário), Infantil li, Infantil Ili, Infantil IV e Infantil V. 

Para atender as crianças do Infantil li ao V, que são as usuárias do refeitório (as 15 crianças do Infantil I ocupam refeitório 

próprio no âmbito do Berçário) está ocorrendo a dificuldade de ter que se dividir em 3, os horários para cada uma das refeições, por 

falta de espaço adequado no refeitório, já que da forma como hoje está estruturado, só comporta 30 crianças por vez. Esta realidade 

dificulta o atendimento nas outras atividades pedagógicas diárias, bem como, o próprio atendimento nas refeições que com horários 

restritos precisam ser realizadas rapidamente, o que não permite o tratamento adequado às crianças, ou o desenvolvimento de 

projetos que visem uma alimentação saudável. 

O presente Projeto se faz necessário também, para a modernização de nossa cozinha e dispensa construida há mais de 30 

anos, o que vem prejudicando a entidade quanto ao atendimento das normas atuais de manejo e armazenamento adequado dos 

alimentos. 

Todas essas readequações em nossa cozinha, dispensa e refeitório se fazem precisas e necessárias nest~ serviI, pois são 

normas estipuladas pelos órgãos competentes relacionados às praticas alimentícias e serão um ganho na qua1fclidi ambiente 

escolar, sempre favorável aos alunos e aos princípios essenciais para seu desenvolvimento. 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 -Núcleo Presidente Geisel 
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CL •C-Centro de Valorização da l1ança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da CrillI!ça, Fanillia e Bem Estar Social - 4.489 
N". De Inscrição no CEAS: 291200 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

3 - DESCRIÇÃO 0A PROPOSTA: 

3.1 Identificação da Proposta: "Doce Refeição Saudável". Projeto que visa ampliação (reforma e construção) do refeitório atual e área• 
armazenamento dos alimentos e utensílios de cozinha. 

3.2 Público Alvo: Atender as 90 crianças, nos horários das 4 refeições oferecidas pela Entidade. 

3.3 Objetivo: 

Obietivos Gerais: 

• Ampliar o nl'lmero de atendimento das crianças no refeitório a fim de adequar os horários das refeições às reais 

necessidades das mesmas; 

• Promover refeições mais saudáveis e preparadas com mais tempo hábil pelas cozinheiras, a partir da ampliação do 

espaço e adequações para melhor higienização dos alimentos; 

• Propiciar melhorias significativas no relacionamento entre horário de alimentação e as outras atividades pedagógicas, "TI ., 

ampliando os horários para os estudos e recreação; ! ~ g 
'►. 

• Proporcionar mais tempo para as atividades com a alimentação e os cuidados de higienização das mão$ e dentes, uma !b1"' _'t 

vez que sendo atendidos em um (mico horário de refeições, haverá mais tempo para as atividades de higiene; ; ~ w 

• Adequar a dispensa escolar para promover melhoria no armazenamento dos alimentos, garantindo sua preservação, , lo 
vigilância nos prazos de validade e consequentemente, refeições mais saudáveis. 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
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Cl. &e - Centro de Valorização da ~ança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Flllllília e Bem Estar Social - 4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3 .244 

Objetivos Específicos: 

• Integrar ao ambiente da cozinha, uma dispensa mais adequada, com equipamentos mais modernos que garantam a 

aplicação de todas as exigências dos órgãos responsáveis pela fiscalização das normas de segurança alimentar; 

• Adequar a cozinha existente à atual demanda de alunos da entiqade, modernizando os métodos de preparação dos 

alimentos o que proporcionará refeições mais bem preparadas que despertarão nos alunos o interesse por alimentação 

saudável e para o momento único de harmonização entre os seres e o ser e seu alimelíto; 

• Obter, através da reforma, equipamentos modernos, com a finalidade de reduzir o consumo de energia (elétrica e gás) e 

deste modo, contribulrem com a segurança alimentar; 

• Adquirir equipamentos atualizados, seguros e ergonômicos, a fim de alcançar espaços adequados de trabalho, exaustão 

eficiente e clima confortável, o que facilitará os serviços referentes à área alimentar; 

• Refrigerar adequadamente os gêneros alimentícios, para não expor as crianças aos sérios riscos referentes à segurança 

alimentar. 

• Conseguir, através da ampliação do refeitório, um ambiente mais acolhedor, educativo e saudável nas horas das 

refeições, momentos tão importantes na socialização e aprendizagem das crianças. 

3.4 Meta de Atendimento: 

..,, " o ;,e, ,..... o 
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CL .. C - Centro de Valorização da@.iança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3 .244 

Atender 90 crianças na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 11 méses, de ambos os sexos inseridas na Escola de Educação 

Infantil, nas turmas de Infantil I,11,lll,IVe V. 

3.5 Periodo de Funcionamento: 

De segunda a sexta-feira das 7h às 17h. 

3.8 Operacionalização: 

A Escola de Educação Infantil do CEVAC busca o desenvolvimento das potencialidades Infantis de crianças entre 6 meses e 5 anoe 

11 meses, proporcionando todas as experiências pedagógicas posslveis para o enriquecimento do universo cultural, esportivo e de laz1 

promovendo o desenvolvimento físico, psicomotor e social das crianças, vivenciando !lm intenso processo de alfabetização global o q 

será necessário no inicio do ensino fundamental na aquisição da leitura, escrita e operações matemáticas formais. 

O projeto surgiu da necessidade de propor as nossas crianças a melhoria na qualidade higiênico-sanitário durante o preparo d 

refeições, bem como, a praticidade no arranjo dos alimentos, para que os alunos possam realizar suas refeições de forma benéfica e m1 

adequada. 23 ~ 
O almoço para as 90 crianças que frequentam as turmas do Infantil li ao V é servido em duas etapas: a primeir !rlll'?a ~as 1 Oh e 30rr 

às 11 h e a segunda turma das 11 h e 15 min às 11 h e 45 min. Isto porque nosso refeitório e cozinha são b rta~i !acanhados e 

comportam no máximo 45 criahças por vez. ~ 

. 11(;)1 <Y 7 
RuaAlziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 -Núcleo Presidente Geisel 1
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Cb~C- Centro de Valorização da 'riança 
CGC: 54.702.865/000!-29 

Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3 .244 

Esse processo de divisão no horário de almoço repete-se em todas as outras refeições: café da manhã, lanches e jantar, o q 

prejudica o andamento das outras atividades pedagógicas no decorrer do período letivo e deixa a desejar as atividades de higienizaç 

que devem anteceder e proceder às refeições. Dessa forma, torna-se urgente a ampliação do refeitório para atendermos todos os alunoi 

equacionarmos os horários para as demais atividades. 

Por outro lado, também é necessária a reforma e ampliação da cozinha e dispensa, pois a não modernização de uma cozin 

construida há mais de 30 anos vem prejudicando a entidade quanto ao atendimento das hormas atuais de manejo e armazenamer 

adequado dos alimentos. 

Com essa reforma e ampliação da cozinha, dispensa e refeitório a entidade espera atender, principalmente, as normas previstas 

Resolução RDC ANVISA nº 216/2004 que diz: "As superfícies que entram em contato com os alimentos1 como bancadas e mesas, deve 

ser mahtidas em bom estado de conservação, sem rachaduras, trincas e outros defeitos". 

De acordo ainda com os princípios atuais, as instalações físicas como piso, parede e teto, tanto de cozinhas como de dispensas pe 

armazenamento e refeitório, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Devem ser mantidos lntegros, conservados, livres , 

rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e hão devem transmitir contaminantes a 

alimentos. 

Em relação aos setores de iluminação, devem ter lâmpadas protegidas por globos ou lâmpadas de fios deJ111 evitar que el 
o :o 

estourem e caiam sobre os alimentos que estão sendo preparados. "O local de trabalho deve ser mantido be ffi.mSih do e ventilad, 

(Resolução-RDC ANVISA nº 216/04). 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 -Núcleo Presidente Geisel 
Email: cevacbauru@yahoo.com.br- Fone: (14) 3203-2793 

' ! 
1, J\ 
,: 

8 

li~ 
f'-~ 
+-



{3} 
CVC 

C1. 4tAc - Centro de Valorização da ~riança 
CGC: 54.702.865/0001-29 . 

Registro na Secretá.ria da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

Há também, a necessidade de organizar armários, prateleiras, geladeiras, separando os alimentos adequadamente de acordo com 

categoria e a data de validade. 

Todas essas readequações em nossa cozinha, dispensa e refeitório se fazem precisas e necessárias neste serviço, pois são norm 

estipuladas pelos órgãos competentes relacionados às praticas alimentícias e serão um ganho na qualidade do ambiente escolar, semi: 

favorável aos alunos e aos princípios essenciais para seu desenvolvimento. 

Deste modo, solicitamos a apreciação do presente projeto para o Centro Valorização da Criança - CEVAC - Escola de Educaç 

Infantil para que possamos melhor atender às crianças em relação ao preparo, armazenamento e consumo da alimentação dos mesmos. 

3.7 Descrição das Atividades: 

Assim como já dito anteriormente, nosso refeitório, cozinha e despensa, já não comportam adequadamente o atendimento para o 

atual contingente de crianças que são recebidas pelo CEVAC/Ed. Infantil, então com a aprovação deste "Doce Refeição Saudável" 

pretende-se ampliar e adequar essas dependências conforme o croqui apresentado em anexo. I ~ ~ ,• 
Tanto refeitório quanto cozinha terá seu espaço ampliado em dois metros no sentido do comprimento, ocupando-se a área exter, J í> 

l,VI z l 
que funciona como varanda, mas que por sua localização não é utilizada para o trânsito das crianças. As janelas da cozinha ser~o ., 1 

deslocadas para a parte lateral que dá para o parquinho infantil e a porta de entrada do refeitório, será também deslocada para~:!~ Uv -·~o lateral da varanda. A nossa preocupação foi manter a comodidade de as crianças não precisarem transitar por espaço aberto quan ,01 em dias de chuva. ; ~ 
9 10 
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Ch.AC-Centro de Valorização da !riança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Famflia e Bem Estar Social - 4.489 
N". De Inscrição no CEAS: 291200 

N". de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

A ampliação da cozinha, automaticamente, proporcionará abertura de espaço no refeitório, deslocando-se os armários e geladeiras 

que hoje ocupam os lugares das mesas. Com essa reforma e ampliação será também instalado o sistema de exaustão e coifa, além 

da melhor ventilação, itens exigidos pela vigilância sanitária atual. 

As portas e janelas (vitrôs) já existentes serão reaproveitados e reformados para baratear o custo do projeto, sem interferir na 

qualidade do serviço e sem prejudicar o atendimento às normas sanitárias. 

Também se faz necessária a construção de uma nova casa de gás para ocupação de dois cilindros de 45kg, uma vez que hoje, 

para o atendimento dos alunos, um botijão de 13kg dura; no máximo, cinco dias. 

Quanto à despensa, a mesma será reorganizada internamente, deslocando-se a janela para a lateral e ampliahdo-se e adequando• 

se os espaços para o melhor e mais seguro armazenamento dos alimentos. Serão construidas novas prateleiras e armários fechados 

para a guarda de panelas e instrumentos culinários. 

3.8 Impacto Social Esperado: 

Readequar a estrutura destinada às crianças, perante os procedimentos atuais e as necessidades da faixa etária, com o objetivo ' 

aprimorar o ambiente da escola ao que se refere ao preparo, armazenamento e consumo dos alimentos nos horários das refeições . 

3,9 Identificação que Aferirão as Metas: 

As metas serão aferidas através de relatórios, fotos e visitas em loco. 
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Cb "-c-~-ceiüro de Valorização da ,riança 
CGC; 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

4 - Cronograma / Prazo de Execução das Atividades 

ATIVIDADE 

Execução do 2 
projeto e 
entrega ao X 
CMDCA 
Caso 
contemplado, 
Inicio das obras 
Execução das 
paredes e parte 
elétrica e 
hidráulica 
Restauração do 
piso e 
Instalação de 
equipamentos e 
armários. 
Instalação das 
janelas e 

· pintura geral 

PRAZO DAS ATIVIDADES/ MES-2019 2020 

3 4 5 6 

X 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

X 

X X 

X X X 

X X 
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El(êcuçao ela nova 
. · casâ de gás 

Ultimas 
aeabar'néntos e 

· i'evisão 

• • 
CEVAC-Centro de Valorização da Criança 

CGC: 'S4.,702,86S/Ó00L•29 
Registro llll Secretária.da Criança, FIIJlÚli!i-eBem istar Social.- 4.489 

N", De lnscrição .no CEAS: 291200 
Nº• de- D~clai'l19ao·de Utllida'dç l>ubllca Municipal: 3,244 

... ~ .. ·; 

5 - PLANO DE APl;.ICAÇÃO DOS RECURSOS 
5, 1. - RECURSOS H.UMANOS 

Não se aplica. ' 
\. 

~.2 RECUR$0S MATÊRIAIS 

ORÇAMÉNTO DETALHADO 00 PROJl;TO 

Qtde Eau11:1amentoa CUSTO 
:Armários de fórmica e Balcões,e cubas de Inox R$488~8.00 

. 01 Coifa ... R$ 15.ô'OO.OO 
01 ·Sistema de Exaustão R.$3500,00 
01 · BE!fédelra ·industrial 151tsl . R$ 3,000,00 

Equipamentos diversos para CdZinha R$·5400,00 
/lfcuidificador, batedeira, panelas etc. . . 

;Rua Alziro zarur, 13-10/13-20, CEP: 17.03~•37()-Núcle,o P;eside11~ Geisel 
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X 

X X 

CUSTO TOTAL··. 
R$48.816 00 
R$.15,000.00 .. 
R$ . 3.500,00 

fíll o 
r, 

~ z, 
1 "' 

R$ 3.000,00 . 
R$ 5.400,00 
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• • 
CEVAÇ-Centro,de Valoriz~ção da Criança 

COO: 54; 702,86S/0001-29 
Registro na Secrettír.ia:. da Crl11119a, Família e Bém Estar Sócia! - ·4.4.89 

N". De Inscrição no CEAS: 291200 
Nº, dl\l Dec1ar~de Utilidade PubliQa 1',funicipal: l . .244 

!'CUSTO T()TAL DO! EQUIPAMENTQ.$ I w [ 

·-

Màtilrl.al oar4 amDllácão 
.. 

CUSTO 
Janelâ$ e DDi1as com Tela; R$ 4.200,00 
Tijolos R$ 760, 00 :(milheiro) 

Revastlm!'nto.de ti1;1rede 
... 

RS2.5,90 
· Tintas e massa ear.tida e relunte e arctamassa 

.. 
R$ eoo,oo 

8 Reforma dós vltras ê cortas de correr R$ 300.00 
. - . ' 

Clrnélitb, ·cal,· àrelá orossa $ filia · R$500,00 

Qttle · Elétrioá e hldr.àullea .. 
M11férlãls Nécessátios para a Reforn,é: Fláção 
devida, tomadas, interruptore11, , espaçador .de 
piso, .e revesllmenfü, torneiras ¾, slfões ¾, 
lâmpada Led, soquete e afins. · 

Repar~s e manutenção de fogão industrial,. R$1.700,00 
g~ladelras. ' .. . . . .. 

02 . Gót!i~ de botijao d.é gás de 45kg 
R$ 820,00 

CUSTO TOTAL D.OS MATERIAIS De 

êONSiJMO 

-R11a A!zlro Zarur, 13-10/13-20, CEP: 17,03~•370-N:úc\ê<iPresÍdente .Gelsel 
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R$ 75.7,W.ôQ 

CUSTO TOTAL 
R$4.2ao;oo 
R$1 :5.20í00 

R$ 1.295,ôô' 
RS 600.00 
R$.4.B00,00 
R$ 500,00 

.. 

' i .,, "ti 

R$ 6.000,00 !~ ~ 
R$ 1.700,00 ;?;; :..· 

,1 ~ 

R$1.240,00 
~ .~ w ;ui o 

R$ 21,855,00 ' lo'\" ' . 
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CE~C- Centro de Valorização da iiança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.489 
Nº, De Inscrição no CEAS: 291200 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3 .244 

- CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA: R$ 8.000,00 

- CUSTO TOTAL DO PROJETO: R$ 105.571,Q0 

- -- ---- . - ---·- - -- - ... -- -- ...... -- -- --·- -- --
' • -~ ; ,· / ,, ~,. • T -< ~ / ' ,,' _, ' '> "" .,:<, . ,· ';, "\,',,• . ·. 

. ;. ~ :, ' ' ,:-, ' " 
.. ', -. ·. '. ~.. ;_,\ .. :,,.../ - ,'} . -,, ,. ,;{ -~ ' . ·~ ' 
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· .· :::· ~t-lyjââJJê:. <::: ;' : :·; ~HK~~:rri~~~~ \!i)j: :E;~,~0 .: ' J:AN'ªIRÇ>; : · :I\/IAIO , · · · . 5ETEIV!Bl{C!>_ . 
' .. . '. ., ' ' , ~ 6 \ ..,; ~ . '°" _,- .'..- \. .,Y 

', 1 -:-.,)';,, ,, Maiô a agosto 
PRESTAÇÃO DE Setembro a 

CONTAS Dezembro 
Janeiro a Agosto 

JJ , ,!'O --:::--.. 
Elida Maria da Fonseca Costa Farias 

Vice-Presidente do CEVAC 

10/09/2019 
10/01/2020 

rf'~ _.,./ ;; 

'' 
10/05/2020 10/09/2020 

Bauru, 12 de março de 2019, 

~~~~ 
Representante Legal da OSC 
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CEVAC ~ Cenfr!) de Valorização da .. : . 

CGC k7oi86SI0001-29 · 
N" DEREGISIRSNA SEC.DACRIANÇA. FAMfUAEBEMESTAR SOCIAL-4,.489 

N"DE INSCRIÇÃO NO CEAS -291200 . \ 
N" ~-DE·trnlll:IABEPl'.leucAl&lNCIPAL-3.244 · 

e V i'"' RuaAlziloZslur, 13-10e13-:!0 - Cep17033-370- -
"o!.. · BaURIISP . PROC. N2.__,_~~~~::"1::;f- , 

CÓPIA DA ATA DE ASSEMBLÊfA GERAL ~M'Â JlfUiRÍ,t~tEiJll;l ::r..:iaf 
AOS 30/06/17, NA SEDE DO eEtffRO DE VALORIZAÇÃO DA C · 'lãtf 
C.E\l:ACrSITQ À.RUA.Al.ZIRO ZARUR 1~10. Aos 1rinia dias do mês de ~li: 
dois rrul e tfezesse~. ria sede do Centro de-yatorizaçâo da Criança- CEVA , .. 
'à Rua Alziro Zarur 13-tO, foi re f?ld3-Assenibléia Gerat Exlraon:lnflria para. 
eleição. do. novo. Presidente •. para o triênih 2Ó17~0, em funGão. do ~e$ 
do Presidente eleito. oCQflido em 31J0512017-; conforme certidão de óbito, anexa. 
o Vi<le-Presidente em exerci'eio, no aso ·de suas atribuíções qu& lhe confere o 

. artigo- 13'1.do Estatuto, enviou por- e.mai~ datado de 21/06i201-7, cópia anexa, 
· edital de convocação de nova .Assembléia Geral para preerichimento do cargó ele 
Presidente que se E,ncouba vago. _ conbme artigo 14°. que faculta esse 

· procedimento. OVice-Presidente-eomroeou a-mim-Femand&Marinelk>;. seaetárici, 
para secretariar os trabalhos. Às '19:00 horas, o Sr. VKlé-Plesidenté, sol"Kitou a 
contagem dos presentes· QQQ, <fireilo ·a wto e em não ~ QUOrtJm a 
Assembléia-foi suspe!ISi'l emdetenninaçãO ao Edital enviado. As 19:30 horas. for 
iniciada a Assembléia. em 2'. convocação. O V-roe-Presidente fez leill.la da pauta, 
verilícando qµe o nome para o cargo à ser preencndo já eslava definído por 
consenso. Cotocado em vo1ação, foi aprovar:b por unanimidàdl:t. pc»1MtO., a nova 
Diretor.ia para o triênio 2017/2020, .fia.tu 'assim definida. e et01l'lssada até 
31/07/2020. Ficando assim constiluída, -Presidente: .Alexandre Prado. Branco, 
brasileiro, casado, ~-RG no."22.009.131:..&, resi:lenle à Rua Argentina, 
9-59, Vroe-Presidente: Éljda Maria da: Fonseca Costa Farias, brasileiia. viúva, 
professora, RG rf, 17.116.243-2, residente à Rua Ped:o Silvestre, 03. quádra B, 
leite 8 do Residencial Vilage campo Novo; 1°. Seaetário: Sebastião Gândara 
Vieira.. brasileiro; casackt. Ptof ssor _t:lniversiláio, ffJSidente- à Rua Jaaquim- oda
Silva ~- 9-51,_ RG no. 9.234.~-Xs Z'~. Seaelário: .Jacqµeline Millen de 

: Miranda, brasileira. Gilsada, e~ residente na Avenida das Tipuanas, 
· · 20=75 - Residenciat Paineiras. RG {10. :2Z317.993-3; ·'18: Tesoureiro:- Faiiando -

Márinellor.brasileim... casado. Economista..~ ã Rua 13 de Maio, 24-107, . 
RG no. 4.40-6.432-9, 2". Tesoweiro: Wanderson José Manario Ribeito. brasileiro,. 
casadb. lnwsfriârio, residenre a RUa ·Alarico. 8ario Alves., 2-34. tsa...-a Pilta 
Garmes. RG- no. 26.697.6()1,-5; Diretor. de. PalrimõniQ: Genilson ~ SQUZa. Alves, 
brasileiro, casado, Gomerciante, residénte·à{Rua Teodoro Alvares; 1-70 - Pq. 
Juf10 Nóbrega. RG n°'-· 22.009.286, Conselho 'rlSCal: Osni Borges Sancfies, 
,_~...:r • ~-- n,;hl;.-iM,,;,. r·<lttrL ã' Rua e D,vfrin,,..,. r-;....,. <> '>I:.' """""'eira,.............,,----._...,, . -ASar ......... __.. .. _ ..r-.,u-

Rê no. a476.565; Osíres Luiz Ribeà~. brasileii.o, e asado, p1ofessot uoiversttário, 
~ 4e s~às. · rasidente à ·RI.ia -dos Radioamadores, 1-29, RG no. 
5.203.715; Reinaldo 8iandão; brasileiro;. çasàd, ~ DelegadQ Aposentado; residente
a Rua .Alfi'edo Ruiz, 18-37, RG no. . .3.357.312: ~SUplentes do Con$8lh0 Fiscal: 
Marlene dos Santos Tentar, brasileira,. . oasadá. advogada, residente à Rua 
A.VE!nida José Benázio,-670; Agudos, RG-ft'L9:585.243;WilsorrNwles de Siqueira, . 
. brasileiro, casadQ, Diretor financeito,.'residente à Rua Alípio do$ Santo~ 10-19·_ -
Apto. 92, RG no. 4.696.574 e para ooâsrar eu, Fernando Marinelo, seaetário, 
lavrei· esta Ata que após .,tida e aprovada, sera· por miin ~ ~ dem~s 
presenJes; Bauru 30- .de junho de 2017. ~- Marinello, Sérgio. Ltlis
Fiotavànte, l.ucia Helena de' OiveiRI Cai11pes, Ãrigéla .Aparecida Dias Garoia, 
Genilson de Sw;:a Alves. José a;tobfino Amado;· Sebastião Gândara Vieira, . . ·- : . 



' . 

. ... . . : 

Alexandre Prado. B~ •. Miriam Péieüa Ma;..àno. ,~-'Cêlia -~.' 
1.uciàna GuaJaa de Uõn. Élidà Maria da Fons eta Costa; Farfas;.Wla<iuiâ da Costa 
Junior; Wanc:ferson . .lo~- Maliano. Ribeiro.- José. Càrfbs·.AJJ(onélo;. serma r. ·. 
Gãndara Vieira,. ~einaldo :Brandão.· Jacquelne Miien' dEi ·Müalda e Simone · 
Bussolo_ 8rancQ_ Bauru, 30 de jlmo de 2017- (}\) Femanc,1o Màrinélk> e .toàé ·· 
Roberto,Amada ApieseateAta-fei-assinada-pelosecrelãnó.e~ém.
exercício. A p;esente-Ataéojpia fiel dolivmdeAta núhiero Z fólhas, 40 e41 •. Eu 
Fernando Marineio. digitei e·~evo. . . . 

- f,làrinello . .. . ·. 

h· ·, 

•1 ... GftCtar. Ds:·_RIBft!G,x/l• :ll!lm- ...___ 1 

~-- ~• -. ~ :s :ocqr aw .s ~ m RSSOa. 
.... ,. .... '!A. .. 1INmn 

hut:a l::n:te.e · 
· lll'Ua1. a.~,. _,.._ .. _CQ,;;lj;\i 

I!. 

• 

. . . . 
.l'!.:s!' 

: J.!.n .... 
... ,? 

.• :Z .. 39 
,.a:31 ..... 

:J.ROFICfAl. DE BEGIS'l'RoCML · 
DE PFSSOAJURfDICA DE BAURU . 
--..~-rc .-~-JOal/-GII . 

PICOIOW&ADO &~ · 

. 01128-4 
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-- . 19 OFICIAL DE 
. OUEsSOAJ -DE BAWft -··on~ PIIOflr . 
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CEVAC - --e~o :.-DE VAJ;.ORIZAÇÃO" DA 

-CRIANÇA. pesGOa jurídica de direito privado "de utiliéfade p6blÍêa ~de<Aa.ação 
. . 

municipal rf> 3.244).-. inScrita. no. CNP.11.MF .$Ob. o. .ri! -54 202 86SI0001~, .e. nesta 

serventia sob nº 914, vem, através de seu ~ A~"1f~ -~ ==..a.•_.., 
decla~oseguinte: . . . .. PRO_C. N2 \5''º-1290 

FOLHAS /} 9J -S:_ _____ _ 
a) na. assemb~ _ de eteiÇãO, · raaliz.âdã·oo·dia-·-

81512017; foram e1éiros, 1ão somente, ~ (ãõís}-rri~ros suplentes para o Conselho 

Fiscal; e·que·os·.cargos previsto~\~. mt·:26,_ do·_Fstatuto_SociaÍ refelern-se_ •: 

~ueles assumidos caráte defin~ na..'.•~·. . . * . . ~ ...... nllrnero : . em r '.· :-:: :~ l{:;,:l !~~~, pmwa....., o _ , _ _ 
:=-:t. t.:: -~ L. ~ ;;!;a. 

de 3(três).rnembro$.para_p çategnria des~•-/ .·: · 

· ·b1 não ..iLstaule,.-lenha·coiistadO da ata ma teiliida 
,f ·-

assembléia, que os membros ·eleitos- tomaranr._posse no dlà 81512017~ 11:)dos os 

membros eleitos tomarão posse, de falp, no:,ãra 1º/8fl017, ·ãia lmEdalamente 

segiime ao término do mandato da diletoriaantei:ior. 

Nestes termos. enoenainos a prese1im~ reqllerendo. 

ai1tda. l:f pi~lica-de todos e quaisquer à1bS porO'ellfura necessãnos para a aveif>ação 

dos documentos que acompanham a pl'E!sente. · · 

Bawu,_.24 de juDtô de 2017. 
y 

.• 
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CEVAC - éênbv de Vak»izadio da Ciiànca 
-----+-,,,--1''=-----,-,, 

. - PRoc.N2 3olfuC ::r 
C-VC 

LISTÁ DE PRESÉNÇA ·roüiÃs' · 'j g ;;l-:., ____ _. 
' ASSEMBLÉL\. GERAL:EX:mAORDJNÃRIA ::.Data~?-. . . ·.•• - . - . 

' . .. . -- .. ~ 
Local:.Salada Relmiõe" - Cevac-Rua AlziroZanll'. 1$-10-Bauru -SP 

.. 'NOME ASSINATURA-

.. 01 Ffflr,;uwfnllarinelo - . 
,~ ~ Luis-Fioravante 
'-03- . ·wda-~Ofivelra ...... 
04 

. DiasGaR:ia 

.r~: 05 Genilson cfQQilim Alves ... 
. 1la José Roberto.Amado 

, , 
f11 Sebastiiiu ~ Vieira 

. .. . 
·08 .Alexandre-filado-Branco 

, 
/ .. 

09 Miliat11 Pelei.a Mannello 7 ati· 10 
. Célia Bra11dão 

.. - -~ ' 
.1.1. .l..uclaiia GriUfa lkJ Uon , . 

~ 
.. - ,_ 

12 - Maria®~ Cosia Farias /. -~--
-13 \"Jladilil da Cosia-Júnior Y>, .. 'f/ 

14 Wander.;on José Mariano Ribeiro ,· J 

15 José cados.Antonello ' , • .1 I'~-~ . ' 16. .selmaI. GãiidmaV.ieira t ,• 

17 Reinaldo BHPIJtiin ·. .. __ , 
'19' lllillell-de-Miranda- .L ... L , .. 
20 SlmoneBus5oloBranco , : ,":' ,. 

21 ~ - ' ' ,, 

.. 22 
.. . 

' . ' 
23 - " .. 
24· ... 

• 25 
26 

. .zy. - .. 

~ 
29'-. .. •· ' . . ' 
30 .. ~ 
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RE,J?l:JBLlCA FHDERATIV A DO BRA.~IL p' 
PRIMElRO OFic:I.N;. ·oE . REGIS'fRO DE IMÓVEIS · 
1Íl1'.JLOS H.DOCl.JMENTOS E CIVIL DE PESSOAS }URIDICAS 

·. ~,. ~1'!>~-·ljl,la\lo•--- f 
~.w'tr 1.Js~Z~ o/f' ,é" mt,. -e,,._.. 

.DRCl.&L JPIIIO,; .«-00 
RuaJ61iodeMesquilaFilbo,10-31-Salo.8-CEP:1"'11-137-e-mail:~aTeJ.:(H)3235-S75-l'u:(K}~ 

PROTOCOLO DE ~A JURÍDICA N":011284 
Apn,se otante, FERNANDO MARINELlO .. 
Paites--: .CENmOOE VALORIZACAO:M.~ - .CB/Ae. o.PJ:~~~ . .·. . --~ 
'lllulo..,-.. ..: ATA-AVERBAÇÃOf)AATA 

!JCA~ e _p, esenla lfluk> fol piotr,colado 90b .o .IJIÍID!!lO acima, .em fJ61D7PD17_ 
atos: 

Ul"11284,LV.A-2,AV.23.Rog.No914 261117/;;017 · RS68.77 Nn11e&E1IIOD!ATA(IMGIM8: .,,,.,,..,.sa -

--------==""""'-='--· .......... . 

--·-----·---

Em: 

. . ·.· 

Emalumenlos 
AIOEslado 
Aoff.$.P 
Ao Rlgislro CMI 
AoTrlbunaldeJustll:a 
~ llmliciala -
"" Mlolistlilio·P.alllico 
TOTAL 

Yalor Depositado._ 

CUSJASEEMPPfl□JTflS 
R$ 
as 
R$ 
R$ 
RS 
RS 
.RS 

··; ,. R$ ., 

. ,-.~ 

111.77 
19,51 
13,37 
3,64 
4.71 . 
f.119 
3.29. 

·. '114-75 

AReceber_, ______ _ 
·----R$ • 

jJlUT 

8.118 
ORIGEM DOSm:POSm>S 

.Depdsftona-1elr,guessuar~P-5U!f ~8:IJlll:,18CO: Aà.:'521 

.... . 

EDUARDO 

A.RECEBER · 
AQUANTIADE 

Observaçiies:{ 

·Dala:·. . 

DÉ\IENDO 
DO 1frut.o. :~ . 

$AD.O •. 
.'Ilia da.-.. ---....._...., o tll!llo davldamenlo. lbuuall>ad... ·, -... _ . 

r-- .. I 
R$8,08 

••·. : 'Ass.: ·-·...e··------'--,-------~--_..._ .. 
. Nome: __ ....:., ___ ,__ _________ _ 

------------- :En!L: .. 
... -._ 

1 

.lmJns,so __ ZllQit.l:OU.ài.C!8:0Q:11$.~ 
. _,_, ..... ,.,.... ...... ~~.,..,__.,. ···----· ... s rry :~ 1!!!-4.,;) mm.,,. 1 /1 
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CEVAC...,. Centro de '6.~o da Criança 
·. ,~~ 

CGC 54.702.865/0001-29 
l'l". OE REGISTRO NA SEC. DA CRIANÇA, FAMfuA E BEM ESTAR SOCIAL-4.489. 

N". DE INSCRIÇÁO.NCl.CQS. -291200 
N". DECLARAÇÃO OE ITTlUOADE PWUCA MUNICIPAL-3.244 
Rua Alziw 2arot; 13-10 - Cep 17033:-370-

BamulSP 

CENTRO·DE VALORIZAÇÃO DA 
. DIRETORIA 2017/2020 

Presidente: ALEXANDRE PRADO BRANCO 
• Profissão: Comerciante 
• Estado Civil: Casado com Simone Bussolo Branco 
• l;;nder-eço: Rua Argentina, 9-59- Jd Terra Branca. 
• Bauru·-SP 
• RG:.22..009-131-6 SSP/SP 
• CPF: 180.919.908,.55, 

Vice-Presidente: ÉUDAMARIAIDA.FONSÊCA.CQSTA.FARIAS 
• Profissão: Profe.ssora · r · · _ •;. · 
• Estado Civil: ViÚVçl . : : · 

• Endereço: Rua Pedro SÍlvestre; 03::_ quadra-B, fote6 
... Residencial.Vilage Campo ,Novo 
• Bãuru-SP-
• RG: 17.116243-2SSP/SP -
• CPF: 141299:378-47 

1°_ Secretário: SEBASTIÃO GÃND~VIEIRA 
• Profi$sâo: · PtofessorUiliversltáiio 
.. Estado Civil Casado-comSelma-lssa.Gândara Vieira. 
• Endereço: Rua Joaquim da_ Silva Martha, 9-51. 
• Bauru-SP . 
• RG: 9:234:947:.-x. SSP/SP · 
•· CPF: .014.509,868-03 

2°. $eçret~rio: ,JAÇQUELINE MIUEN DEMIRANDA 
• Profissão: -eomerciante· 
• . Estado Civtl: Casada com Wladimir da Costa Junior 
• Endereço: Av:. das lipuanas, ~75-Residencial Paineiras 
• Bauru-SP 

· .- RG: 22:377,993-3- SSP/SP 
• CPF: 151.514.108-06 , 

1°: Tesoureiro: FERNANDOMARINEt:1.0 
• Profissão: Econ~sta _ 
• Estado Civil, Casado com Miriam Pereira Marinello 
• EndereçQ: R"'ª 13 de Maio; 24-107 - Jd Estoril IV 
• Bauru-SP· 



cvc. 

CEV AC -Centro de.Valorização da. Criança 

CGC 54.702.865/0001-29 
N". DE REGISll'<O NA SEC. DA CRIANÇA, FAMILIA E BEM ESTAR SOCIAL-4. 

N". DEINSCRIÇÃONO-CEAS -291200 
N"." DÉCl.ARAÇÁO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL-3.244 
Rua AlziroZarur, 13-10-Cep 17033-370-

8aQfqfSP 

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA: 
DIRETORIA 2017/2020 

• RG: 4.406.432--9 SSP/SP · . 
• CPF: 249.533.188-20 

29• Tesoureiro: WANDERSON JOSÉ MARIANO RIBEIRO -·-~- • · 
• Profissão: lriduslriáoo 
• Estado Civit Casado com Fabiana Cristina Felix Ribeiro 
• Endereço: Rua Alarico Sario AJves, 2-34- Jd. Isaura P. Gomes. 
• Bauru-SP-
• RG: 26.697.601~ SSi:>/SP 
• CPF: 271.408.4QS-32 '!;, 

. .:~ - \ 

Diretor de Patrimônio: GENILSON DE SOUZA:ALVES 
• Profissão: Comerciante: -.· · ' · · 
• Estado Civit Casado coÍn Luciana-"Gualda de Lion 
• Endereço: f{ua TeódõróAIVares. 1-70- Pq. Julio Nóbrega 
• Bauru-SP 
• RG: 22.009.286 - SSP/SP 
• CPF: 174.034.958-02 

Conselho Fis«.al: OSNI BORGES SANCHES 
• Profissão:Publicitário 
• Estado Civil: Casado 
• Endereço: Rua César Rodrigues Ferreira, 3-36.· 
• Bauru-SP 
• RG: 8.476.565- SSP/SP. 
• CPF: 959.464.388-91 : ' . ·. . 

OSIRES LUIZ RIBEIRO . 
• Profissão: Prõfessor Universitário - Analista de Sistema 
• EsfãdQ' Gi\lit Casado com Nancy V"rtale Ribeiro 
• Endereço: Rua dos Radioamadorés. 1-29 
• Bauru-SP . . ·. . 
• RG:.5.203.715.:...SSP/SP. 
• CPF: 798.108.888-72. 

L- •• :-.---••• -. ~y-~-----
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... -v, ''-!~------ .. ~--· ... - _,_1:YJ~ 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU. . 
Rl!a" J,llio de"lfesqoilz"IIIKI; nn9<11/ Sala ll8· 

PROTOCOIAOOl· 1E!14DO 
1 o · 

. ·.,•'!'· 

CEVAC .:... centro de Valorização' da Criança 

CGC 54.702.865/0001-29 
N": DE REGISTRO NA SEC. DA CRIANÇA FAMILIA E BEM ESTAR SOCIÁl..~4.489. 

Ili". DE INSCRIÇÃO NO CEAS -291200 
N°. DEÇLAP,AÇÂO DE tmUDADE PÚBLICA MUNICIPAL-3.244 
Rua Alziro Zarur, 13-10 - Cep 1~70-Pres.Geisel - Fone: (14} 3203-7650. 

. Bauru/SP" 

PROC. N2 3 . , 

: FOLH~_Q_flB.,~- ,_.,; ~ 1 
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA- CEVAC 

DfffeTORIA 2017/2020 - · 

REINALDO BRANDÃO 
• _Profissão: Delegado Aposentado 
• ·estado Civil: Casado com Regina Célia da Silva Brandão 
.- Endereço: Ruà Alfredo Ruiz. 18~ - Jdc··Estorií 
• ·Bauru - SP · · · · 

• RG: 3.357.312. - SSP/SP 
• CPF: 215.909.31a;.15 . 

Suplentes . . 
:1.: • :.: 

Conselho F,scal: MARLENE DOS SANTOS TENTOR 
• Profissão: Aavogada 
• Estado Civil: Casada 
• Endereço: Avenida José Benázio, 670. 
•· Agudos-SP 
• RG: 9.585.24:}, ... SSP/SP · 
~ CPF: 436.776.308-0o · 

WILSON NUNES DE SlQUEIRA 
• Profissão: Diretor Financeiro 
• Estado Civil: Casado . · 
• Endereç~: Rua Alípio dós Santos. 10-19. Aptb: 92 
• Bàuiu-SP . . . 
• RG: 4.696.574-SSP/SP 
• CPF: ·283.139.338-87 
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Artigo 1° - O CENlRO- DE V.Al,ORIZAÇÃO DA CRIANÇA; blell[lém 
designado P,efa sigla CEVAC, constitufdo em dez de setembro de 1.987 é 
uma sociedade civil sem fins lucrativos, que terá duração indeterminada, 
localizado a Rua·Atziro Zarur, 13-10 e 13-20, com Séde no municfpio de 
Bauru, estado de São Paulo e foro em Bauru . 

. 
Artigo 2" - O CEVAC tem por finalidade: 

Parágrafo 1° - Atender as crianças de familias de baixa renda, do Nacteo 
Habitacional Presidente Geiset e adjacências, de 6 ~ a 5 anos e 11 
meses de jUJlbos os S8XO$, em regime de creche, e Centro de Convivência 
lnfanto · J_uvenil, (CCIJ), crianças de 06 a 15 anos matriculados e 
freqüenimido ·a escola, possibililando seu desenvolvimento global e 
~sseguràfl((o to(f0$-0S seus ãneifos de ser em formação, sem prejuízo das 

··premissas.básicas.- · , ~ .. 
. ., ~: . ~ 

ParagraÍõ 2"- No desenvoMrnenfD ~ suas atividades. o CÉVAC promo~ 
o bem de todos, -sem PrecQPceiJo de origem, raça, sexo, cor idade e 
quaisquer outras ·'fOJmas de distrimin., prestando· serviços gratuitos e 
permanentes, no intuito-de melhorar a qualidade de wSa de seus assistidos 
em geral, defendendo-os, organizando-os e desenvolvendo 1raba1ho social 
junto às crianças e quando possivet disponibilizando programas para 
adolescentes e suas famílias. · · 

Artigo 30 - O CEVAC terá um Regimento Intento que, aprovado pela 
Assembléia Geral, disciplinara o seu funcionamento. · 

Artigo 4° - A fim de aanprir sua (s) Fmalidade(s), a insti1uição se wganR:ará 
em tantas unidades de prestação de seNiços, quantas se fizerem 
neoessàrias, as quais se ~ pelo Regimento Interno, aludido ao artigo 
2". . . 

Artigo 5º - Podera também a instituição criar unkkldes de .,reslaçlo de 
serviço para a execução de atividades visando a sua auto-eusteutlJIÇ'ãO, 
ub1izando-se de todos os meios Ucitos, aplicando seu resullado aperacional 
integralmente no deSénvolvimenlD dos objetivos inslitucionais. 
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1- Fvndador - que 
fundação desla Cflltitade; 

ôb'§!I·! . -
PROÇ.N2--1...::::!:l4.:::...:~f-:;;;a..,.-I 

FOLHAS 

D- Bud J zr - qutr .aallil11.181D ou ventan a 
fólmà wlunlãria para a COI s SQção .. Clbje:tivus dia f'ldilarfe. a 
DitefDôaeaprovadoemAsse r.lllliiaQnf; ·, ·,·.,,; · ""~ 

Ili- ffot101áiio - que~ são SÓl:ios .:la entidade. mas que 
!adam p:s_ &lado 1elênw4es S8IViçGs à cumunidade e a ... 61&M, 'I jufzo da 
Diretoria e aprovado em .Assembléia Geral; 

IV- Cordlibuinles - aq11elaa que contrban •- e 
flnanceUamente para a entidade . 

Paágtafo 1ª - A && isslio dos MMbl eonbibuinles será fala por 
19qUe:1it1ae.m de, L&.cssm à Dileluria, ou por convie desta, e aprovada 
pela Assembleia 

Parágrafo20- Todoeq1mlquer associado podera. a quatquertenlf)&.·solicilar 
SU9 &lldtaão do quadro asstlCialj,lo, da Ih que o faça por escnto. A 
exduslo se fomarâ efetiva na dala d& enlreya do pedido à Ditetuda. 

Parãgiafo_ ao--~ el!duido do qumre asscrip!M> o wja,ln que d_eixar 
de aili.pdi:_~-~ilfs 1J818 com a ea6kle ,ou cqa-C!Qlldula, a ~ilã:iio 
da Direlolia. e .eo. s ellu Fiscal, seja considerada nociva aos iultM: s · s s 
llSSUliativos, a éQura4p O& dtdil IS.;do co.•adlMrio e ampla defesa. A 
deciSlo 'S8lá comunicada·• a wiacln9ldlklo. quepodelé l8COll8r dellta 
à Asse td::leia 'Geral. .·• · 1 

Migo 70 - Sãr, dil$,S doa s6cios c:onbb.i211e à. 4'1il! a com suas obrigaO'le s 
socãds: 

1- Valar e servo1ado; 
11- TomarpartenasAssu&lras 'Selais; , • 
111- . Sugerir a diretutia, n: .,as -nu puwidGit: 1 qua aspilen, 

ao ~ ope.aliliu eia a~ bem como derulciar qualquer 
resolução que fil_a·as normas es(aluliriasdo CEVAC. 

IV-. :.Reconet a"Assembtêia Geral, Cuillla qualquar alO da 
Oiretoria edo Ccmselbo AscaL · 

A1tigo lf'-SãodeMer&S das sócios:. 

I
H

dasAsseutif"a ; 
m-

CUmprir a,. ,iq►l8Mjíes • !:rtfdns e ,ega,.,. • · ; 
katar aa delenninaçDes da ciraluria e as iesoluções 

2'slarpek)deCOIO-e bom I\Cililédo CEVAC. 

,. 




