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Se;ção III- Da exdüsão (lo q11adro jlSSOej4,tivo· 
Art 7 - Será motivo patá canÇ"elal)l~to <la inscriçlià do assoçÍado, por justa causa, o 
descumprimento dos. deveres definidos no artigo 6º. e os cQllSll!flJe~ dos regulamentos. e 
instruçõ~s aprovados·pel~ Diretoria, 

Art 8 - A Ditetoría, ·por··aeJibeyaçã'o. da ma,iorta de seus inembros, p()derá exc)µir dQ quadro 
assoc;iativo qualquer assoaíado. que der •moti:v.o gi'.ÍlcVe, qó115tit_uindo-se em cau~a de· 
perturbação ou dtl$ctédito' das atividades da Ql'eche. 
I!. A. ex:clusão será·eomuni0ada ao intetessàdo, .&endo vedada qualquer publicidade do ato. 
2-'. O associado,. ao qual haja sidó iillpQSta, -a pepalidade ·prev:ista .ao "caput" ·d(l.Ste artígp, 
poderá recorrer, no p,ta:Zo ge ;lQ.c'(trinta} dias, e em.· última instânl:.ÍI\.. á. À$$êm~léia Geral. A 
mesma: será 011voçada ~raordlm1riamerite, .a pedido do éxi.]i#dp ,e 1:9nfarufo tambétn cem 
ass.ínat1,1ra de ao menos 20% (vihté por c(:ilto) d◊.S assaoiados em •.pleno uso de.seus direitôs 
s9ciais, cçnsiderando-se, entretanto, etlcat a deUber;ição dl,I Assembléia Geral, sotnel)te .~e, 
aprovada pela maioria absoluta dos associados.presentes: 

Art ~. - ·Q associado .quefültar• cám o· pl\g'ainentó d.e !lllas me11salrdadt:s por mais ae ó (sds) 
meses, será tido como retliinlllànfe: dos seus direitos, can.celando.se, em conse.~êtroia, a $ua 
matriculá, salvo autorizãçãô. .da Ditetoiia para que· a móra, a pedido do intetessa<ÍO, ~aja 
purgada. · 

Art 10· - A creche se CO!llJlÕe dos ·segµintes órgãos: 
I - Assembléia.Geral; que é ç órgão·soberano da éntidade; 

II - Diretoria; 
III - Conselho FiscàL 

Seção. 1- 03 assenibléílJ g~I 
Art 11- A Asseml.Jl[ia Geral Or.d111áifa '(t\GO) •~e i~: 
l ~ a cada irês anos, na segunda qu!nzena.&·dezembm, pa.ra.eleger -0s membros da: Dir~oria 
e do Conselho F1sCál; 
II~ anüa!mente, na W$t.m.da quinzena de 'feverdro, para tomar conheóimel)iO do ,relar9ria das L 
atividades da entidade realizadas :•íió exercício·ª. nterior, .b.em CQmo para .examinai: e:julgar'.às /fl 
contas e Q balanço, que antes, de:v'eriio oer apmVad()s pelo Conselho· Fiscat ;,-

Art l2 - A A&sernblêia Geral E.l{tqi.ordinária'(AGE) '$e instalará: 
I - quando convm;ada pela Diretoíià.,ou pelõ J>resi<'re:rtte, par.a tratar de assuntói, do interésiíe• 

da entidade;· 
n .. quando ae menos 20% (vinte por cento) .dos assqciad0~ lim pleno:gózo dé $ell$ :dircitPS a 

convocarem. 

AJ'.t J3 - As assel,llbléias,gerais serão sempre precedida..·cle convocaçãi;> por edital afixado:itá. 
secretaria da entidade, publicado, ha• imprensa loc,tl, em;arninhado p'1t.oopia aos.associll(!os,. 
ou por outros meios convenient~s. ·que assegt1rem e eori'lpro.vêni o· ~onhecí,mento• prévio do.s 
associados,,. com 9 mínimo de l O (dez) dias de :ailtêcedêntia, co:ru:~11,dt! obrigi;t-Ori!!l11ente: local, ,, 
data e horário em .que ~.erá realizada,. b~ é<ill\O a ordem do di'a.. . ~· 
1 º. - Nenhuma proposta' .que inter~S'e ft "Organiz(l:çâo.: básíca. dll eniidade seyá S\lb);'ll.etída 4 

apreciação. e ao. voto. ~m ant~s ter .sid9. dí~vu)gii1;i p!ll'a cônheéi.mento. prévio do$ ~~OC!!IPOS-:, ,. 
2°. - As assembléias gen,o~ ~ó. poderao del1berál' sobJ.11 assunt~~ pai:a que, tenham sido ~ 

Cpn1tocada5; devÇ"ndo todas,as du)Jtdàs tevalJtaâs1s,con$tar d:a,r1ispectw..a ata. '·-./ ., 
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3\ - Quando não for posslvél dt!iõer,u- sQbre toda a• matéria constanté de edital de 
convocáclío, o Presidente. antes ·de encerrar os. trabalhos, farâ nova ;cqnvtícáção para •.l) dia 
irn,ediãw, a fim de ~gotar a pauta a:inda··pendenie,-·deveodô,esta circlmstâncía constar da ata. 

Art 14-As assembléias gerais funcioriarâ9: 
l ·- em primeira i::0:nv'Ocay&o, ;cç)Jíl ·a presen:ç11 minima de 1/3 (um .tetçó) ·dós as$0:clados c_OJll 

poderes pari! deliberar., sa.lvo·na situal)ão previsla no 26
• do anigo s•. e· 

n - em segunda eonvocaçãb; trinta mlnutps após, ti'.ltl) tJualqut'lr m)mero dev'eridó es.ta 
circunstancia·constardo editàl de convocação,. 
lo. - Só poderão- p~icípar d.as assemliléfas o~ assoeíados que .estiverem em dia e9m· a 

tesouraria. · · 
Z-o. - Nã\l será permitido o v.oto-por preourl!çãó ou r.ep;:e$elltl!ção •. 
3o. - As .c!elíb_erações das assembléias ser.ão .sempre tomádas por maioria de votos d.os 
associados presentes, em votação nominal ou por ,aclarµaçâQ, cortfodne for anti:rlotmen«l 
decidida pelôs participantes. · 

An 15 - As assembleias .gerais {Íeiieràô ser. instàlada.s peito .Pre~idente da Diretoria óu :Sêu 
substituto legal, que 1.erâ coadjuvado por um secretárío, .seÍnpçe l!pós a v.erif.icáção.da presença 
de nurneio.lega!'de assô<Íi;ipos,oorn.p<1deres-para deliberar. 

A rt 16 - Em ·se tratando da aprovação ,de coiltí38, d~ el~çl\fo 011 <!.e julgamento de àtOs da 
Diretoria, instaladà Missembléíà gera.! pêlQ l>re!!id~te, o rne!!l'(lO ileverá. passar a direç1iõ êio.s 
trabalhos a llll1 âssociaào não i,ntçgrante da Direteria,. que sera iii::lirmadO p_e]ji m~!flà 
assentb1éia. e q,ue conviç!arâ outr.o associado ·ruis tnesnra:s. cõndiç-ões para funciQn11r cowo 
secretário ou-esGrutinador. 
-lo. A ~tação parà'•~s catgós da DitettUia far-se-:â por escrutínio secreio-, com Observáção das 
ségLiintes formalidades: · · 
I - ell(botação, pe(os. as$O.cíados interessados, de· élia:pa completa de tandid.ate>s 
correspondentes a.os-cargos ele,tive~; 
ll - registro d~ chapa na- secretaria. da enti.d~de, atê à$. 18 (dezµitO') .horas do 5?. (quínto) dia 
anterior ao. pleito; 
.m - será considerada-eleita.a, éhapa.mais vota&!; e 
IV - em caso de eJllpate; c9mpetirâ ao Presidente eia assembléia proceder taflto~ esi;rutjnios 
~uaa:tos ne.~sàrios até que uma chapa obtenha a maioria dê vote>s. · 
2". - Após anunciar o -resültado da liotação,. o Presid11nre proclamará os eléifo.S para. à 

Diretoria, declarando encerradqs os trabalhos e· determinaiício a lavtatura da re~p~eti.va .ara 
que, \id.a ~ assembleia geral, ~ aprovada, será.ássinàtlà pelos irttegrantes da mesa diretor& dos• 
trabalhos. 

Sei;â'o 11- 0a Oitetot'ja 

Subseção I - Da -organização e competência 
Art J 7 -A entidade será,administrada por urna Diret;rn;ia CQnJppsta dos segi,iintes membros:
! - Presidente; 
ll- Vic~-Í'resi(iente; 

UI - Primeiro Secretáiio; 
IV - Segundo Secretário; 
V --.Primeiro TesoureiÍ:<1; 
VI·-.Segundo Tesoureiro, e 
VH- Diretor de Patrimônio. 
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Parágr.afQ 1ínlco "'Os membros da· birét0ria sera(} eleitos pt1la· a$sembléia geral na forma 
estabelecida na. Seção I deste capíiúlo, com tt;,andiito de·.5 {três) anos, a .inieiar•se ertl 1 •· de 
janeiro do ano sub~eqµer)te. ao dà élefçâo:. permiiidn1ma-única reeídção para o mesmo catgo. 

Arl 1-8 - Só poderá ser eleita Pm;ídeiite dá entidade. 9 .11&,!;ocia:do que. il !\poca· da as-sembléia 
geral de eleiç_ào da Díretori~ esteja no exetcic.io de O\ltro cargo direti:vo da entidade. 

Art 19 - O cargo de membro :da Díretoria ficará vago _pór: 
1. óbito, PROC. N2•_--J..,;::.::~~"'r,..'"'f' 
II - renúncia; LF~O~L:!H~A:Sh=======:;:;;;; 
111- aUsência, sem motivo íustífícado, á} {trê~)r(lllniõi:$ ordinárias; ,-..A".-k~ 
rv - d.estitui~o em co/ls~iiêl\cia de :àtos -ínCQmpatíveís- éóm. as fínali.dádes· dá cn:t:he· ·ou 
reveladores·de desi.J:iteresse !)elas aüvidades:·que nele-são desénválvidRlf .. 
P',irágrafo único - Caberá à prQpria Diretoriil dei;iifü só\lre ir vacância dq. ,çargo a EJUe-se 
refere o _presente artigo, assegu,rando-se ao jnreres-sa.do, I\QS Cll~9'$ ,;los ·incisos III -e IV. ·ó 
direito de defesa:., e aplieartdo-se :!)estes caso~, no que couber, a regra· dô àrtito ~•- .E aeus 
paragrafo&. freando ainda estabelecido que ,na hipótese ·do inciso- IV ,as delíheraçqe~ <la 
Assembléia ·Geral especiâlmeme eonv.ôéàda para es&e: fim ser.âp .tomadM·p-el<r voto-e(!ncorde 
de ao menos 2/J {dois-.terços) do.s. J)teselltei!, 

Art 20 - Oçorrend\l a vacãµcii! de algum cargo.da diretoria, cabe a esta escolher dentre. seui 
menibros- aquele que responderá pelo exerdció do· cargó vagu. se]a cjtlal for o tetnptl' resiilf!t.e 
do mandato. 
Parágrafo ·Único • Està,dlsPOl!ÍCão não se·aplica 'ao.cargo .de Presidente.se fáltilrem: mais de'4 
(quatrn!) meses parn o .térmíno do mandato. Neste- !)as() a vàga. s:erit ji!:~eliclfüia ,'Ora.vé~ de 
eleiç/io pela Assembléi:a Geral: Extraotdfüâr,ía a ser convocada pelo Vic~P~esident.e, na t'qrn!ll 
do· dispóstá no iiJdso l d0 at,tigo 12 •destll lt.sta,tu.ló ·ern até 1S (qµin.ze) &as .da data em que 
ocon:er a vacãnci-a, 'ob~etvadis; :no que, çotib~rem, as disposições da Seção I do presente 
c,apítµlo. 

Art 21 - A Dir-etoria ieuriir,seca ordinariamente iin'là vez p,;>r @ê.s e; .e)5tr~urdinariamente, 
(\uando .convoeada pê.1<> Presidente qi,\ pefa maioria de seµs-ntepthr:os p~ra. fim-especial ou de 
o~gência. 
i ". O "quorum" pai:a instalaçijo da reunião se dara .com a: presença de m'.i míni!llo 4(411atro) 

·ctir.etores, send0 às delib'era'Çôes tomadas péla maioria'cl<; VQt()s elo~ prtsentes, 
2°. Na àusênda do Presidente à reunião $etâ rlirigida. por ·qµtro direto~, observada a ordem de 
que cogita o·artjgo 17. 

Art 22 - Compete à Diretoria: 
I - dar cumprimento à.s finalidades da inStitui~ãq, ·administrando-li' judiciosámente, 
supc!'vi'sibnan:do ate(lti!n1enie. suas ati.vida~es. zel;mcle por seu patrimõtlio. espiritual, moral e 
/nateríal,. bu~cando ~empre a linl)ade. equillbrio d0uhirráifo-e de:sêg:urança nas:r!:lilfa:a(;<lé$ qlie 
empreender, 
li- cumprir e fazer crumprir o Estatuto e as délibc:rações. Jlas asseml;,l~lasg\)f,tis, 
UI - estabelecer um· ambiente àe tral\~lho• ern eq\lipe-entre os seus membros e destes cóm os: 
elementos integrimte~ da.s ;;ti-v!!fsas àte~s e atividades desenvolvidas, na entidade, iitcfüsíve 
atravé.s de reurríões- periódicas; 
IV - estabelecer a estrutura ofg;t4izacidnal da entidade, noQie;i:n.do e daµdo posse,àqueles que l'}_,, 
forem indicados par~ integrar os ór-gãos nela fixados; j\ 
V - aprovar e zelar pel.a execução ôos regimentos, regulamentos e -mstruçõe-s él~tinados a (}-c-,',,;J')/ 
permitir o adequado funclonametíto da estr.ututa organi'zaclonal da entidade, podendo \.::? 
modificá-los quando julgar conveniente: 



'" CRECHE BERCÁRIODR, LEOCÁDIOCOBRE~ROC. N
2 1 §:<? l '<-9- f 4} 

. . . -FOlHAS (O Q ·---· ' 
CNPJ 45,029,857/00Q1-7l pTILI.l)ADE PUBLICA FEDERAL l7,H2/?,8~~l91ff'--~-·· -

V( - autoro,ar a contratação. de pessoas. Initituiçpei;- e orgaruia~eil com 'ili$ttts. ·!!Qc 
a\çn<limento dos objetivos·e·óbrigaçôl)S socjais-; 
VII - fixar anualmente a qttotá tneitSal mínima d!l- cortttihuição: dM associados. p~evista ·no 
inciso VJ do artigo 6°. 
vm - or.ganíZllf e aprovar o· orçamento ailiial de pt~isão de rece.i\;is e fixação ·das 'despesas 
ordinárias: tomando. por .base o comji<)ttamerito fü:i11nceiro do .ex.erdéío anterior e 
considerando fatos eéortõnricos influentes, convênios e ·acordos firriiad◊s· e• ainda os 
prngramas• a serem fojpJantados e desenvolvidos, estabeíc:eertdo çolilQ exercício ·financeíro o 
periódo de lº. de jaherto a 3 1 de dezembro; 
IX - pronunciar;se sobre todos os atos e. fatos submetidos à sUá consideração, quer por 
diretores co!llo por qualquer associado; 
X - marcar as datas par'.d à realização das .?.$sembléias Gerais Ordinárias. previstas no artigo 
1 l, incisos l e II, e resolyerspl;m;ra convocação As~embléi11s Gerais Extraordinárias na forma 
do artigo 12., ínctsos I e U; 
XJ -· autorizar despesas, :investimentos e fiiiax1ci1µ11enfos extraordillártàs cp!l)o: aquisiçãQ .de 
bens môveis e im6véis,:titu!as de pátrimõni!i e renda, cconces_si,io de dpnafrvos e .,ealizaçãO: dé 
empréstímos semclauSl;lll! \lipQt~ária, {}X◊lusivam.ente p~·as ~ti~ades sociais; 
XII - recebe( doações com .eiloàrgos;. mediante prévia aprQvação da assemóléià ge~al, nos, 
termos do presente Estatuto;. ·e,.r*ber doa,çôes livres de llondiçõ.es restritivas;. e. 
XIlI - resolver caseis omissos iló Estatµto desde qa:e nãó contratfom ou i:nod\fique1P !101'.IW 
estatutária; · 
XiV -.elaborar .o prograina f\nuaI de aüvidadi:S efâzer executa.los; 
XV - elaborar e'apresentar i1Assembléfa.-Oera1 o telatóriçi anu11i; 
XVI - entrosar-se óom mstituiçães púbiic;is e privada,:, para mütua oolaboração .tim atjvi~d_es 
de interesse comum;. 
XVII - propor. a criação. ·de departamentos, elaborando regimentos· e~pecíficos, nomeando os 
respectivos ceordenadores através de res0luções, Ctlll1 .mandatos .coínciderite& áo dil dfreto;ia; 
XVIII - expedít resoltições par.á regulamentar procedimentos, :tarefas, ou. quafquer t>uf;ra 
modandade de atividades; necei;sários ao bom fun.cíonainertto ela instín,iiç.ão e ,o desempenho 
da administração. 

Subseção. II - l>a tompetêucia diiS (J.jreto,res 

Art Z3- Ao PtesJde11te iPcumbe.: 
l - dirigir, sup-erví~ipnar, <ioor<lenar e oriell(a. a ~~~µç~ '~s IJtividades da. ettti&ade, 
necessárias ao cumprimento :dás .$Ua.s finalicladii~, ·exp~dindo .res.ôluç'ôes que fotem <idotadas 
pela diretor-ia; 
II -.represeniâr a ilS~oci1tçã;o,atj,i,a e passivamente. ém juJzo,éfbra {lele e <;Çi;nstitulr procuradot 
com podt'lres "ad judiçia"; 
m - convocar e presidir as assembléias gerais, ressalv-a~s as,,ex,;:eções previstãs nii p~e 
Estatuto; 
IV - convocàr e presidir, as re))niões da Diretoria; 
V - ádlrtÍtir e demitir pessoal assalárÍado é contratar serviçp~ de terceiros para' tarefas 
especializadas, consultando pFeviamente a Diretoria; 
VI - assinar• a ·correspondên-,ia da •mtidade, sempre que entender con;,eniente; 
VU - assinar juntamente co(n o pr\meiro tesouteirõ, todos .os documento~ necessàrios ao 
normal desempenho d/i,s aiividades fiiianceiràtda êlirl.dll:de;. ,,, 
VIII - encaminhar, em nome.da Ditétoria. ó rel'atório· das lrtividades, a prestação- de. contas~-0 ✓· 
bâlan.ço• anual à.· ~ssém:. bl~i.a :G. era! .brdinâriill!, aos a,rgão~.govethante_nta,is concedentes de . 
subvertçílêite aµxfüos e,ao11tro~ õi:g11os. desdequeneoessário ou COl,l\renten.te; / . · ,1 

l:l( - bai~.ar atos adn.,inisfr~tivos d~ éiirâ:tét'.i!óiínat!VQ _no1> assu,ntjls ~e ~u~ coll1pefên~a; é: \~ 
X - prat1canodos os demais ato·s merent~ir ao exerclc10 das.sµas atabu1çoes; 
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XI - cumprir e fazer cumprir esie.estatuto, regimentp e.regulamentos; ..... ------"".:-:::-:::-t-::--::-----, 
XII- presidir a assembléia geral. PR0C. N2 __ ~2,:.;O:::;_-;-.:LO...:::;:""f-::::::>i-

Art 24·- Ao Vice•Presidente 90mpete: FOLHAS VW. . -- .. -----•m•.~-• 
1 - substituir o Pr.esiden\e em suas,fàltasJ aüsências:e-.impedfmentos; 

U - assistir ao presidente nos .àssili\tos de $µa atii.buiçãó relacionados 90TO as atividades de 
promoção e assistência social. 

Art 25 - São atribµlçffos··do.Primeiro Secrêtario: 
1--supervisionar os serviços gerais e.adl'.ninl$l.Tativos da .1;1nfüfade; 
n - preparar e assinar oorrespo!Jdênc-ias .oµ 90111unicações de rotina e, jú_ntamente: .cólll o 
Presidente; .os documi;ntçs_ que assim o exijam; 
ITI- sub$dti.tit Q vice-presidente em duas.faltas e impedirnel)tos. 
rV - publiçar tqda:s as.noticias das àtivídlltlil$ difel'l:#dai.te~ 
V - secretariar as assemlilêfa:1>'.gerais-e ~ reuniões da Diretoria e !'lldigjr-i\S competentes atas. 

Art 26 - São atribuições. do. Segundo Secretário: 
I - substít_\lir o Primeiro Secretário é.ln suas faltas, ausências e 1mpedhilentosi 
n - auxiliar o· Primeiro Secrêtârie no des.em_penho de .suas funções con[QIT(le Artigo Z5, 

executando as·tili:'efas qli\, llle·forell,l'l\tr:ib1iíd&s; 
III-- niant~r íJ iirquivQ ~~ualizaqo dos associados da entidade. 

Art 27 - Compete:ao.Pi:imeíro T~soureit'.o.: 
J - executar aK dedisõé.s. tie otdem eco1Jô.m'ica e financeíra, ema.uadas da ))itetor:ia; 
II - c'ónttolar a receít11, a despesa e os- vatonis Jnti~íllârio~. com °t,ase nos respectivos 
documentos; 
UI-· p~parar·a prestação de oootas,e> o ba@lc;o anual.; 
IV - pr~ar contas mensalmente à Dlr-etorill e informaçõés ao Ptiisidente; qUi\ll\W solicitadas; 
V - pa~af as ccmt;ts das de~pesa,s autorizada:s, assinando júi:lta,mente com o .Presidente.. todos 
os docomentos relativos à movürieiltação- d.e valore~; 
VI - substituir o Diretor de Patriinfüiio em s(las.fali:a~ e1mpedirnento~ 
VJf - arrecadar e ccintàbilizar ás- conrrib'llições dos assbclàdôs; rend~ auxilips- e donativos, 
mantendo em dia a escrituração, tod11 compmvada;. 
VIJI - apresentan:elatórios de receita e despesa, sempre qµe foi:em solicitados; 
lX - apresentar o relatório financeiro párl\ ser su\m1eti~p à 11ssenililéia geral;. 
x; - çonservar sob ·sua guarda e. !'ti$pQnsabilidade, o, numerário .e docuin~ntQ.s rel.a.tivos à 
tesouraria, .inélusive epiltlis bancárias, · 
XI - matfter ~m estab~l~cirnento .de. crêdito, quil.iltia. cujo depósito sej,1 considerádp· cómo 
necessã;-io, a critério da diretoria: · · 

Art 28- Compete,ao Sejlllndo Tesoureiro: 
l - súbslituír b .Prhneiro Tesoureiro- em suas falt~$ e Ílll'pêdimentos;_ auxilia:ncio-ó r.io 
desempi;,nho di;- Sl,!aS funções; 
ll - manter o controle do pagamento 4ai; ooptril;miçôes por° :Pai:te dos .111isotja!fet (azeud0;0 
através de registros indivrdu;lis, mall)lais- ou eletrônicas; 

Art 'Z!l- Col)lpete. a,o Diretor dePatrimôn1d: :\ 
l - organizar e manter atuálizl),do o in'ifetJtário permanente de behs m9veís ~ imóveis da (}-
entidade; J:'. 
II - zelar pela çonservação de todos aqueles bens, providenciando a execuçãi! de obµs e ~ 
reparos autoriza,dos pela Diretoria e solucionando os- casos de urgência; "ad ~fer.endum" da \__,/ 
mesma; 
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Ill - é:oorderiár a aplicas,ão de vei.ba destinada li ·obras e a an'!plfação do patritnê!Iliô, 
aµtori.zados pela diretoria,. 

Seção m-.D11,.conselhofiseal 
PROC.N2'-~,;i..:~~~_,,...r;-, 

FOLHAS --~-...::-;, _ ·-

Art 3(1 .- Na mesma 0ponunidadé J'!ni que se reµt:tir para eleiçãõ da Diretoria, a A$sembleia 
Geral promoverá a escolha de .5 ·(cinco) associados, ,sendo 3(ti:ês) efetivo~ e 2 (<iois) suplenfe5; 
para integrarem o Conselho .Fiscal, que se incúrribÍrá de exami11ar a gestão financeira rla 
eiitidade e emitir pllrecer sob ri:: a& respectivas contas, 

l. •. Não· podem !lel' eleitoil para o Conseliii:,.fiseal ,os parentes dos dirétOTl:ilt atê o t~iro grau. 
2º. Para o.clesempenho da atividade·previst11 no i!l,eiso VITI,do àrtigç, 23 do P~$e!lt\: E~tát.uto, 
os membros do 'Cons.~lh\l .Fi,s·~al .reuriír~se-ão riil pri:mei'ta quínzerta d!lc fevereiro de- cada ano, 
escolhendo,. de:ntre os :t:n~l:,ros presente&, ó presidente d9 encontr-0 e o· relatai- t'.Íi>' par~i 
sobre as contas. 
3º. Aos. membros do Cbn:sélb:o Fis~I é: assegura.do assistir às reunlõês da Dlr~ç_ri;1; ,com o 

fim de obterem .esclarecimentos, abstf;ll)do-se de participar da~ delibet,açôes; 

-Ar.t 31 - CompQte ao Conselho,Fisêàl: 
I --examinar•os.Jivroi. de éscfüuraçâo da entidade; 
II - exilminar·o ,baliinc;ete aui:1al apres_eniado pelo tesoureiro, opínaiidó a re$peíto; 
III - apreciar os bálf;ínço~ e ipvl!ii~ií.rios que.acompanÍiain o. ii;l~t<'írio anual da direiorla; 
IV - opinar ;obre a aquisição e·alienação de bêil!r, por_-patte da entidade. 

CAPÍTULO IV - DO PA.TRIMÔNlO 

Ar:t 32 - O pirtrjmõni9. da ·entidàde será coil~tuido ci'e moeda corrente nô País, iicões, 
itnóveís, títulos e-valores mot>Jtlários, .t\i.óyeí$, utensili\r$, máquinas, 'vl!íi:til()S e eqtiipameni<Js._ 
Parágrafo, ú1iíco- An (ej'eyido P'llP:imõn,io -serão incoijlor.ados oS:bÍ:11$ adqujridos por meia de 
compra, doação. legado '{)U:·a qu!!-lquer outto titulo, 

Art 33- O patrimônio poderâser ói)eraclo ·ou lilienad() somente em-cáso de ne<.e$Sidade. 
Plirágrafo único - As deéísõe~ relativas â aç:eltação de iloBft5éS e le~dos: com epcargo& e â 
alienação de imóvei~ s~lfo tom&das pela a&sembleia Ge(á), que deverá çontllr com a presença "J, 
<le, nó mínhno; do~ ·terços dos integrantes do quadro social; sendo fixado o ''quorum" de 
deliberação em, no mínimo, ¾ (três qnartDs) dos presentçs. A 
Art 34- Erncas.o de dissolução·ou extinção da entidade, o eventual patrimênio:rernanescente "'/ · 
.será destinado a éutra ínstitulção cotigêneré, .com .pets0nil)iila9e jurídi<ia, sede e atlvi9àdés 
prepondenintes no Estado dé São· P$ti,IO, pr.\lferenciaJmente no mtinic1pio de B1111n1, .e 
registrada no Conselho Nacional de Assistênci:!l so.éial - CNAS. inix.ístindo referida 
instituição. o patrimônio se devolverá à Fazenda do Estatló ou·da Uní~O.-

Art 35 - A associação nãe distrÍbuir.á resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcela do se11· patrimônio, sob nenhuma forma. E -v.~dada .ta.mõéin à te.llluneraçã_(), bem eOl,llo 
a distribuição. ·de lucros, vanta,B:ens, bonificaÇ.ãés ou diVlden.Jo,~ d13 qualquer espécie, ,ii. ,1 

diretores, .coriseiheir~s-, ~ante~ed~res o~ àssóciados :s:b qµalquer fo~-ª ou ·pretei<,to. . . JS 
Art 36 - A- ·assoc1açao- se~a d1ssolv1di1 por· dec1sao, tfa assembJe1;,i ~er11l extra,l)Tdináflà ~ 
especialmente. convoc;aita. para, esse fim. quando se· tonre irnpo,ssive)' a ·continuação· de .suas V 
atividades. 
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Art 3'1 -Não C()11stltui patrímõnioex~lusivo de.um grµpo determinado dá mdivÍdllo,. família~. 
entidades de classe ou de sociedadé sem cariíter beno;1fieente de assístêrtcia.Sól;iaL 

CAPÍTULO V - l>AS llECEIT AS· 

Ar(l8 - Constituem reéeitas da entidade: 
I- as provenientes de valores· mobjlii\rios .e depôsi'tos .bancário$; 
II- as eventuais: 
JIJ - áS rendas que lhe forem constituídas por terceiros; 
IV -•o produto proveniente de ptomoçõe~.para <;1bt:e11ção.detfundo.s, 
V - as .contribuições de 8S$OCÍâ(ios: 
V1 - as contribuiçõ~s.de cooperadQres, mdõtma do anígo 3'!l; 
Vil - os au;dlios e subve11ções dos poderes públrM.s; 
VIII - doação de dinheiro ou dé ben$ de qualql.l~ espécie; 

PROC.N2 
FOLHAS 

1 ". A receita será aplicada no atendimemo das fi:Ualidades· socfais {art2º:), n;i çpnstituição, 
conseruação·e ampliação·dQ pn;iprio patrimônio e nas:despe$&$. de adlrtínistração, 
zó. OsteCtifSos advindos dos poderes públíé0$.$'<írãb âp!io*fo~ d()tliro db·rnunicipio:-de Bautu 

ou no caso de hav.er niantidiis ciu únid'ades prestadoras,deserv.iços a ela vincu1adas; no âi)Jbito 
do Estado concessóF., 
3". As sub.veilçõé$ e .dcn\l,iôes recebidas dev.erãe ,ser à.plicadas i:UjS finalidadtllf •a .que estejam 
vi néu !adas·. 

Art 3~·~ A entidadé póderâ contar· çpm iliwill!4t'1 111)mero de.ilo0j;ietadores, pessoas naturai$ e 
jurídicas que, sem direitos ~u v.antagen&, contribuírem com doiiati'l'O$' p~tióqicos. destinados .a 
átehder às• s1,1as. :despesas administralJ.vas e assiStetici.ai~ •. ã CQnservação e à ampliaç,ão de iiéti 
patrimônio. 

Art 40 - A ·enticjãde a1>licatá suas rendas, seus xecursos e ev,mtual r.l)S!ailtl!4o t\lperatjona-1 
integralmente no territor./o nacional e rui manütençâo e no desenyolvimento de seus· objetivos 
institucionais . 

. Art. 41- Qualquer.operação \!e crédit.o co.m garantíateal somente poderá. ser reirllzada com 
autorização d/l Assem)Jléia G.ey11.I; à vista de propostà i:le:v.idl(ment~ fun(t,u,:lentada da Diretoria. 

C,:\PÍTULO VI- DAS lllSPó$IÇÕE$ G:lt~AIS 

Art 42: - As 1itás das ~ssembléias gerals, das reuiúõe.s da Diretoria e dp. Conselho Fiscal,. 
podérão ser ~vradas -1.!m Jivro ~inüfu adequado ou em .folhas solta&, devidamlirtt.é 
datilografadas ou ;Ímptessas, li!i quaís,. de11oís ~e lidas e apr.ovadás, .setli.o. irssjnada;s pe)os 
integrantes 1fa. inesà djr~ora dO's ·traQalbas, .ljll primeira 'hipótese, ou pQt todi;Js os pre$éi)tes, 
nas dernai~ hipóte$es, devendo mir arquivadas em pastas é, O!>l>l'tUl:lamente encat!etrtadas. A 
presença àqueles encontros, centudo, deverá ser,r.egistracla: no~ livto~ 1!,propriados, cujas t'óílía:s 
sej'arn tipograficamenie numeradas. 

Art 43 - Não poderá integrar a Diretçnía ou a estrutura Qt!/:ánÍUéÍona). :quem .. desempenha 
n;àndato ou.cargo de· natureza pQlífica. r, 
1". Ao se candidatar ao .. exerciciô de càrgo ou mandato de natureza pó lítica, o Msociado. ficarl\ e)' Y 

automaticamente. ücenci~do dí!S funções que ei,ercer na entidade. . .-
2". No ca_so de .ser deito .ou nomeado, a licença a que se refere o parágrafo anterior ·se: · • ·: 1

· 

estenderã por todo o perlodo em que se désernpenhàr'o ma11dat1J oµ cargo ele natureza política.. · . · 
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Arl 44 - As licenças concedidas ·a diretor.es e detnais integrari.tes da <;slrutura :organizácional 
não_ in.terromp.ern a .contagem-do- tempo gemandato ou da fu11çãa para ~wiis..farám.eleitoli-Gdi/-i~. -_-1_ 
designados. PROC. N~ ) =>O L.~Dt::;::7f 

Art 4S.--. À entidade é vedado: . FOLHAS ç; Q . _ 
!'-distribuir resultados, ilivid~,io.s, boriiticações, participações oupareela do seu pàtrimõriio,. 
sob nenhuma forma: 
Il-.out;)rgar a seus giretor.es, conse!heir-0-s, sócios, benfeitores ou equi11<1hmte.s, re;nµneração, 
vantagerrs-ou benefitilli~. diret.á ou indirêtàJnente, por quaJqµer fürrna·ou título, em razão das 
competências; fünções ou attVidactes· <JUe lhe$ itjrup atribuídas pel9srespectiv-0s atos 
constitutivas; e 
lll - consfi,tulr,$e patrimônio de um .grupo determinado de indivíduos, fs,mífüts, entída4es de 
classe ou de sociedade sem caráter benefü;éiite dt iissíst~ncla social. 

Art 46 - Retidas, recursos e :evertJ;tial. re~ultado operacicmal serãó aplicados integ(álmente nó 
território nadona1 . 

Art· 47 - Os .a-ssociados não (espondein subsidíari.ámente _pela.s obrigações expressas ou 
intencionalmente contraídas em ffOme da :entidad~ ou pelàs obr1gações so.eiais. 

Art 48,- A entidade-não .se envolverá ein,moliimento pol\tice-p~rtidát'ió,. s~!idÇi: ve<Jada llª sua 
estrutura or.gauizacíonal, nas 'suas .de)íendências, na sua e,sflll1! de açãó ou ·em seu nome, 
propaganda ou atividade .de natur-eza pol(tico.-pan,idáría. 

Art-49 - O presente·estatuto poderá ser. reformado, no todo ou eln parre .. em qualqu\lr tel)lpo, 
por decisão da maioría absoluta dot asso.dados, em .ljssembléia geral, especialme.rite· 
con.vocada para esse fün, e. entrârà em vigor na -data de s:~ regi,stro: em cartório,. ,riiàs são 
ináltera.,eis;. sob p~a de m1lidà,C(!l, ·\i~ disposições qµe dizem·respeitó: 
1 - à natureza esj,id,ta qa 3/l'sociação: 
II- à 0rientação K11rde.ciana da entidade; 
lll- à não vitaliciedade:dos oátgos efu.nçõ.~; 
IV - à não rernuneraçãa'dos cwgos'e fiuiçôes; e 
V - ao caráter aparnilário e apolltico-da.entidade, 

Art 50- A díssoluç,ão da associação é. de ,comp.etência-da.Asse.!l'lbléia Geral que, p11ra aprovás, 
la, necessitara do votó de, no m,fnimo.·¾ (tr~ quartos) dp,S'tiltegrantes do quádro associatilló. 

A.rt 51 - O exercí-0io social compreenderá o períódó d,e:01 :de.jáile_ira a_,31 de dezembr-0 4e 
cada ano. 

Art 52 - O ptesertté estatuto poderi\ ser .reformado, no todo ou. em parte, e.oi qua)g!Jer teQlpo,. 
por proposta, da: diretoria ou qa· maiGria, dos ru.so.ciados em dia. com sµas coµtribuiçÕf)s, 
s\Jbflletida -à aprec:iaçii.q e. ·aprovaião,, por decisão -da maioria absciluta dos assqeiados, em 
assembléia geràl espeoiitiinenteconvo~a para,es$e :61,1. '\ 
Parágrafo ün_ ico - As refüi:mula(lõ~S :estatutárias -~trarlµ) -em 'vi.gor ria data ®-.sti3-àpro.va~âó . l't
pela Msemb_lé.ía. ~ 
Art 53- - Os casós:,onússos no presente- estatuto serão reS{Jlvido,s pela diretoda: e refonmdadós. \_V 

·pela.asserril>lêia geraL 
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Art 54 - A assoêi!lçãô, •visando.as finalidades íiefin\das ne.sse:est,itutp,, manterá-os seg(jintes 
departament_os,já existentes: , 
1 -- DepartamentQ de assistência irtfiintil, ql)e tem por· objetivo• socorrer; ampatl\f, ed\lcar e 
orientar crianças carentes~ através de .PO!i.lOS de serviços, creéhes e be.rçàríos. 
II - Departamento de, ptomoção ·f<1miliar, que olijetlva âtil!li!!lr famllias em situação de 
penúria. oferecendo-lhes orientação ew ajud;t, em fàyor, d:(! so,t-r~aperá.çãó, 

t. - Os departamentos reger-s.é•ãil porte~me:nto~ efahorados pela:iiireteria ~tiva 
, !·. --A associação ~oderá criàr outros de_pai:'anie~t_os, e11tençl\il?)-com_,º oece.ss~rio àssuás. { 

atr,1dadesê. de~de que disponha de recur= patnmomrus e final)<;elfOS adt::. ~ ilJ~Petf"'A 
O 

W 1 
manutençao. r ,n ._;.> < 

FOLHAS l9 11/ 
CAl'truLO VII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS =-·-

Art 55 - A atuá! redação do presente Esti!Mo Social foi apr1wada p,ela Assembleia Geral 
Extraordinária i:eall~ada em 15 :de dezembro.de,2003, qu!f;t)do im!rou em vigor. 

-·--,,_ . . ~---~--~LL.l':...........,____ 
Maria Coneeiçãç Lopes. Nicolàú 

Presidetífe 

Visto-

.. ;'" .:. ~t. ;;,-;. :,; .: --?'! r---·_:1 -
. ,:' .. 

... -ó' • -~-. -· ,.,. i 
,) 
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ANEXOIV 
PLANO DE TRABALHO 

Proponente: CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCADIO CORREA 
CNPJ/MF: 45.029.857/0001-72 

Projeto: ESPORTE E BRINCADEIRA É COISA SÉRIA 
Exercício: 2019/2020 

Nome do Responsável legal: Maria Conceição Lopes Colombini 

1 • CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

PROC. NR!_.,!_;!;::~~..Jf-_:-_:::.....,. 
FOLHAS ---------

, De acordo com seu Estatuto Social, a Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa é uma assqciação sem 
fins lucrativos que tem por finalidade "fundar e manter obras de forma permanente, prestar seNiços e 

• programas gratuitos de assistência social, de caráter beneficente, de natureza educacional, cultural e 
~ ·assistencial, direcionados ao atendimento, orientação, -amparo e proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice, visando precipuamente a promoção da criatura humana, sem 
distinção de condição social, sexo, cor ou raça, credo político ou religioso e nacionalidade". 

Fundada em 3 de dezembro de 1964, a Creche oferece serviços diversos de assistência social para 
crianças e famílias do município de Bauru, de forma totalmente gratuita. A instituição é mantida por meio 
de doações, trabalho voluntário, promoções, parcerias com instituições privadas e convênio com a esfera 
pública, a exemplo da prefeitura municipal de Bauru. 

Atualmente a instituição conta com 23 colaboradores contratados, 6 voluntários e 11 pessoas na 
diretoria, também voluntárias. Seu horário de funcionamento vai das 7h às 17h e contempla beneficiários 
de Berçário, Maternal 1, Maternal li, Jardim I e Jardim li, sendo 128 crianças da Educação Infantil. 

A estrutura física da instituição conta com sala de aula, sala de artes, secretaria, refeitório, pátio 
coberto, pátio livre, parque, cozinha, sala de materiais, despensa, lavanderia/rouparia, brinquedoteca, 
multimeios/informática, sala de descanso (soninho), sala de atividades, banheiros/banho, refeitório, pátio e 
dormitório (Infantil 1) e o Centro Esportivo (quadra). 

Vale destacar que a Creche Leocádio Corrêa oferece atividades diversas além da Educação 
• lnfantil, atividades físicas, recreação, cuidados de higiene e saúde, temáticas de valores entre outras, 

._, fornecendo ainda a alimentação às crianças assistidas e contando com a parceria de universidades com 

estagiários de psicologia, fonoaudiologia e odontologia para atendimentos específicos. A instituição atende 
prioritariamente crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica, permitindo que- os pais e/ou 
responsáveis trabalhem em período integral. 

Dessa forma, a Creche tem buscado, ao longo dos seus 54 anos de funcionamento, ampliar e 
aprimorar o atendimento ao público infantil, garantindo seus direitos básicos e desenvolvimento saudável. 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Em 2009, a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílio (PNAD) feita pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (lpea) apontou que entre 1998 e 2008, a taxa de frequência à creche dobrou, 
chegando a 18%, e a de escolarização da faixa de 4 a 6 anos cresceu cerca de 40%, atingindo 80%, 
incluindo-se aí também as crianças matriculadas no ensino fundamental. No entanto, o relatório aponta 
ainda que esse acesso continua a ocorrer de forma bastante desigual para diferentes segmentos da 
população, incluindo questões como classe social. 

De acordo com a base de dados "IBGE Cidades", o município de Bauru tem pouco mais de 374 mil 
habitantes (2018). O Censo de 2010 apontou que cerca de 29 mil crianças possuíam, na época, entre O e 6 
anos de idade. Destas, pouco mais de um terço (aprox. 1 O mil) nunca haviam frequentado creches ou 
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escolas. Em 2017, o município contabilizou 8.880 matrículas no ensino· p, é-escolar,·des!inado a esse 
público de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96). 

Considerando esta realidade, é válido destacar a importância das instituições de ensino 
pré-escolares para a inserção da criança na sociedade, auxílio no sustento do lar (trabalho dos 
responsáveis) e promoção da educação infantil em prol do desenvolvimento pleno desse público. Sendo a 
escola um dos primeiros núcleos sociais do indivíduo fora do ambiente familiar, a instituição e seus 
colaboradores tornam-se responsáveis por importantes processos de desenvolvimento da criança, 
vivenciando descobertas, interações pessoais e diversidade de experiências. 

A neurociência já reveloU que a criança desenvolve mais da metade do potencial mental adulto 
durante o período que vai até os 4 anos de idade. Outros estudos também reforçam que a educação 
infantil de qualidade é o principal motivador dos estudos na adolescência e na juventude. Nos Estados 
Unidos, uma pesquisa calculou que, para cada dólar investido na Educação Infantil de qualidade, o país 
deixa de gastar 16,4 dólares com doença, pobreza e criminalidade. 1 

~: De acordo com um estudo sobre a qualidade da educação infantil no Brasi12, desenvolvida em 
parceria com a Fundação Carlos Chagas, o Ministério da Educação e o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento, as crianças que têm a oportunidade de frequentar uma boa instituição de educação 
infantil contam com maior probabilidade de obter bons resultados no ensino fundamental. Essa vantagem é 
especialmente importante em um país como o Brasil, onde os índices de fracasso escolar ainda são 
consideravelmente altos, dando destaque ainda maior para o atendimento da educação infantil com 
qualidade. 

Nesse contexto, a Creche Leocádio Corrêa atende gratuitamente crianças em situação de 
vulnerabilidade socioeconõmica na cidade de Bauru. Atualmente são 128 beneficiários na Educação 
Infantil. A instituição oferece atividades educacionais, tendo ampliado sua atuação por meio de reforço 
escolar, psicologia, fonoaudiologia, odontologia, enfermagem, cuidados de higiene, temáticas de moral, 
entre outras, fornecendo ainda a alimentação para essas crianças. 

Inseridas nos plano pedagógico da instituição também estão as atividades físicas e recreativas, 
essenciais para o desenvolvimento motor e psicológico do indivíduo. É nessa faixa etária que o ser 
humano descobre os próprios limites, enfrenta desafios, conhece e valoriza o próprio corpo, relaciona-se 

• 
com outras pessoas, percebe a origem do movimento, expressa sentimentos, utiliza a linguagem corporal, 
localiza-se no espaço, entre outras situações voltadas ao desenvolvimento de suas capacidades 

~ 

intelectuais e afetivas, consciente e criticamente. 

Atualmente, essas atividades são desenvolvidas em espaços como as salas de aula, pátios e na 
quadra da instituição. Contudo, fatores como condições climáticas dificultam a realização das atividades 
planejadas, uma vez que a quadra em questão não é coberta. Além disso, a falta de materiais para as 
atividades e de um local adequado para seu armazenamento, limitam o plano pedagógico proposto. 

Considerando a indiscutível importância desse tipo de atividade e do trabalho social desenvolvido 
pela Creche Leocádio Corrêa, pretende-se por meio deste, a aprovação do projeto para buscar recursos 
junto a pessoas físicas e jurídicas, por meio do direcionamento de impostos, para reforma da quadra, do 
depósito de materiais e dos banheiros nesse espaço, além da aquisição de materiais para as atividades. O 
projeto ESPORTE E BRINCADEIRA É COISA SÉRIA tem como intuito, viabilizar a realização .de atividades 
físicas e recreativas, em local adequado, ampliando e aprimorando os serviços oferecidos pela instituição. 

1 https ://oglobo.globo.com/rio/ o-futuro-depende-de-investi mentos-na-edu cacao-infantil-19721920 
2 CAMPOS, Maria Malta et ai. A qualidade da educação infantil: um estudo em seis capitais 
Brasileiras. Cad. Pesqui. [online]. 
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3.1 Identificação da Proposta -- -.------

0 projeto ESPORTE E BRINCADEIRA É COISA SÉRIA consiste na viabilização de atividades 
esportivas e recreativas em prol do desenvolvimento motor e psicológico dos beneficiários da Creche 
Leocádio Corrêa. Para isso será realizada a reforma da quadra adaptada da instituição, aquisição de 
materiais esportivos e realização das atividades com a estrutura providenciada. Vale destacar que este 
último será oferecido como contrapartida da própria instituição e que terá efeito a longo prazo, excedendo 
o calendário aqui proposto. 

3.2 Público Alvo 

O projeto beneficiará de forma direta e a curto prazo, 128 crianças de 1 a 5 anos de idade, 
atendidas de forma gratuita pela Creche Leocádio Corrêa. De forma indireta, serão beneficiadas também 
128 famílias por meio do desenvolvimento físico e psicológico do público infantil e também da integração 
família/escola regularmente oferecida pela instituição. 

A longo prazo, o projeto alcançará uma quantidade potencializada de beneficiados por meio da 
quadra e dos materiais esportivos, uma vez que a instituição poderá dar continuidade nas atividades físicas 
e recreativas dentro de seu plano pedagógico. 

É importante citar que a Creche Leocádio Corrêa é uma instituição sem fins lucrativos que atende 
de forma gratuita crianças de 1 a 05 anos oferecendo educação infantil e serviços de assistência social 
diversos, em período integral. A instituição atende público predominantemente de classe C, D e E, em 
situação de vulnerabilidade social. 

3.3 Objetivo 
Objetivo Geral 

• Viabilizar a realização de atividades físicas e recreativas para crianças de 1 a 5 anos de idade, 
contribuindo em seu desenvolvimento físico e psicológico. 

Objetivos Específicos 

• Reformar a quadra da instituição por meio de cobertura, revestimento de piso, pintura e inserção de 
aparato esportivo (traves, redes, etc); 

• Reformar banheiros no espaço da quadra, adaptando sua estrutura em prol da acessibilidade para 
os usuários; 

• Reformar espaço de depósito para correto armazenamento de materiais esportivos e recreativos; 
• Adquirir materiais diversos para realização de atividades físicas e recreativas oferecidas no plano 

pedaQógico da instituição; 

• Ampliar a realização de atividades físicas e recreativas, executando um calendário pedagógico 
proposto pela instituição. 

3.4 Meta de Atendimento 
Metas Quantitativas 

• Reformar 1 quadra com proporção de 7 4,285m2 nas dependências da instituição proponente; 
• Reformar 02 banheiros tornando-os acessíveis para o público em geral; 
• Reformar o espaço para depósito dos materiais de recreação e atividade física com proporções de 

6,09 m2; 

• Promover a realização de diversos tipos de atividades de segunda a sexta-feira durante o 
funcionamento da instituição; 

• Beneficiar diretamente, 128 crianças de 1 a 05 anos de idade, regularmente matriculadas na 
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Metas Qualitativas 

• Promover o desenvolvimento físico e psicológico das crianças beneficiadas pela instituição; 
• Desenvolver e melhorar a interação social e convivência entre as crianças beneficiadas; 

• Desenvolver e melhorar o foco e a concentração do público beneficiado; 
• Melhorar a autoestima dos beneficiários; 

• Promover saúde e instigar hábitos saudáveis, diminuindo a incidência de doenças no público 
beneficiados; 

• Contribuir no desenvolvimento de ossos, músculos e articulações saudáveis nas crianças 
beneficiadas; 

• Promover a disciplina e o respeito mútuo de forma lúdica e saudável; 
• Promover a melhoria na qualidade de vida das crianças beneficiadas . 

~3.5 Período de Funcionamento 

• 

A instituição atende seus beneficiários de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. O projeto terá 

duração total de 12 meses, incluindo as etapas de reforma e aquisição de materiais. Vale ressaltar que, 

conforme cronograma preliminar posteriormente descrito, as atividades físicas e recreativas serão iniciadas 
no 8° mês de realização do projeto, sendo contrapartida exclusiva da instituição. 

3.6 Operacionalização 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
'l. 

A metodologia utilizada para viabilização do projeto consiste nas etapas a seguir: 
Aprovação do projeto no FMDCA; 
Desenvolvimento de parcerias e captação de recursos; 

Pesquisa e orçamento de fornecedores e prestadores de serviço; 

Definição de cronograma conforme realidade do projeto (prazos e captação de recurso); 
Contratação de fornecedores e prestadores de serviço; 

Definição de planta e detalhes técnicos para reformas; 
Reforma da quadra, banheiros e depósito de materiais; 
Orçamento de materiais esportivos; 

~9. Aquisição de materiais esportivos; 
10. 
11. 

Inauguração da quadra e inicio das atividades de acordo com plano pedagógico da escola; 
Confecção de relatório final e prestação de contas do projeto. 

Como complemento ao projeto, segue abaixo cronograma preliminar de atividades a serem r.ealizadas· 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h30- 9h00 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 

9h - 9h50 Infantil li Infantil li Infantil li Infantil li Infantil li 

9h50 - 10h40 Infantil Ili Infantil Ili Infantil Ili Infantil Ili Infantil Ili 

10h40 - 11h20 Infantil IV Infantil IV Infantil IV Infantil IV Infantil IV 

11H20-12H10 Infantil V Infantil V Infantil V Infantil V Infantil V 
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13h00 - 13h40 

13h40 - 14h20 

14h20 - 14h40 

14h40-15h10 

15h10 - 16h00 

Infantil 1: 1 ano 
Infantil 11: 2 anos 
Infantil Ili: 3 anos 
Infantil IV: 4 anos 
·nfantil V: 5 anos 

1 nfa ntil 111 Infantil Ili 

Infantil IV Infantil IV 

Infantil li Infantil li 

Infantil 1 Infantil 1 

Infantil V Infantil V 

Equipe técnica envolvida (Funções) 
Contratados via instituição 

Planeiamento estratégico (Pré-produção) 

fnfantil Ili 

Infantil IV 

Infantil li 

Infantil 1 

Infantil V 

Infantil Ili 1 nfantil Ili 

Infantil IV Infantil IV 

Infantil li Infantil li 

Infantil 1 Infantil 1 

Infantil V Infantil V 

PROC.NR,....,...:l~J(p.;:º~~~
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Contratação de serviço para estudo de requisitos técnicos, definição e confecção de cronograma, estudo 
de potenciais fornecedores e prestadores qe serviço, habilitação e homologação de fornecedores e 
prestadores de serviço, elaboração de contratos, definição de métricas para acompanhamento de 
execução (indicadores/instrumentais) com definição de cronograma de entregas. 

Coordenador Geral (Produção) 

Gerenciamento de equipe, acompanhamento de prazos e entregas, gerenciamento de cronograma, 
C(!nlato e relacionamento com parceiros do projeto, contato e relacionamento com fornecedores e· 
prestadores de serviço, acompanhamento para alocação correta de recursos, identificação e 

• gerenciamento de riscos do projeto, coordenação e execução de trâmites burocráticos junto ao CMDCA de 
_Bauru. 

Gestão Comercial e de Relacionamento 

Contratação de serviço para desenvolvimento de parceria com setor público, privado e sociedade em geral 
para a realização do projeto e máximo alcance do mesmo. A contratada também auxiliará na definição de 
métricas para acompanhamento do projeto e confecção de relatórios parcial e final do mesmo. 

Consultoria para Prestação de Contas (Pós-produção) 

Contratação de serviço de consultoria para prestação de contas junto ao FMDCA de Bauru, visando a 
correta tramitação do projeto. A empresa contratada auxiliará por meio de direcionamento e 
acompanhamento de gestão financeira, confecção de relatórios e confecção de relatório final do projeto. 

Coordenadora Pedagógica 

Profissional Responsável por coordenar a equipe, planejar e executar o plano pedagógico da instituição e 
demais funções. 

Professora 
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Profissionais com curso de pedagogia responsáveis pela realização de atividades físicas e recreativas no 
espaço e com materiais contemplados pelo projeto, para 128 crianças beneficiadas ela · 

Responsáveis pelas atividades educacionais do primeiro período. PROC. N2, __ ~d~O~-"-;~~t:::=+---

Atendente de Creche ~F~OL~HAS~===G,~1 ~(j;>=====J 
Profissional responsável por auxiliar os profissionais da educação nas atividades pedagógica, realizando 
atividades complementares com as crianças no segundo período. 

Estagiária 

Profissional responsável por auxiliar as atividades realizadas pela Professora e pela Atendente de Creche. 

Auxiliar de Creche 
Responsável por auxiliar em atividades assistenciais complementares como consultas médicas e 

• odontológicas, troca de fraldas, alimentação, entre outras ações operacionais. 
~ 

Auxiliar de Limpeza 
Profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do local e ambiente. 

Cozinheira 

Profissional responsável pela execução das atividades de confecção de pratos cozinhados, planejamento 
do cardápio, supervisão dos trabalhos de cozinha e o recrutamento de auxiliares de cozinha. 

Auxiliar de Cozinha 
Profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos 
dos vários setores de cozinha. 

3. 7 Descrição das Atividades 
Reforma da quadra: A atividade consiste na realidade de reforma da quadra da instituição cuja proporção é 
de 74,285m2. Além da cobertura do espaço, também será realizado o revestimento adequado do piso, 

• pintura e inserção de aparatos esportivos (redes, traves, etc). Também serão reformados os banheiros 
·- próximos a quadra com o intuito de torná-los acessíveis para todos os usuários com todos as instalações e 

acabamentos adequados para a idade e acessibilidade. A atividade inclui ainda a reforma de um espaço 
adequado para correto armazenamento do material esportivo e recreativo. 

Aquisição de material: A atividade inclui a aquisição de materiais esportivos e recreativos para realização 
do projeto. Serãó adquiridos materiais como: bolas, redes, jogo de coletes, cones, barreiras, corêla, kits 
movimentos, playground entre outros que atendam o público de 1 a 05 anos atendido pela instituição. 

Atividades esportivas e recreativas: Implementação de calendário fixo de atividade físicas e recreativas de 
acordo com plano pedagógico da instituição atendendo crianças com idade entre um e cinco anos, faixa 
etária a qual compreende as séries iniciais: Infantil 1, Infantil li, Infantil Ili , Infantil IV e Infantil V. As aulas 
serão ministradas 2ª a 6ª a feira, com duração de 40 a 50 minutos no Centro Esportivo José Rodrigues da 
Cunha Junior, da Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa, localizado na Rua São Gonçalo 7-29, Vila 
Universitária, Bauru -SP. 

As aulas iniciais serão destinadas ao reconhecimento das turmas e adequação, por parte dos 
educandos, à nova rotina. Para um bom andamento do projeto, bem como para atingir os objetivos já 
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citados, as aulas serão adequadas às necessidades e idades das crianças, considerando suas 
especificidades motoras e cognitivas a fim de fortalecer o seu desenvolvimento de forma integral. 

Conforme a faixa etária, cada professor será responsável por elaborar seu plano de aula para a 
Educação Física Infantil, contando com a supervisão da coordenadora pedagógica e do profissional de 
Educação Física. Dessa maneira o professor que já construiu um vínculo com a sua turma saberá como 
proceder a cada exercício para o desenvolvimento de cada aluno. Também aprimorando seu conteúdo 
para a disciplina em questão a Educação Física Infantil. 

Como na Educação Infantil a proposta para trabalhar a Educação Física, está na área do 
conhecimento - Movimento - elencamos abaixo os objetivos, conteúdos, procedimentos necessários para 
cada professor desenvolver o seu plano de aula, lembrando que esse material contempla todas as faixas 
etárias desse projeto. 

FINALIDADE CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 

• Controlar gradualmente - Habilidades corporais . - Manipulação de materiais, objetos e 
o próprio movimento, ajustando - Habilidades manuais brinquedos, 
suas habilidades. 

-Jogos com argolas, bolas, boliche, 
amarelinha, bambolês etc. 

Passar dentro do túnel, brincadeiras de 
roda, dança das cadeiras, mímicas, 
imitar animais, bola livre, jogos de 
movimentos, corre lenço, patinho feio, 
passa bola. Entre outros. 

Ampliar Ampliação da Propor 
, . • • • exerc1c1os com 

progressivamente a destreza destreza para deslocar-se elementos, facilitando a descoberta e 
para o deslocamento. no espaço. exploração dos movimentos, como 

arrastar, engatinhar, rolar, saltar, etc. 

• Apropriar-se • Imagem global do • Utilização expressiva 
progressivamente da imagem corpo. intencional do movimento nas 
global de seu corpo, • Auto estima . situações cotidianas e em suas 
conhecendo e identificando brincadeiras. 
seus segmentos, • Atividades sistemáticas, 
desenvolvimento atitudes de observando partes do seu corpo ou 
interesse e cuidados com o dos amigos, usando-as como modelos. 
próprio corpo. 

• Ampliar as • Estruturas rítmicas . • Expressão de sensação e 
possibilidades expressivas do • Estética do ritmos corporais através de danças, 
próprio movimento, utilizando movimento. ginásticas rítmicas, brincadeiras de 
gestos diversos e ritmos roda, etc. 
corporais para expressarem-se 
nas brincadeiras, danças, jogos 
e demais situações de 
interação .. 

• Controlar gradualmente • Conquistas • Brincadeiras e jogos que 
o próprio movimento, corporais. envolvam a descoberta e a exploração 
aperfeiçoando seus recursos de capacidades físicas e a expressão 
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nos deslocamentos e ajustando • Habilidades de emoções, afetos e sentimentos que 

suas habilidades motoras para manuais. ajudará a criança a valorizar suas 
utilização em jogos, conquistas corporais. 
brincadeiras, danças e demais • Manipulação de materiais, 

situações. objetos e brinquedos diversos para 
aperfeiçoamento de suas habilidades 
manuais. 

• Explorar diferentes • Posturas corporais . • Exploração de diferentes 
posturas corporais • Equilíbrio posturas corporais, como sentar-se em 

• Expressividade diferentes inclinações, deitar-se em 

diferentes posições, ficar reto 

apoiando-se na planta dos pés sem 
ajuda, etc . 

• Reconhecer o próprio • Corpo e seus • Reconhecimento progressivo 
corpo no seu todo e em partes, segmentos. de segmentos do corpo por meio de 
através de movimentos. brincadeiras, do uso do espelho e da 

interação com os outros. 

• Percepção de estruturas • Possibilidades • Danças, brincadeiras de roda, 
rítmicas para expressar-se estéticas do movimento. ciranda, proporcionando a realização 
corporalmente. • Diferentes de movimentos de diferentes 

modalidades de dança qualidades expressivas e rítmicas. 

• Perceber as sensações, • Sensações, limites, • Representar experiências 
limites, potencial e os sinais potencialidades, sinais observadas e vividas por meio de 
vitais do próprio corpo. vitais e integridade do movimentos que exploram a 

corpo. imaginação e criatividade da criança. 

3.8 Impacto social esperado (indicadores/instrumentais) 
• Promoção desenvolvimento físico e psicológico das crianças beneficiadas pela instituição; 

• Desenvolvimento da cidadania e da coletividade entre o público beneficiado; 

• Promover a melhoria na qualidade de vida das crianças beneficiadas e de seus respectivos núcleos 
familiares; 

• Incentivar hábitos saudáveis em toda a comunidade, começando pelas famílias dos beneficiados. 
Possíveis indicadores/instrumentais: !OH, Censo IBGE, pesquisas relacionadas à saúde, etc. 

3.9 Indicadores que aferirão as metas (relatórios/listas, visita in loco, encaminhamentos, pesquisa 
de satisfação do público alvo, etc 

Metas Indicadores 

Reformar 1 quadra com proporção de 74,285m2 nas Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 
dependências da instituição proponente; (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

Reformar 02 banheiros tornando-os acessíveis para Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 
o público em geral; (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

Reformar o espaço para depósito dos materiais de 
recreação e atividade física com proporções de 6,09 Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 
m2; (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 
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Promover a realização de diversos tipos de Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

atividades de segunda a sexta-feira durante o envolvida (professores e assistentes); Listas de 
funcionamento da instituição; presença; Registros fotográficos; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Beneficiar diretamente, 128 crianças de 1 a 5 anos envolvida (professores e assistentes); Listas de 
de idade, regularmente matriculadas na instituição. presença; Registros fotográficos; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
Promover o desenvolvimento físico e psicológico depoimentos de beneficiários e famílias para o 
das crianças beneficiadas pela instituição; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

• envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
Desenvolver e melhorar a interação social e depoimentos de beneficiários e famílias para o 
convivência entre as crianças beneficiadas; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Desenvolver e melhorar o foco e a concentração do depoimentos de beneficiários e famílias para o 
público beneficiado; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

depoimentos de beneficiários e famílias para o 
Melhorar a autoestima dos beneficiários; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Promover saúde e instigar hábitos saudáveis, envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
diminuindo a incidência de doenças no público depoimentos de beneficiários e famílias para o 
beneficiado; relatório final do projeto; 

• Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Contribuir no desenvolvimento de ossos, músculos e depoimentos de beneficiários e famílias para o 
articulações saudáveis das crianças beneficiadas; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
Promover a disciplina e o respeito mútuo de forma depoimentos de beneficiários e famílias para o 
lúdica e saudável; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Promover a melhoria na qualidade de vida das depoimentos de beneficiários e famílias para o 
crianças beneficiadas. relatório final do projeto; 
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4 - CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES FOLHAS (;_:2 o .. 
PRAZO DAS ATIVIDADES/MÊS· 2019/2020 

Atividade 
1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desenvolvimento de parcerias para o 
X X X X X X 

projeto; 

Pesquisa e orçamento de fornecedores 
e prestadores de serviço 

X 

Definição de cronograma conforme 
realidade do projeto (prazos e X X 

captação de recurso); 

Definição de métricas para 
acompanhamento e mensuração de X X • impacto do projeto; 

Contratação de fornecedores e 
prestadores de serviço; 

X 

Definição de planta e detalhes técnicos 
para reformas; 

X 

Reforma da quadra, banheiros e 
depósito de materiais; 

X X X X 

Orçamento de materiais esportivos; X X 

Aquisição de materiais esportivos; X 

Inauguração da quadra e inicio das 
atividades de acordo com plano X X X X X 
pedagógico da escola 

Confecção de relatório final e 
prestação de contas do projeto X X 

• 



(. 

F on:e de Recurso. Prôpr'.o 

Formação Carga Regime Qtd Cargo Salário Profissioool Horária Trabalhista FGTS IRRF PIS· 

4 PEDAGOGIA PROFESSORA 22H CLT RS5 022,00 RS444,00 RS0,00 Rs:59.00 

5 PEDAGOGIA ATENDENTE 
30H INCOMPLETA CRECHE CLT RS4 745,00 RS413,00 RS0,00 Rs:56,00 

1 MAGISTÉRIO ATENDENTE DE 
44H CRECHE CLT RS1153,00 R$102,00 RS0,00 R$18,00 

5 CURSANDO 
ESTAGIÁRIA 30H PEDAGOGIA CLT RS3 760,00 RS0,00 RS0.00 RS0.00 

3 MÉDIO Al/X. (;RJ;CHE 44H CLT RS2152,00 RS198.00 RSQ,00 R$42,00 
1 PEDAGOGIA COORDENADORA 44H CLT RS2 516,00 RS346,00 R$38,00 R$31,00 
2 FUNDAMENTAL AUX. LIMPEZA 44H CLT RS2 014,00 . RS169,00 RS0,00 RS24,00 
1 FUNDAMENTAL COZINHEIRA 44H CLT RS1012,00 R$87,00 R$0,00 R$12,00 
1 FUNDAMENTAL AUX COZINHA 44H CLT R$1 012,00 R$87,00 RS0.00 R$12,00 

(. 

Encargqs Social e Ttabafhlstas 

INSS Beneficies 13' Rescisão Fêrias Demais 
Encargos 

RS439,00 R$769,00 RS108,00 RS108,00 RS112,00 RS0,00 

RS414,00 RS1 025,00 R$86,00 R$86,0.0 R$90,00 RS0,00 

102,.00 R$265,00 R$98,00 R$98,00 R$1.02,00 RS0,00 

RS0,00 Rs:560,00 RS0,00 R$79,00 R$82,00 RSo;oo 

RS188,00 Rs:542,00 .RS78,00. RS78.00 R$70,00 RS0,00 
R$34J,O0 R$123.00 RS210,00 RS210,00 R$216,00 RS0,00 
R$169,00 l;ls:526,00 RS89,00 RSB9,00 R$95,QO RS0,00 
RS87,00 R$261,00 R$84,00 R$84,00 R$87,00 R$0,00 
R$87,00 1<$140,00 R$B4;00 R$84,0Ó R$87,00 R$0,00 

Tótal 
Mensal 

RS/ 061,00 

RS6 915,00 

R$1 938,00 

RS4 481,00 

R$3 348,00 

RS4 o:iz:oo 
RS3178,00 
RS1 714,00 

RS1 714.00 
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5.2- DESPESAS DE CUSTEIO 
PROC.Ne_----'-i'l3~<::>'--~-'=õr~ 
FOLHAS '.2... -;i_'---t---i 

Fonte de Recurso: FMDCA 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

1. Reforma 

1.1. Serviços Iniciais 

Placa de Identificação para obra (3m2} R$1423.47 R$1 423.47 

Container depósito - mínimo 6,0 m2 (2 unxmês) R$295.45 R$590.90 

1.2. Demolições e Retiradas 

Demolição manual de piso de concreto (5,97 m3
) R$1 760.19 R$1 760.19 

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (131,9 m2
) R$583,17 R$583,17 

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (24,12 m2) R$213.22 R$213.22 

Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento (1,7 m3
) R$150.37 R$150,37 

Retirada de talhamento em barro ( 11,04 m2
) R$126,19 R$126,19 

Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação (74,28 m2
) R$663,32 R$663,32 

Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (2 un) R$65,96 R$65,96 

Retirada de registro ou válvula embutidos (8 un) R$335,28 R$335,28 

Retirada de estruturas de concreto (0,6 m3
) R$1,33 R$1,33 

Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento (13,26 m2
) R$58,61 R$58,61 

Retirada de folha de esquadria em madeira (3 un) R$47,55 R$47,55 

Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos (18,7 m2) R$110,33 R$110,33 

Retirada de elemtos metálico em geral (10,89 m2) R$33,87 R$33,87 

1.3. Fundações Profundas 

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm, armada, profundidade 4 metros, concreto FCK 25 (40 

m) R$1 678,00 R$1 678,00 

1.4. Fundações Rasas 

Bafdrame armada com FCK 25 Mpa nas dimensões 30x20 cm 

Baldrame - Concreto usinado e bombeado, fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento (2,67 m3
) R$967,23 R$967,23 

Bloco de concreto armado 120x50x50 

Blocos - Concreto usinado e bombeado, fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento (1,2 m3
) R$434,71 R$434,71 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (3,87 m3
) R$480.46 R$480,46 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m (12,79 m2) R$565,70 R$565,70 

Reaterro manual para simples regularização sem compactação (8,92 m3
) R$56,55 R$56,55 

Forma em madeira comum para fundação (34,2 m2) R$2 226.42 R$2 226,42 

Fundo de concreto magro 5 cm (11,3 m3
) R$3 378,14 R$3 378,14 

Aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm (63,5 kg) R$881,38 R$881,38 

Aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (249,4 kg) R$2 767,79 R$2 767,79 

Aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm (61,8 kg) R$1 058,02 R$1 058,02 

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa (44,8 m2
) R$519,68 R$519,68 

1.5. Alvenaria 

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 11,5 x 14 x 24 cm (42,5 m2) R$2 545,33 R$2 545,33 
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..!:-.Ji 
Chapisco com bianco (241, 1 m2 

) 

Reboco (241, 1 m2) R$2273,57 R$2 273,57 

Pilares/ Vigas de Respaldo 

Concreto usinado e bombeado, fck=25MPa, inclusive lançamento e adensamento (0,72 m3
) R$260,83 R$26Q,83 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (0,72 m3
) R$89,39 R$89,39 

Aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm {11,52 kg) R$159,90 R$159,90 

Aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (29,62 kg) R$328,78 R$328,78 

Aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm (11,13 kg) R$190,55 R$190,55 

Forma em madeira comum para fundação (14,04 m2
) R$914,00 R$914,00 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (17,8 m) R$1 699,90 R$1 699,90 

Tubo de PVC rígido branco, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (6 m) R$352,08 R$352,08 

• 1.6. Estrutura Metálica/Cobertura 

Pilares f Chapas de ligação 25x20, bitola 2,75 mm, 4,5 m, enrigecida (235,2 kg) R$5198,36 R$5 198,36 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (757,8 kg) R$16 748,26 R$16 748,26 

Vigas Metálicas Treliçadas (250,6 kg) R$5 537,38 R$5 537,38 

Telhamento em chapa de aço, tipo sanduiche, trapézio 40, EPS, 30 mm (95 m2
) R$10 828, 10 R$10 828,10 

Cumeeira em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm (10 m) R$744,10 R$744,10 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m (20 m) R$3 021,00 R$3 021,00 

Esmalte em estrutura metálica (95 m2) R$3 025,75 R$3 025,75 

Cobertura em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm (7 ,25 m2
) R$1187,48 R$1187,48 

Estrutura em metálica para cobertura pollcarbonato (7,25 m2
) R$127,24 R$127,24 

Telha de bai-ro tipo francesa (10 m2
) R$600,10 R$600,10 

1.7. Piso 

Concreto Polido e= 8 cm (7,96 m2
) R$233,63 R$233,63 

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos (54,9 m). R$713,15 R$713,15 

Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEl-5 resistência quimica A, para áreas internas, 

• assentado com argamassa mista (16.41 m2
) R$1 609,33 R$1 609,33 

Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEl-5 resistência química A, para áreas internas, 

assentado com argamassa mista (29,97m) R$885,31 R$885,31 

Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 

até 5 mm (54,9ml R$485,32 R$485,32 

1.8. Revestimento 

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes, assentado com argamassa mista {37,35 m2
) R$3 727,53 R$3 727,53 

Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 

até 5mm (37,35m) R$330,17 R$330,17 

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna de 1 O x 1 O cm, assentado com argamassa 
colante industrializada (64, 17m2) R$4 229,44 R$4 229,44 

Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 

6mm (64, 17m") R$818,17 R$818,17 

Caixilho em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1 ', fio 12, sob medida (61, 78 m:i) R$21 709,49 R$21 709,49 

1.9. Esquadrias 

Porta macho e fêmea com batente de madeira - 82 x 21 O cm (2 un) R$1 649,50 R$1 649,50 

Porta macho e fêmea com batente de madeira - 92 x 210 cm (1 un) R$869,44 R$869,44 
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Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com ~ folha (2 un) ' 
.. ..... , ... .._ 

1.10. Hldraullca 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões (22,5 m) R$525.60 R$525,60 

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linhã. esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões (7,Bm) R$268,63 R$268,63 

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 

inclusive conexões (45,4m) R$2 664,07 R$2 664,07 

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, 

em latão cromado, DN= 1/2' (6 un) R$3 982,38 R$3 982,38 

Caixa de passagem para aguas pluvias (2 un) R$166,92 R$166,92 

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4 • - linha especial (1 un) R$100,82 R$100,82 

Bacia sifonada com tampa - infantil (2 un) R$1185,40 R$1185,40 

• Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4' (1 un) R$33,98 R$33,98 

Escavação manual em solo de 1 ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m (5,45 m2
) R$241,05 R$241,05 

Reaterro manual para simples regularização sem compactação (5,45 m2
) R$34,55 R$34,55 

1.11. Pintura 

Resina acrílica para piso (83,03 m2
) R$1 803,41 R$1 803,41 

Pintura de faixa para quadra (56,9 m) R$867,73 R$867,73 

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (93,5 m2) R$1 728,82 R$1 728,82 

Esmalte em madeira, inclusive preparo (19,9 m2) R$431,43 R$431,43 

Esmalte em esquadrias metálicas inclusive preparo (51,46 m2) R$1115,65 R$1115,65 

1.12. Forro 

Forro em lâmina de PVC (16,41 m2 ) R$1 356,61 R$1 356,61 

1.13. Elétrica 

Caixa de passagem 4 • x 2· (6 un) R$69,96 R$69,96 

Eletroduto corrugado em polietileno, DN= 25 mm, com acessórios (80 m) R$718,40 R$718,40 

Tomada 2P+T de 20 A- 250 V, completa (4 cj) R$92,68 R$92,68 

• Interruptor com 1 tecla simples e placa (6 cj) R$110,22 R$110,22 

Placa de 4· x 2· (6 un) R$20,88 R$20,88 

Cabo de cobre de 2,5 mm2 , isolamento 750 V - isolação em PVC ?0ºC (100 m) R$293,00 R$293,00 

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W (1 un) R$56,15 R$56,15 

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 1 lâmpada fluorescente tubular de 32W (3 un) R$135,69 R$135,69 

Refletor Led 36 w (4 un) R$420,72 R$420,72 

Total Reforma R$134 442,72 

1.14. Equipamento de Esporte/Auxillo 

Tabela de Basquete (1 un) R$708,50 R$708,50 

Jogo de traves para futebol com rede (1 un) R$2 054,00 R$2 054,00 

Rede de Voleybol (1 un) R$507,00 R$507,00 

Poste metálico para Voleibol (1 un) R$785,20 R$785,20 

Carrinho para transporte de bolas modelo retratil Kief (1) R$445,00 R$445,00 

Sapateiras organizadoras tipo Colmeia com 3 modulas Freso (2) R$2 180,00 R$2 180,00 
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Playground codigo 33335 Freso (1) FOI HAS R$6 435,00 ,:?:l-dl:1;435,00 --
Playground codigo 27184-A Freso (1) - R$5 300:Óo R$5 300,00 

Total Equipamento de Auxilio R$18 414,70 

2. Materiais Esportivos 

Bola de iniciação confeccionada em borracha e com valvula tamanho 8 Arena (10) R$170,00 R$170,00 

Bota de iniciação confeccionada em borracha e com vatvula tamanho 12 Arena (10) R$210,00 R$210,00 

Bola de futebol infantil tipo dente de leite confeccionado em EVA Arena (10) R$180,00 R$180,00 

Bola de voleibol confeccionada em EVA Arena (10) R$180,00 R$180,00 

Bola de basquete mirim confeccionada em borracha Penalty (10) R$470,00 R$470,00 

Bola de basquete baby confeccionada em borracha Penalty (1 O) R$470,00 R$470,00 

Bola de handebol tamanho mirim confeccionada em PVC sem costura Penalty (1 O) R$780,00 R$780,00 

• Bolinha cravo Arena (60) R$360,00 R$360,00 

O UNIDADES de Bolas de tenis de campo estagio 1 Arena (30) R$360,00 R$360,00 

Bamboles modelo reforçado com diametro de 65 cm Arena (30) R$207,00 R$207,00 

Saco para transporte de bolas modelo rede Master (10) R$350,00 R$350,00 

Petecas para recreação coloridas Lider (30) R$267,00 R$267,00 

Colchonetes confeccionados em espuma na medida: 90x 40 x 03 e densidade 20 Arena (30) R$1140,00 R$1140,00 

Coletes tipo dupla face disponivel nos tamanho infantil e nas cores; verde/vermelho/azul;amarelo/preto e 

branco TRB (60) R$960,00 R$960,00 

Corda de SEDA com 3 metros Arena (2) R$90,00 R$90,00 

Cones com 23 cm em cores diversas Arena (20) R$96,00 R$96,00 

Cones modelo zebrado na cor Preto/Amarelo com 50 cm Arena (20) R$300,00 R$300,00 

UNIDADE de tabela de basquete infantil com regulagem de alturq Freso (2) R$1 642,00 R$1 642,00 

Tartaruga demarcatoria Arena (60) R$150,00 R$150,00 

Kit multi esportes Freso (1) R$1 460,00 R$1 460,00 

UNIDADE de trave de gol em plastico DOBRAVEL Freso (2) R$1 394,00 R$1 394,00 

• Paraquedas ludico com 5 metros Arena (1) R$1 220,00 R$1 220,00 

Corda individual em sisai e com cabo de madeira na ponta Arena (30) R$180,00 R$180,00 

Apito de plastlco simples Arena (1 O) R$30,00 R$30,00 

Centopeia com 4 metros Arena (1) R$450,00 R$450,00 

Jogo de boliche gigante Arena (1) R$460,00 R$460,00 

Jogo da velha gigante Arena (1) R$468,00 R$468,00 

Jogo de amarellnha gigante Arena (1) R$240,00 R$240,00 

Kit de movimentação ativa ( LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA COM 68 PEÇAS) Brink (1) R$490,00 R$490,00 

Kit de movimentação corporal( LINHA DE ATIVIDADE CORPORAL COM 52 PEÇAS) Brink (1) R$350,00 R$350,00 

Arrumadinho modelo cesto codlgo 37376 Freso (1) R$890,00 R$890,00 

Bomba de ar que enche nos 2 sentidos Penalty (2) R$70,00 R$70,00 

Circuito Centro de Atividades Aventura modelo espumado na medida: 3,40 x 0,50 x 0,25. Arena (1) R$1 385,00 R$1 385,00 

Total Materiais Esportivos R$17 469,00 

TOTAL R$170 326,42 

*Em anexo ao projeto, orçamento de materiais esportivos feito no mercado. 
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6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1. Despesas de RH (Recursos Próprios) 

Despeso:1s de RH (Recursos Própnos) 

1• Parcela 2" Parcela 3" Parcela 41 Parcela 5" Parcela s• Parcela 

R$34 381,00 R$34 381.00 R$34 381,00 R$34 381,00 R$34 381,00 R$34 381,00 

6.2. Despesas de Custeio (Recursos Próprios) 

Despesas de Custeio (Recursos Próprios} 

1• Parcela 2• Parcela 3" Parcela 4" Parcela 5" Parcela 6" Parcela 

R$2 015,96 R$2 015,96 R$2 015,96 R$2 015,96 R$2 015,96 R$2 015,96 

7" Parcela a• Parcela 

R$34 381,00 R$34 381,00 

7ª Parcela e• Parcela 

R$2 015,96 R$2 015,96 
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9" Parcela 10" Parcela 11• Parcela 12• Parcela 

R$34 381,00 R$34 381,00 R$34 381,00 R$34 381,00 

9" Parcela 10' Parcela 11• Parcela 12• Parcela 

R$2015,9ô R$2 015,96 R$2 015,96 R$2 015,96 

• 6.3. Despesas de Terceiros (Recursos Próprios) 

· Despesas de Terceiros (Recursos Próprios) 

1" Parcela 2" Parcela 3" Parcela 4" Parcela 5" Parcela 6" Parcela 7" Parcela 8ª Parcela 9" Parcela 10" Parcela 11" Parcela 12" Parc&la 

R$11 922,85 R$5 109,79 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

6.4. Despesas de Custeio (FMDCA) 

Despesas de Custeio (FMDCA) 

1• Parcela 2• Parcela 3• Parcela 4• Parcela 5" Parcela 6" Parcela 7ª Parcela 8" Parcela 91 Parcela 10" Parcela 11• Parcela 12" Parcela 

R$0,00 R$0,00 RS0,00 R$0,00 R$0,00 R$17 469,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

6.5. Despesas de Terceiros (FMDCA) 

Despesas de Terceiros (FMDCA) 

1• Parcela 2" Parcela 3" Parcela 4" Parcela 5• Parcela 6" Parcela 7" Parcela a• Parcela 9• Parcela 10" Parcela 11• Parcela 12• Parcela 

R$0,00 R$0,00 R$67 221,36 R$67 221,36 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

• 6.6. Despesas de Auxílio (FMDCA) 

Despesas de Aux!llo {FMDCA) 

11 Porcela 2" Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 1• Parcela 8" Parcela 9" Parcela 10• Parcela 11• Parcela 12• Parcela 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$18414,70 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Detalhamento de contrapartida 

Contrapartida Instituição Detalhamento Mensal Anual 

Contratação de professora, atendente creche, atendente de creche. 

estagiária, aux. creche, coordenadora, aux. limpeza, cozinheira, aux. 

6.1. Recursos Humanos cozinha, etc. Ver detalhamento no item 5.1. R$34 381,00 R$412 572,00 

Material de Limpeza; Higiene Pessoal; Descartáveis; Material p/ 
escritório; Informática; Material Didático/Pedagógico; Agua; Luz; Gás 
de cozinha; Telefone: Materiais p/ manutenção/pequenos reparos, 

6.2. Despesas de custeio entre outros.) R$2 015,96 24191,52 

Contratação de assessoria técnica e administrativa para 

enquadramento do projeto ao edital do FMDCA Bauru, readequação, 

liberação de recursos, etc. Contratação de serviços para auxílio 

técnico e comercial na captação de recursos. Contratação de 
assessoria técnica e administrativa para auxiliar o gestor financeiro e 

6.3. Serviços de Terceiros auxiliar na prestação de contas do projeto. - R$17 032.64 
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Não se aplica - -

TOTAL R$36 396,96 R$453 796, 16 
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Ativídade Quadrimestre Maio 

Janeiro a Abril 

Maio a Agosto 

Prestação de Setembro a 

Contas Dezembro 

Anual 

-l3auru, 23 de abril de 2020. 

~ 
Maria Conceição Lopes Colombini 
Representante legal da OSC 

- --· .. ~~ .. 
Setembro Janeiro Anual 

Até 60 dias após encerramento do 
projeto (a definir conforme 

aprovação e captação de redursos) 
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PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

1 - Identificação: 
- informação geral da OSC: CNPJIMF, endereço, bairro, cidade, Estado, CEP, e-mail, telefone; 
descrever a missão da OSC, a finalidade, capacidade de atendimento considerando sua estrutura 
ffsica, pessoal e os recursos materiais e financeiros. 

Identificação da Entidade Proponente 
Nome: CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCADIO CORREA 
CNPJ/MF e data de inscrição: 45.029.857/0001-72 / 01.04.1970 
Endereço: Rua São Gonçalo 7-54 e 7-29 
Bairro: Vila Universitária 
Município: Bauru 
UF:SP 
CEP: 17012-170 
Telefone: (14)3223-3132 
E-mail:diretoria@crecheleocadiocorrea.com 
Página da WEB (site): 

Dados do Representante Legal 
Nome: Maria Conceição Lopes Colombini 
RG: 7.121.302 
CPF/MF: 708.170.818-87 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Divorciada 
Endereço: Nicolau de Assis 4-49 apt 64 
Bairro: Jardim Panorama 
Município: Bauru 
UF:SP 
CEP: 17011-102 
Telefone: (14)3223-3132 
E-mail: diretoria@crecheleocadiocorrea.com 

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
De acordo com seu Estatuto Social, a Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa é uma associação 

sem fins lucrativos que tem por finalidade "fundar e manter obras de forma permanente, prestar 
serviços e programas gratuitos de assistência social, de caráter beneficente, de natureza educacional, 
cuftural e assistencial, direcionados ao atendimento, orientação, amparo e proteção à famflia, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, visando precipuamente a promoção da criatura 
humana, sem distinção de condição social, sexo, cor ou raça, credo político ou religioso e 
nacionalidade". 

Fundada em 3 de dezembro de 1964, a Creche oferece serviços diversos de assistência social 
para crianças e famílias do município de Bauru, de forma totalmente gratuita. A instituição é mantida 
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por meio de doações, trabalho voluntário, promoções, parcerias com instituições privadas e convênio 
com a esfera pública, a exemplo da prefeitura municipal de Bauru. 

Atualmente a instituição conta com 23· colaboradores contratados, 6 voluntários e 11 pessoas 
na diretoria, também voluntárias. Seu horário de funcionamento vai das 7h às 17h e contempla 
beneficiários de Berçário, Maternal 1, Maternal li, Jardim I e Jardim li, sendo 128 crianças da Educação 
Infantil. 

A estrutura física da instituição conta com sala de aula, sala de artes, secretaria, refeitório, 
pátio coberto, pátio livre, parque, cozinha, sala de materiais, despensa, lavanderia/rouparia, 
brinquedoteca, multimeios/informática, sala de descanso (soninho), sala de atividades, 
banheiros/banho, refeitório, pátio e dormitório (Infantil 1) e o Centro Esportivo (quadra). 

Vale destacar que a Creche Leocádio Corrêa oferece atividades diversas além da Educação 
Infantil, atividades físicas, recreação, cuidados de higiene e saúde, temáticas de valores entre outras, 

• 
fornecendo ainda a alimentação às crianças assistidas e contando com a parceria de universidades 

'-./ com estagiários de psicologia, fonoaudiologia e odontologia para atendimentos específicos. A 
instituição atende prioritariamente crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica, permitindo 
que os pais e/ou responsáveis trabalhem em período integral. 

Dessa forma, a Creche tem buscado, ao longo dos seus 54 anos de funcionamento, ampliar e 
aprimorar o atendimento ao público infantil, garantindo seus direitos básicos e desenvolviment_o 
saudável. 

IJ. Identificação da parceria pretendida: 

• descrever o Projeto, território onde serão executados e as metas. 
Identificação da Proposta 

O projeto ESPORTE E BRINCADEIRA É COISA SÉRIA consiste na viabilização de atividades 
esportivas e recreativas em prol do desenvolvimento motor e psicológico dos beneficiários da Creche 
Leocádio Corrêa. Para isso será realizada a reforma da quadra adaptada da instituição, aquisição de 
materiais esportivos e realização das atividades com a estrutura providenciada. Vale destacar que este 

•
último será oferecido como contrapartida da própria instituição e que terá efeito a longo prazo, 
excedendo o calendário aqui proposto. ·~ 

Público Alvo 

O projeto beneficiará de forma direta e a curto prazo, 128 crianças de 1 a 5 anos de idade, 
atendidas de forma gratuita pela Creche Leocádio Corrêa. De forma indireta, serão beneficiadas 
também 128 famílias por meio do desenvolvimento físico e psicológico do público infantil e também da 
integração familia/escola regularmente oferecida pela instituição. 

A longo prazo, o projeto alcançará uma quantidade potencializada de beneficiados por meio da 
quadra e dos materiais esportivos, uma vez que a instituição poderá dar continuidade nas atividades 
físicas e recreativas dentro de seu plano pedagógico. 

É importante citar que a Creche Leocádio Corrêa é uma instituição sem fins lucrativos que 
atende de forma gratuita crianças de 1 a 05 anos oferecendo educação infantil e serviços de 
assistência social diversos, em período integral. A instituição atende público predominantemente de 
classe C, D e E, em situação de vulnerabilidade social. 
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Objetivo 
Objetivo Geral 
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• Viabilizar a realização de atividades físicas e recreativas para crianças de 1 a 5 anos de idade, 
contribuindo em seu desenvolvimento físico e psicológico. 

Objetivos Específicos 
• Reformar a quadra da instituição por meio de cobertura, revestimento de piso, pintura e 

inserção de aparato esportivo (traves, redes, etc); 
• Reformar banheiros no espaço da quadra, adaptando sua estrutura em prol da acessibilidade 

para os usuários; 
• Reformar espaço de depósito para correto armazenamento de materiais esportivos e 

recreativos; 
• Adquirir materiais diversos para realização de atividades físicas e recreativas oferecidas no 

plano pedagógico da instituição; 
• Ampliar a realização de atividades físicas e recreativas, executando um calendário pedagógico 

proposto pela instituição. 

Meta de Atendimento 
Metas Quantitativas 

• Reformar 1 quadra com proporção de 74,285m2 nas dependências da instituição proponente; 
• Reformar 02 banheiros tornando-os acessíveis para o público em geral; 
• Reformar o espaço para depósito dos materiais de recreação e atividade física com proporções 

de 6,09 m2
; 

• Promover a realização de diversos tipos de atividades de segunda a sexta-feira durante o 
funcionamento da instituição; 

• Beneficiar diretamente, 128 crianças de 1 a 05 anos de idade, regularmente matriculadas na 
instituição . 

.. Metas Qualitativas 

• Promover o desenvolvimento físico e psicológico das crianças beneficiadas pela instituição; 
• Desenvolver e melhorar a interação social e convivência entre as crianças beneficiadas; 
• Desenvolver e melhorar o foco e a concentração do público beneficiado; 
• Melhorar a autoestima dos beneficiários; 
• Promover saúde e instigar hábitos saudáveis, diminuindo a incidência de doenças no público 

beneficiados; 

• Contribuir no desenvolvimento de ossos, músculos e articulações saudáveis nas crianças 
beneficiadas; 

• Promover a disciplina e o respeito mútuo de forma lúdica e saudável; 
• Promover a melhoria na qualidade de vida das crianças beneficiadas. 

Período de Funcionamento 
A instituição atende seus beneficiários de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. O projeto terá 

duração total de 12 meses, incluindo as etapas de reforma e aquisição de materiais. Vale ressaltar 
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que, conforme cronograma preliminar posteriormente descrito, as atividades físicas e recreativas serão 

iniciadas no 8° mês de realização do projeto, sendo contrapartida exclusiva[;!!itt:Jição.150 ~ PROC. N2 f\ < ,._ 

Operacionalização FOLHAS 16 ~ 1 __ _ 
A metodologia utilizada para viabilização do projeto consiste nas etapàs a seguir: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Aprovação do projeto no FMDCA; 
Desenvolvimento de parcerias e captação de recursos; 
Pesquisa e orçamento de fornecedores e prestadores de serviço; 
Definição de cronograma conforme realidade do projeto (prazos e captação de recurso); 
Contratação de fornecedores e prestadores de serviço; 
Definição de planta e detalhes técnicos para reformas; 
Reforma da quadra, banheiros e depósito de materiais; 

•ª· 9. 
Orçamento de materiais esportivos; 
Aquisição de materiais esportivos; ._,, 

• 

10. 
11. 

Inauguração da quadra e inicio das atividades de acordo com plano pedagógico da escola; 

Confecção de relatório final e prestação de contas do projeto. 

Como complemento ao projeto, segue abaixo cronograma preliminar de atividades a serem realizadas: 

Horário 

8h30 - 9h00 

9h - 9h50 

9h50-10h40 

10h40 - 11h20 

11H20 -12H10 

13h00 - 13h40 

13h40 - 14h20 

14h20 - 14h40 

14h40 -15h10 

15h10 - 16h00 

Infantil 1: 1 ano 
Infantil li: 2 anos 
Infantil Ili: 3 anos 

Infantil IV: 4 anos 
Infantil V: 5 anos 

Segunda 

Infantil 1 

Infantil li 

Infantil Ili, 

Infantil IV 

Infantil V 

Infantil Ili 

Infantil IV 

Infantil li 

Infantil 1 

Infantil V 

Terça 

Infantil 1 

Infantil li 

Infantil 111 

Infantil IV 

Infantil V 

Infantil Ili 

Infantil IV 

Infantil li 

Infantil 1 

Infantil V 

Quarta Quinta Sexta 

Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 

Infantil li Infantil li Infantil li 

Infantil Ili 1 nfantil 111 1 nfantil 111 

Infantil IV Infantil IV Infantil IV 

Infantil V Infantil V Infantil V 

Infantil Ili Infantil Ili Infantil Ili 

Infantil IV Infantil IV Infantil IV 

Infantil li Infantil li Infantil li 

Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 

Infantil V Infantil V Infantil V 
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Equipe técnica envolvida (Funções) 
Contratados via Projeto 
Planejamento estratégico /Pré-produção) 
Contratação de serviço para estudo de requisitos técnicos, definição e confecção de cronograma, 
estudo de potenciais fornecedores e prestadores de serviço, habilitação e homologação de 
fornecedores e prestadores de serviço, elaboração de contratos, definição de métricas para 
acompanhamento de execução (indicadores/instrumentais) com definição de cronograma de entregas. 

Coordenador Geral /Produção) 
Gerenciamento de equipe, acompanhamento de prazos e entregas, gerenciamento de cronograma, 
contato e relacionamento com parceiros do projeto, contato e relacionamento com fornecedores e 

• prestadores de serviço, acompanhamento para alocação correta de recursos, identificação e 
gerenciamento de riscos do projeto, coordenação e execução de trâmites burocráticos junto ao 
CMDCA de Bauru. 

Gestão Comercial e de Relacionamento 
Contratação de serviço para desenvolvimento de parceria com setor público, privado e sociedade em 
geral para a realização do projeto e máximo alcance do mesmo. A contratada também auxiliará na 
definição de métricas para acompanhamento do projeto e confecção de relatórios parcial e final do 
mesmo. 

Consultoria para Prestação de Contas /Pós-produção) 
Contratação de serviço de consultoria para prestação de contas junto ao FMDCA de Bauru, visando a 
correta tramitação do projeto. A empresa contratada auxiliará por meio de direcionamento e 
acompanhamento de gestão financeira, confecção de relatórios e confecção de relatório final do 
projeto . 

.. Contratados via in~tituição 
Coordenadora Pedagógica 
Profissional Responsável por coordenar a equipe, planejar e executar o plano pedagógico da 
instituição e demais funções. 

Professora 

Profissionais com curso de pedagogia responsáveis pela realização de atividades físicas e recreativas 
no espaço e com materiais contemplados pelo projeto, para 128 crianças beneficiadas pela instituição. 
Responsáveis pelas atividades educacionais do primeiro período. 

Atendente de Creche 
Profissional responsável por auxiliar os profissionais da educação nas atividades pedagógica, 
realizando atividades complementares com as crianças no segundo período. 

Estagiária 
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Profissional responsável por auxiliar as atividades realizadas pela Professora e pela Atendente de 
Creche. 

Auxiliar de Creche 
Responsável por auxiliar em atividades assistenciais complementares como troca de fraldas, 
alimentação, higiene entre outras ações operacionais. 

Auxiliar de Limpeza 
Profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do local e ambiente. 

Cozinheira 
Profissional responsável pela execução das atividades de confecção de pratos cozinhados, 

AJ)lanejamento do cardápio, supervisão dos trabalhos de cozinha e o recrutamento de auxiliares de 
•cozinha. 

Auxiliar de Cozinha 
Profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de 
alimentos dos vários setores de cozinha. 

Descrição das Atividades 
Reforma da quadra: A atividade consiste na realidade de reforma da quadra da instituição cuja 
proporção é de 74,285m2. Além da cobertura do espaço, também será realizado o revestimento 
adequado do piso, pintura e inserção de aparatos esportivos (redes, traves, etc). Também serão 
reformados os banheiros próximos a quadra com o intuito de torná-los acessíveis para todos os 
usuários com todos as instalações e acabamentos adequados para a idade e acessibilidade. A 
atividade inclui ainda a reforma de um espaço adequado para correto armazenamento do m?terial 
esportivo e recreativo . 

• quisição de material: A atividade inclui a aquisição de materiais esportivos e recreativos para 
- realização do projeto. Serão adquiridos materiais como: bolas, redes, jogo de coletes, cones, barreiras, 

corda, kits movimentos, playground entre outros que atendam o público de 1 a 05 anos atendido pela 
instituição. 

Atividades esportivas e recreativas: Implementação de calendário fixo de atividade físicas e recreativas 
de acordo com plano pedagógico da instituição atendendo crianças com idade entre um e cinco anos, 
faixa etária a qual compreende as séries iniciais: Infantil 1, Infantil 11, Infantil Ili , Infantil IV e Infantil V. 
As aulas serão ministradas 2ª a 6ª a feira, com duração de 40 a 50 minutos no Centro Esportivo José 
Rodrigues da Cunha Junior, da Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa, localizado na Rua São Gonçalo 
7-29, Vila Universitária, Bauru -SP. 

As aulas iniciais serão destinadas ao reconhecimento das turmas e adequação, por parte dos 
educandos, à nova rotina. Para um bom andamento do projeto, bem como para atingir os objetivos já 
citados, as aulas serão adequadas às necessidades e idades das crianças, considerando suas 
especificidades motoras e cognitivas a fim de fortalecer o seu desenvolvimento de forma integral. 
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Conforme a faixa etária, cada professor será responsável por elabor e au a para a 
Educação Física Infantil, contando com a supervisão da coordenadora pedagógica e do profissional de 
Educação Física. Dessa maneira o professor que já construiu um vínculo com a sua turma saberá 
como proceder a cada exercício para o desenvolvimento de cada aluno. Também aprimorando seu 
conteúdo para a disciplina em questão a Educação Física ínfantil. 

Como na Educação Infantil a proposta para trabalhar a Educação Física, está na área do 
conhecimento - Movimento - elencamos abaixo os objetivos, conteúdos, procedimentos necessários 
para cada professor desenvolver o seu plano de aula, lembrando que esse material contempla todas 
as faixas etárias desse projeto. 

FINALIDADE CONTEUDOS PROCEDIMENTOS 

• Controlar gradualmente - Habilidades corporais. - Manipulação de materiais, objetos e 
o próprio movimento, ajustando - Habilidades manuais brinquedos, 
suas habilidades. -Jogos com argolas, bolas, boliche, 

. amarelinha, bambolês etc. 

Passar dentro do túnel, brincadeiras de 
roda, dança das cadeiras, mímicas, 
imitar animais, bola livre, jogos de 
movimentos, corre lenço, patinho feio, 
passa bola. Entre outros. 

• Ampliar • Ampliação da • Propor exercícios com 
progressivamente a destreza destreza para deslocar-se elementos, facilitando a descoberta e 
para o deslocamento. no espaço. exploração dos movimentos, como 

arrastar, engatinhar, rolar, saltar, etc. 

• Apropriar-se • Imagem global do • Utilização expressiva 
progressivamente da imagem corpo. intencional do movimento nas 
global de seu corpo, • Auto estima. situações cotidianas e em suas 
conhecendo e identificando brincadeiras. 
seus segmentos, • Atividades sistemáticas, 
desenvolvimento atitudes de observando partes do seu corpo ou 
interesse e cuidados com o dos amigos, usando-as como modelos .. 
próprio corpo. 

• Ampliaras • Estruturas rítmicas. • Expressão de sensação e 
possibilidades expressivas do • Estética do ritmos corporais através de danças, 
próprio movimento, utilizando movimento. ginásticas rítmicas, brincadeiras de 
gestos diversos e ritmos roda, etc. 
corporais para expressarem-se 
nas brincadeiras, danças, jogos 
e demais situações de 
interação .. 
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• Controlar gradualmente • Conquistas • Brincadeiras e jogos que 
o próprio movimento, corporais. envolvam a descoberta e a exploração 
aperfeiçoando seus recursos • Habilidades de capacidades físicas e a expressão 
nos deslocamentos e ajustando manuais. de emoções, afetos e sentimentos que 
suas habilidades motoras para ajudará a criança a valorizar suas 
utilização em jogos, conquistas corporais. 
brincadeiras, danças e demais • Manipulação de materiais, 

situações. objetos e brinquedos diversos para 
aperfeiçoamento de suas habilidades 

manuais. 

• Explorar diferentes • Posturas corporais . • Exploração de diferentes 
posturas corporais • Equilíbrio posturas corporais, como sentar-se em • • Expressividade diferentes inclinações, deitar-se em 

diferentes posições, ficar reto 
apoiando-se na planta dos pés sem 

ajuda, etc. 

• Reconhecer o próprio • Corpo e seus • Reconhecimento progressivo 
corpo no seu todo e em partes, segmentos. de segmentos do corpo por meio de 
através de movimentos. brincadeiras, do uso do espelho e da 

interação com os outros. 

• Percepção de estruturas • Possibilidades • Danças, brincadeiras de roda, 
rítmicas para expressar-se estéticas do movimento. ciranda, proporcionando a realização 
corporalmente. • Diferentes de movimentos de diferentes 

modalidades de dança qualidades expressivas e rítmicas. 

• Perceber as sensações, • Sensações, limites, • Representar experiências 

limites, potencial e os sinais potencialidades, sinais observadas e vividas por meio de 

• vitais do próprio corpo. vitais e integridade do movimentos que exploram a 

corpo. imaginação e criatividade da criança. 

Ili• Diagnóstico da realidade: 
- descrever a realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver através deste projeto, 
demonstrado o nexo causal entre a realidade e as atividades a serem desenvolvidas. 
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Em 2009, a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílio (PNAD) feita pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (lpea) apontou que entre 1998 e 2008, a taxa de frequência à creche 
dobrou, chegando a 18%, e a de escolarização da faixa de 4 a 6 anos cresceu cerca de 40%, 
atingindo 80%, incluindo-se aí também as crianças matriculadas no ensino fundamental. No entanto, o 
relatório aponta ainda que esse acesso continua a ocorrer de forma bastante desigual para diferentes 
segmentos da população, incluindo questões como classe social. 

De acordo com a base de dados "IBGE Cidades", o município de Bauru tem pouco mais de 374 
mil habitantes (2018). O Censo de 2010 apontou que cerca de 29 mil crianças possuíam, na época, 
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entre O e 6 anos de idade. Destas, pouco mais de um terço (aprox. 10 mil) nunca haviam frequentaâci"' · 
creches ou escolas. Em 2017, o município contabilizou 8.880 matrículas no ensino pré-escolar, 
destinado a esse público de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
9394/96). 

Considerando esta realidade, é válido destacar a importância das instituições de ensino 
pré-escolares para a inserção da criança na sociedade, auxílio no sustento do lar (trabalho dos 
responsáveis) e promoção da educação infantil em prol do desenvolvimento pleno desse público. 
Sendo a escola um dos primeiros núcleos sociais do indivíduo fora do ambiente familiar, a instituição e 
seus colaboradores tornam-se responsáveis por importantes processos de desenvolvimento da 
criança, vivenciando descobertas, interações pessoais e diversidade de experiências. 

A neurociência já revelou que a criança desenvolve mais da metade do potencial mental adulto 
durante o período que vai até os 4 anos de idade. Outros estudos também reforçam que a educação 

• infantil de qualidade é o principal motivador dos estudos na adolescência e na juventude. Nos Estados 

Unidos, uma pesquisa calculou que, para cada dólar investido na Educação Infantil de qualidade, o 
país deixa de gastar 16,4 dólares com doença, pobreza e criminalidade.1 

De acordo com um estudo sobre a qualidade da educação infantil no Brasil2, desenvolvida em 
parceria com a Fundação Carlos Chagas, o Ministério da Educação e o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento, as crianças que têm a oportunidade de frequentar uma boa instituição de educação 
infantil contam com maior probabilidade de obter bons resultados no ensino fundamental. · Essa 
vantagem é especialmente importante em um país como o Brasil, onde os índices de fracasso escolar 
ainda são consideravelmente altos, dando destaque ainda maior para o atendimento da educação 
infantil com qualidade. 

Nesse contexto, a Creche Leocádio· Corrêa atende gratuitamente crianças em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica na cidade de Bauru. Atualmente são 128 beneficiários na Educação 
Infantil. A instituição oferece atividades educacionais, tendo ampliado sua atuação por meio de reforço 
escolar, psicologia, fonoaudiologia, odontologia, enfermagem, cuidados de higiene, temáticas de 
moral, entre outras, fornecendo ainda a alimentação para essas crianças. 

~• Inseridas nos plano pedagógico da instituição também estão as atividades físicas e 
recreativas, essenciais para o desenvolvimento motor e psicológico do indivíduo. É nessa faixa etária 
que o ser humano descobre os próprios limites, enfrenta desafios, conhece e valoriza o próprio corpo, 
relaciona-se com outras pessoas, percebe a origem do movimento, expressa sentimentos, utiliza a 
linguagem corporal, localiza-se no espaço, entre outras situações voltadas ao desenvolvimento de 
suas capacidades intelectuais e afetivas, consciente e criticamente. 

Atualmente, essas atividades são desenvolvidas em espaços como as salas de aula, pátios e 
na quadra da instituição. Contudo, fatores como condições climáticas dificultam a realização das 
atividades planejadas, uma vez que a quadra em questão não é coberta. Além disso, a falta de 
materiais para as atividades e de um local adequado para seu armazenamento, limitam o plano 
pedagógico proposto. 

1 https:1/oglobo .globo. com/rio/o-futu ro-depende-de-investimentos-na-ed u cacao-infantil-19721920 
2 CAMPOS, Maria Malta et ai. A qualidade da educação infantil: um estudo em seis capitais 
Brasileiras. Cad. Pesqui. [online]. 
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Considerando a indiscutível importância desse tipo de atividade e do trabalho social 

desenvolvido pela Creche Leocádio Corrêa, pretende-se por meio deste, a aprovação do projeto para 
buscar recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, por meio do direcionamento de impostos, para 
reforma da quadra, do depósito de materiais e dos banheiros nesse espaço, além da aquisição de 
materiais para as atividades. O projeto ESPORTE E BRINCADEIRA É COISA SÉRIA tem como intuito, 
viabilizar a realização de atividades físicas e recreativas, em local adequado, ampliando e 
aprimorando os serviços oferecidos pela instituição. 

IV - Indicadores: 

- descrever os indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das 
ações e para o cumprimento das metas . 

Metas Indicadores 

Reformar 1 quadra com proporção de 74,285m2 Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 
nas dependências da instituição proponente; ( engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

Reformar 02 banheiros tornando-os acessíveis Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 
para o público em geral; (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

Reformar o espaço para depósito dos materiais 
de recreação e atividade física com proporções de Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 
6,09 m2

; (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

Promover a realização de diversos tipos de Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
atividades de segunda a sexta-feira durante o envolvida (professores e assistentes); Listas de 
funcionamento da instituição; presença; Registros fotográficos; 

Beneficiar diretamente, 128 crianças de 1 a 5 Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
anos de idade, regularmente matriculadas na envolvida (professores e assistentes); Listas de 
instituição. presença; Registros fotográficos; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Promover o desenvolvimento físico e psicológico depoimentos de beneficiários e famílias para o 
das crianças beneficiadas pela instituição; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Desenvolver e melhorar a interação social e depoimentos de beneficiários e famílias para o 
convivência entre as crianças beneficiadas; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Desenvolver e melhorar o foco e a concentração depoimentos de beneficiários e famílias para o 
do público beneficiado; relatório final do projeto; 
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Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
depoimentos de beneficiários e famílias para o 

Melhorar a autoestima dos beneficiários; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

Promover saúde e instigar hábitos saudáveis, envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

jiminuindo a incidência de doenças no público depoimentos de beneficiários e famílias para o 

beneficiado; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

Contribuir no desenvolvimento de ossos, músculos envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

e articulações saudáveis das crianças depoimentos de beneficiários e famílias para o • beneficiadas; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 

envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Promover a disciplina e o respeito mútuo de forma depoimentos de beneficiários e famílias para o 

lúdica e saudável; relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

Promover a melhoria na qualidade de vida das depoimentos de beneficiários e famílias para o 

crianças beneficiadas. relatório final do projeto; 

Bauru, 12 de março de 2019. 

·~. ~···. t_ ~ ~ 

MariaConcelçãolpes Colombini 

Representante legal da ase 
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Anexo Ili 
Descrição Técnica do Projeto 

FOLHAS Ç:,_~ 5l---

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Identificação da Entidade Proponente 
Nome: CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCADIO CORREA 
CNPJ/MF e data de inscrição: 45.029.857/0001-72 / 01.04.1970 
Endereço: Rua São Gonçalo 7-54 e 7-29 
Bairro: Vila Universitária 
Município: Bauru 
UF:SP 
CEP: 17012-170 
li!efone: (14)3223-3132 
9nail:diretoria@crecheleocadiocorrea.com 
Yágina da WEB (site): 

1.2. Dados do Representante Legal 
Nome: Maria Conceição Lopes Colombini 
RG: 7.121.302 
CPF/MF: 708.170.818-87 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Divorciada 
Endereço: Nicolau de Assis 4-49 apt 64 
Bairro: Jardim Panorama 
Município: Bauru 
UF: SP 
CEP: 17011-102 
Telefone: (14)3223-3132 
E-mail: diretoria@crecheleocadiocorrea.com 

•. Descrição do Projeto 
'rítulo do Projeto: Esporte e brincadeira é coisa séria 

Local de Execução: Rua São Gonçalo 7-29 e 7-54, Vila Universitária, Bauru -SP 

Prazo de Execução: 12 meses 

Objetivos: 
Objetivo Geral 

• Viabilizar a realização de atividades físicas e recreativas para crianças de 1 a 5 anos de idade, 
contribuindo em seu desenvolvimento físico e psicológico. 

Objetivos Específicos 
• Reformar a quadra da instituição por meio de cobertura, revestimento de piso, pintura e inserção de 

aparato esportivo (traves, redes, etc); 
• Reformar banheiros no espaço da quadra, adaptando sua estrutura em prol da acessibilidade para 

os usuários; 
• Reformar espaço de depósito para correto armazenamento de materiais esportivos e recreativos; 
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• Adquirir materiais diversos para realização de atividades físicas e recreativas oferecidas no plano 

pedagógico da instituição; 
• Ampliar a realização de atividades físicas e recreativas, executando um calendário pedagógico 

proposto pela instituição. 

Ações/Metodologia: 

Reforma da quadra: A atividade consiste na realidade de reforma da quadra da instituição cuja proporção é 
de 74,285m2. Além da cobertura do espaço, também será realizado o revestimento adequado do piso, 
pintura e inserção de aparatos esportivos (redes, traves, etc). Também serão reformados os banheiros 
próximos a quadra com o intuito de torná-los acessíveis para todos os usuários com todos as instalações e 

eabamentos adequados para a idade e acessibilidade. A atividade inclui ainda a reforma de um espaço 
'---"equado para correto armazenamento do material esportivo e recreativo. 

Aquisição de material: A atividade inclui a aquisição de materiais esportivos e recreativos para realização 
do projeto. Serão adquiridos materiais como: bolas, redes, jogo de coletes, cones, barreiras, corda, kits 
movimentos, playground entre outros que atendam o público de 1 a 05 anos atendido pela instituição. 

Atividades esportivas e recreativas: Implementação de calendário fixo de atividade físicas e recreativas de 
acordo com plano pedagógico da instituição atendendo crianças com idade entre um e cinco anos, faixa 
etária a qual compreende as séries iniciais: Infantil 1, Infantil li, Infantil Ili , Infantil IV e Infantil V. As aulas 
serão ministradas 2ª a 6ª a feira, com duração de 40 a 50 minutos no Centro Esportivo José Rodrigues da 
Cunha Junior, da Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa, localizado na Rua São Gonçalo 7-29, Vila 

Universitária, Bauru -SP. 

As aulas iniciais serão destinadas ao reconhecimento das turmas e adequação, por parte dos 
.ucandos, à nova rotina. Para um bom andamento do projeto, bem como para atingir os objetivos já 

tados, as aulas serão adequadas às necessidades e idades das crianças, considerando suas 
~ 

especificidades motoras e cognitivas a fim de fortalecer o seu desenvolvimento de forma integral. 

Conforme a faixa etária, cada professor será responsável por elaborar seu plano de aula para a 
Educação Física Infantil, contando com a supervisão da coordenadora pedagógica e do profissional de 
Educação Física. Dessa maneira o professor que já construiu um vínculo com a sua turma saberá como 
proceder a cada exercício para o desenvolvimento de cada aluno. Também aprimorando seu conteúdo 

para a disciplina em questão a Educação Física Infantil. 

Como na Educação Infantil a proposta para trabalhar a Educação Física, está na área do 
conhecimento - Movimento - elencamos abaixo os objetivos, conteúdos, procedimentos necessários para 
cada professor desenvolver o seu plano de aula, lembrando que esse material contempla todas as faixas 
etárias desse projeto. 

FINALIDADE CONTEUDOS PROCEDIMENTOS 

• Controlar gradualmente . - Habilidades corporais. - Manipulação de materiais, objetos e 

o próprio movimento, ajustando - Habilidades manuais brinquedos, 



'J-5 CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIQ COR,REA ~ 
Rua São Gonçalo 7-54 e 7-29- CEP 17012-170 - Vila Universitária - Fone 3223-3132 - Bauru/SP 

CNPJ 45.029.857/0001-72- Útil Publ Fed 27112/98- PROé. ~~~ f f õf¼C?~ 
FOLHAS j ] ::. _ 

suas habilidades. -Jogos com argolas, bolas, boliche, 
amarelinha, bambolês etc. 

Passar dentro do túnel, brincadeiras de 

roda, dança das cadeiras, mímicas, 

imitar animais, bola livre, jogos de 

movimentos, corre lenço, patinho feio, 
passa bola. Entre outros. 

• Ampliar • Ampliação da • Propor exercícios com 

progressivamente a destreza destreza para deslocar-se elementos, facilitando a descoberta e 

para o deslocamento. no espaço. exploração dos movimentos, como 
arrastar, engatinhar, rolar, saltar, etc. 

Apropriar-se • Imagem global do • Utilização expressiva 

,. rogressivamente da imagem corpo. intencional do movimento nas 
- global de seu corpo, • Auto estima . situações cotidianas e em suas 

conhecendo e identificando brincadeiras. 

seus segmentos, • Atividades sistemáticas, 

desenvolvimento atitudes de observando partes do seu corpo ou 

interesse e cuidados com o dos amigos, usando-as como modelos. 

próprio corpo. 

• Ampliaras • Estruturas rítmicas. • Expressão de.sensação e 
possibilidades expressivas do • Estética do ritmos corporais através de danças, 

próprio movimento, utilizando movimento. ginásticas rítmicas, brincadeiras de 

gestos diversos e ritmos roda, etc. 
corporais para expressarem-se 

nas brincadeiras, danças, jogos 
e demais situações de 
·nteração .. 

• Controlar gradualmente • Conquistas • Brincadeiras e jogos que . _, 
o próprio movimento, corporais. envolvam a descoberta e a exploração 
aperfeiçoando seus recursos • Habilidades de capacidades físicas e a expressão 
nos deslocamentos e ajustando manuais. de emoções, afetos e sentimentos que 

suas habilidades motoras para ajudará a criança a valorizar suas 
utilização em jogos, conquistas corporais. 
brincadeiras, danças e demais • Manipulação de materiais, 
situações. objetos e brinquedos diversos para 

aperfeiçoamento de suas habilidades 
manuais. 

• Explorar diferentes • Posturas corporais. • Exploração de diferentes 
posturas corporais • Equilíbrio posturas corporais, como sentar-se em 

• Expressividade diferentes inclinações, deitar-se em 
diferentes posições, ficar reto 
apoiando-se na planta dos pés sem 
ajuda, etc. 

• Reconhecer o próprio • Corpo e seus • Reconhecimento progressivo 
corpo no seu todo e em partes, segmentos. de segmentos do corpo por meio de 
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através de movimentos. brincadeiras, do uso do espelho e da 
interação com os outros. 

• Percepção de estruturas • Possibilidades • Danças, brincadeiras de roda, 

rítmicas para expressar-se estéticas do movimento. ciranda, proporcionando a realização 

corporalmente. • I Diferentes de movimentos de diferentes 

modali~ades de dança qualidades expressivas e rítmicas. 

• Perceber as sensações, • !Sensações, limites, • Representar experiências 

limites, potencial e os sinais potencialidades, sinais observadas e vividas por meio de 

vitais do próprio corpo. vitais e integridade do movimentos que exploram a 

corpo. imaginação e criatividade da criança. 

A metodologia utilizada para viabilização do projeto consiste nas etapas a seguir: 

~ Aprovação do projeto no FMDCA; 
2. Desenvolvimento de parcerias e captação de recursos; 
3. Pesquisa e orçamento de fornecedores e prestadores de serviço; 
4. Definição de cronograma conforme realidade do projeto (prazos e captação de recurso); 
5. Contratação de fornecedores e prestadores de serviço; 
6. Definição de planta e detalhes técnicos para reformas; 
7. Reforma da quadra, banheiros e depósito de materiais; 
8. Orçamento de materiais esportivos; 
9. Aquisição de materiais esportivos; 
10. Inauguração da quadra e inicio das atividades de acordo com plano pedagógico da escola; 

11. Confecção de relatório final e prestação de contas do projeto. 

Como complemento ao projeto, segue abaixo cronograma preliminar de atividades a serem realizadas: 

eorário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h30-9h00 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 

9h - 9h50 Infantil li Infantil li Infantil li Infantil li Infantil li 

9h50 - 10h40 Infantil Ili Infantil Ili 1 nfantil 111 Infantil Ili Infantil Ili 

10h40 -11h20 Infantil IV Infantil IV Infantil IV Infantil IV Infantil IV 

11H20-12H10 Infantil V Infantil V Infantil V Infantil V Infantil V 

13h00 - 13h40 Infantil Ili Infantil Ili Infantil Ili 1 nfantil Ili Infantil Ili 

13h40 - 14h20 Infantil IV Infantil IV Infantil IV Infantil IV Infantil IV 

14h20 - 14h40 Infantil li Infantil li Infantil li Infantil li Infantil li 

14h40 -15h10 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 Infantil 1 

15h10 -16h00 Infantil V Infantil V Infantil V Infantil V Infantil V 
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Infantil 1: 1 ano 
Infantil li: 2 anos 
Infantil Ili: 3 anos 
Infantil IV: 4 anos 
Infantil V: 5 anos 

Equipe técnica envolvida (Funções) 

Contratados via Projeto 
Planejamento estratégico /Pré-produção\ 

,PROC. N2 
FOLHAS 

Contratação de serviço para estudo de requisitos técnicos, definição e confecção de cronograma, estudo 
..i1111 potenciais fornecedores e prestadores de serviço, habilitação e homologação de fornecedores e 
W'estadores de serviço, elaboração de contratos, definição de métricas para acompanhamento de 
execução (indicadores/instrumentais) com definição de cronograma de entregas. 

Coordenador Geral /Produção\ 
Gerenciamento de equipe, acompanhamento de prazos e entregas, gerenciamento de cronograma, 
contato e relacionamento com parceiros do projeto, contato e relacionamento com fornecedores e 
prestadores de serviço, acompanhamento para alocação correta de recursos, identificação e 
gerenciamento de riscos do projeto, coordenação e execução de trâmites burocráticos junto ao CMDCA de 
Bauru. 

Gestão Comercial e de Relacionamento 
Contratação de serviço para desenvolvimento de parceria com setor público, privado e sociedade em geral 
para a realização do projeto e máximo alcance do mesmo. A contratada também auxiliará na definição de 
métricas para acompanhamento do projeto e confecção de relatórios parcial e final do mesmo. 

&nsultoria para Prestação de Contas <Pós-produção\ 
-Contratação de serviço de consultoria para prestação de contas junto ao FMDCA de Bauru, visando a 
correta tramitação do projeto. A empresa contratada auxiliará por meio de direcionamento e 
acompanhamento de gestão financeira, confecção de relatórios e confecção de relatório final do projeto. 

Contratados via instituição 
Coordenadora Pedagógica -
Profissional Responsável por coordenar a equipe, planejar e executar o plano pedagógico da instituição e 
demais funções. 

Professora 
Profissionais com curso de pedagogia responsáveis pela realização de atividades físicas e recreativas no 
espaço e com materiais contemplados pelo projeto, para 128 crianças beneficiadas pela instituição. 
Responsáveis pelas atividades educacionais do primeiro período. 

Atendente de Creche 
Profissional responsável por auxiliar os profissionais da educação nas atividades pedagógica, realizando 
atividades complementares com as crianças no segundo período. 
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Profissional responsável por auxiliar as atividades realizadas pela Professora e pela Atendente de Creche. 

Auxiliar de Creche 
Responsável por auxiliar em atividades assistenciais complementares como consultas médicas e 
odontológicas, troca de fraldas, alimentação, entre outras ações operacionais. 

Auxiliar de Limpeza 

Profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do local e ambiente. 

Cozinheira 

.ofissional responsável pela execução das atividades de confecção de pratos cozinhados, planejamento 
~.J cardápio, supervisão dos trabalhos de cozinha e o recrutamento de auxiliares de cozinha. 

Auxiliar de Cozinha 
Profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos 
dos vários setores de cozinha. 

Indicadores de Resultado: 

Metas Indicadores 

Reformar 1 quadra com proporção de 74,285m2 nas Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 
dependências da instituição proponente; (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

Reformar 02 banheiros tornando-os acessíveis para Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 

o público em geral; (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

.eformar o espaço para depósito dos materiais de 
~recreação e atividade física com.proporções de 6,09 Relatório técnico emitido pela equipe envolvida 

m2· • (engenheiro, etc); Registros fotográficos; 

Promover a realização de diversos tipos de Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
atividades de segunda a sexta-feira durante o envolvida (professores e assistentes); Listas de 
funcionamento da instituição; presença; Registros fotográficos; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Beneficiar diretamente, 128 crianças de 1 a 5 anos envolvida (professores e assistentes); Listas de 

de idade, regularmente matriculadas na instituição; presença; Registros fotográficos; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Promover o desenvolvimento físico e psicológico envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
das crianças beneficiadas pela instituição; depoimentos de beneficiários e famílias para o 

relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Desenvolver e melhorar a interação social e envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

convivência entre as crianças beneficiadas; depoimentos de beneficiários e famílias para o 
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relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Desenvolver e melhorar o foco e a concentração do envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
público beneficiado; depoimentos de beneficiários e famílias para o 

relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Melhorar a autoestima dos beneficiários; envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

depoimentos de beneficiários e famílias para o 
relatório final do projeto; 

Promover saúde e instigar hábitos saudáveis, Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
diminuindo a incidência de doenças no público envolvida (professores e assistentes); Coleta de 

neficiado; depoimentos de beneficiários e famílias para o 

-✓ relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Contribuir no desenvolvimento de ossos, músculos e envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
articulações saudáveis das crianças beneficiadas; depoimentos de beneficiários e famílias para o 

relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Promover a disciplina e o respeito mútuo de forma envolvida (professores e assistentes); Coleta ·de 
lúdica e saudável; depoimentos de beneficiários e famílias para o 

relatório final do projeto; 

Relatório técnico bimestral emitido pela equipe 
Promover a melhoria na qualidade de vida das envolvida (professores e assistentes); Coleta de 
crianças beneficiadas. depoimentos de beneficiários e famílias para o 

relatório final do projeto; 

• 
Público Alvo: 

O projeto beneficiará de forma direta e a curto prazo, 128 crianças de 1 a 5 anos de idade, 
atendidas de forma gratuita pela Creche Leocádio Corrêa. De forma indireta, serão beneficiadas também 

128 famílias por meio do desenvolvimento físico e psicológico do público infantil e também da integração 
família/escola regularmente oferecida pela instituição. 

A longo prazo, o projeto alcançará uma quantidade potencializada de beneficiados por meio da 

quadra e dos materiais esportivos, uma vez que a instituição poderá dar continuidade nas atividades físicas 
e recreativas dentro de seu plano pedagógico. 

É importante citar que a Creche Leocádio Corrêa é uma instituição sem fins lucrativos que atende 
de forma gratuita crianças de 1 a 05 anos oferecendo educação infantil e serviços de assistência social 
diversos, em período integral. A instituição atende público predominantemente de classe C, D e E, em 
situação de vulnerabilidade social. 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA (se houver) 
Valor da Contrapartida: R$412 572,00 
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3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
Descrição da capacidade técnica-operacional da Entidade, incluindo aspectos físicos, recursos humanos, 
mobiliário, etc. 

A Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa foi constituída em 04 de dezembro de 1964, por José 

Rodrigues da Cunha Junior com foco no atendimento infantil, com público-alvo de até 7 anos de idade. 

Com o passar dos anos, percebeu-se a necessidade de integração entre o "cuidar" e o "educar". 

Atualmente, a creche atende em período integral 128 crianças da Educação Infantil e no 

contraturno escolar atende 24 crianças do Ensino Fundamental 1, com funcionamento 7h· às 17h. A 

instituição oferece aos seus beneficiários assistência em diversas áreas como: educação infantil, reforço 

.scolar, psicologia, fonoaudiologia, odontologia, enfermagem, atividades físicas, recreação, cuidados de 
~ 

higiene, entre outras, fornecendo ainda a alimentação, cuidando e preparando a criança para seu pleno 

desenvolvimento. 

A instituição atende, assim, às necessidades da criança com noções e ensinamentos básicos, 

dando em paralelo condições de trabalho para as mães que na maioria das vezes são o sustento do lar. 

Vale destacar que a Creche Leocádio Corrêa trabalha em prol da integração familiar com a escola, 

promovendo a participação desta em diversas atividades da instituição, fazendo com que criança e 

família se desenvolvam juntos e fortaleçam seus laços ao mesmo tempo em que fortalecem a instituição. 

A creche conta com o trabalho de 40 colaboradores (contratados ou voluntários) que coordenam e 

executam suas atividades, assegurando aos seus beneficiários, os direitos previstos pelo Artigo 53 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). 

Além disso, a Creche Leocádio Corrêa apresenta com uma adequada estrutura de atendimento, 

~ontando com Sala de Aula, Sala de Artes, Secretaria, Refeitório, Pátio Coberto, Pátio Livre, Parque, 

Cozinha, Sala de Materiais, Despensa, Lavanderia/Rouparia, Brinquedoteca, Multimeios/lnformática, 

Sala de Soninho, Sala de Atividades, Banheiros, Refeitório do Infantil 1, Pátio do Infantil 1, Dormitório do 

Infantil I e quadra adaptada. 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Informações que a OSC proponente julgar.serem necessárias para a melhor compreensão do Projeto não 

mencionadas anteriormente. 

Listagem de colaboradores (contratados e voluntários) 
RELAÇÃO DE DIRETORIA 

NOME CARGO ESCOLARIDADE 
Maria Conceição Lopes Colombini Presidente Superior Completo 
Adelia Lavorato Prado Vice- presidente 2 Grau Completo 
Ricardo Scriptore 1 Tesoureiro Superior Completo 
Rosenda Rodrigues de Souza 2 Tesoureira Superior Completo 
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Antonia Gusmão Piculo 1 Secretaria Superior Completo 
Paulo Renato Fidelis Costa 2 Secretário 2 grau Completo/Técnico 
Jair Aparecido de Lima Diretor de Patrimônio 2 Grau Completo/Técnico 
Apparecida Andrade Cortez Conselho Fiscal Superior Completo 
Vandyr Barreiros Fernandes Conselho Fiscal Superior Completo 
Pedro Dimar Pezzato Suplentes do Conselho Fiscal Superior Completo 
Sérgio Libério Suplentes do Conselho Fiscal 2 Grau Completo/ Técnico 

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS 

NOME CARGO ESCOLARIDADE 
Ana Julia Aranha Macedo Atendente de Creche Cursando Superior ·•ª Luísa Ferreira da Silva Atendente de Creche Cursando Superior 

ntonia das Chagas Araujo Auxiliar de Creche Cursando Superior 
1lianca Rodrigues Simini Professora Superior Completo 
Barbara Julia Afonso da Silva Estagiária Cursando Superior 
Beatriz Barros Estagiária Cursando Superior 
Carla Caroline Gomes de Souza Atendente de Creche Superior Completo 
Daiane Fernanda de Oliveira Auxiliar de Limpeza 2 Grau Incompleto 
Daniele Y. R. Castro da Silva Auxiliar de Creche 2 Grau Completo 
Elisangela D. A. de Jesus Mancini Professora Superior Completo 
Erika Thesely F. da Silva Prado Estagiária Cursando Superior 
lasmim Ferreira Estagiária Cursando Superior 
Juliana dos Santos Cunha Coordenadora Superior Completo 
Márcia Gonçalves Pereira Auxiliar de Limpeza 1 grau Incompleto 
Maynara D. C. V. de Oliveira Professora Superior Completo 
Mariana Dias da Silva Estagiária Cursando Superior 
Meire dos Santos Atendente de Creche Cursando Superior 

'Iene Rafael Domingos Estagiária Cursando Superior 
.ayara Rodrigues Pereira Auxiliar de Limpeza 1 grau Completo 

Sarah Caroline Lourenço Atendente de Creche Cursando Superior 
Telle Cristina Martins Vicente Professora Superior Completo 
Talita Regina Alves Gomes Auxiliar de Creche 2 Grau Completo 
Vania Aparecida Leão Rosa Cozinheira 1 Grau Incompleto 

RELAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

NOME CARGO 
Everson Professor de Artes 
Fabio Professor de Karatê 
Universidade Sagrado Coração Estagiários de Psicologia 
Universidade de São Paulo Estagiários de Fonoaudiologia 
Universidade de São Paulo Estagiários de Odontologia 
Grupo de Artesanato Eunice Scriptore Voluntários de Artesanato 

- , . . -+ Solicitação nas Universidades de Bauru para estagiários de Educaçao F1s1ca (com prev1sao para o 2° 

semestre de 2019) 

-_j 
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''A PRESENTE E COPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO 

Ata número quatrocentos e treze da Assembléia Geral Extraordinária da SORRI
BAURU, realizada no dia dezessete de abril de dois mil e dezessete, em segunda 
chamada, na sala de reuniões da Associação, sita à Avenida Nações Unidas, 
cinquenta e três quarenta, às dezenove horas. com a participação dos associados 
que assinaram o livro de presença: João Carlos de Almeida, Célia Roccio Garcia 
Lopes, Maria Norma Vuolo Sajovic Martim, José Netto Rodrigues Ruiz, Valdir 
Aparecido Canal, Aparecido Osvaldo Sevilhano, Dinarte Batistetí, Odair Sebastião 
Moreno, Antonio Augusto de Andrade, Amantino Archanjo de Britto Junior, Mansour 
Sassine EL Asmar e Ivan Francisco Ruiz Torres. Participaram como convidados: 
Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Diretora Administrativa, Yeda Costa 
Fernandes da Silva, Advogada da Associação, Maria Elisabete Nardi, Diretora 
Executiva e Luís Fernando Maximino Bento, Gestor de Informação da SORRI
BAURU. O Presidente Joáo Carlos de Almeida iniciou a assembleia apresentando o 
novo associado, Ivan Francisco Ruiz, e solicitou para que todos se apresentassem, o 
que foi feito, dando as boas vindas ao recém chegado, Em seguida o Presidente 
passou a palavra à advogada da SORRI - Ora. Yeda Costa Fernandes da Silva -
que discorreu sobre a questão da convocação da presente Assembleia para 
eleição de membros para o Conselho de Administração, informando que, 
conforme consta do artigo 23 do Estatuto da SORRI-BAURU, o mandato dos 
membros do Conselho de Administração é de 04 (quatro) anos, com início na 
data de sua posse e extinguindo-se por ocasião da posse do novo Conselho, 
admitida uma única recondução. No entanto, existe uma exceção no que tange à 
metade dos membros que compuserem o primeiro Conselho de Administração, 
cujo mandato será de dois anos. Ademais, consta do Parágrafo 1 º do citado 
artigo que os Conselheiros do primeiro Conselho de Administração, cujo mandato 
é de dois anos, deveriam ser definidos na primeira reunião pelos próprios 
Conselheiros. O Presidente retomando a palavra expôs que a presente 
Assembleia foi convocada para a realização de eleição de 15 (quinze) 
conselheiros, dos quais 08 (oito) terão mandato com duração de 04 (quatro) anos e 
07 (sete) terão mandato com duração de 02 (dois) anos. Passou-se, então, à 
votação para escolha dos 15 membros do Conselho de Administração. Colocado 
em votação foram eleitos os seguintes membros: João Carlos de Almeida, 
Evandro Ventrilho, Aparecido Osvaldo Sevilhano, Maria Norma Vuolo 
Sajovic Martim, Antonio Augusto de Andrade, Ivan Francisco Ruiz Torres, 
Dinarte Batisteti, José Netto Rodrigues Ruiz, Valdir Aparecido Canal, Odair 
Sebastião Moreno, Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Roccio 
Garcia Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior, Mansour Sassine EL 
Asmar e Luís Fernando Maximino Bento. Os dois nomes indicados pelo 
Conselho de Administração para representar os empregados da SORRI-BAURU 
foram Maria Estela Bandeira Moreira Rueda e Luis Fernando Maximino 
Bento. Na sequência, dentre os eleitos e empossados foram escolhidos 50% dos 
membros do Co_nselllo ~e Administração que terão mandato inicial de 02 (dois) 
,anos, para o penedo abnl de 2017 a abnl de 2019, sendo escolhidos os 
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seguintes: Valdir Aparecido Canal, Odair Sebastião Mor . , 
Ruiz Torres, Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Roccio Garcia 
Lopes, Arnantino Archanjo de Britto Junior e Mansour Sasslne EL 
Asrnar. Dessa forma, os demais membros, quais sejam: João Carlos de 
Almeida, Evandro Ventrilho, Aparecido Osvaldo Sevilhano, Maria Norma 
Vuolo Sajovic Martim, Antonio Augusto de Andrade, Dinarte Batisteti, José 
Netto Rodrigues Ruiz e Luís Fernando Maximino Bento foram eleitos, para o 
período de abril de 2017 a abril de 2021. Todos os Conselheiros foram 
empossados em seus cargos, que assim ficaram: Presidente: João Carlos de 
Almeida, Vice Presidente: Evandro Ventrilho, 1° Tesoureiro: Aparecido Osvaldo 
Sevilhano, 2º Tesoureiro: Maria Norma Vuolo Sajovic Martin, 1° Secretário: Luís 
Fernando Maximino Bento, 2° Secretário: Antonio Augusto de Andrade, Conselho 
Fiscal: Dina1ie Batisteti, José Netto Rodrigues Ruiz e Valdir Aparecido Canal. 
Suplentes do Conselho Fiscal: Odair Sebastiáo Moreno e Ivan Francisco Ruiz 
Torres, Demais membros: Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Receio 
Garcia Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior e Mansour Sassíne EL Asmar. 
Na sequência, houve a apresentação e discussão do novo Regimento Interno da 
Associação, o qual foi votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 
tr~atar, o, t='resid,ente João Carlos de Almeida encerrou a reunião. Eu, Luís 
Fern~ 'T--1/4f0a~ino Bento, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada 
__ ];~1-,117 e pelo presidente João Carlos de Almeida. 

' 
1 

.,·' 
1 Bauru, dezessete de abríl de dois mil e dezessete . 
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· CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SORRI-BAURU 

Certifico que os dirigentes e conselheiros da SORRI-BAURU são os abaixo relacionados 

e que o período de atuação de todos é de 2017 a 2019 e não houve remuneração ao 

dirigentes e conselheiros. 

1 - JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 

Presidente Exercício 2017, Afastamento 02/04/2018 até 22/10/2018 reassumindo 

23/10/2018 até 2019. 

~ R. G.: 08.494.527-8- C. P. F.: 486.519.908-04- Brasileiro 

Via Puccini 1-50 - Residencial Tivoli 1 - CEP: 17053-095- Bauru-SP. 

Fone: 3234-7387/ 3235-3878 - 99652-2564 Data de nasc.: 08/11 - Casado - Jornalista 

ioaobidu@astral.com.br 

2- EVANDRO VENTRILHO 

Vice - Presidente Exercício 2017, Presidente em Exercício 02/04/2018 até 22/10/2018 

reassumindo como Vice Presidente em 23/10/2018 até 2019. 

RG: 16.825.741 CPF: 067.811.518-43 

Praça Sallin Haddad Neto nº 13-1 O Apto nº 1802 Vila Universitária Bauru SP 

Cep 17012503 Fone: 3223-6153 - 99661-4340 - Comercial: 3313-8178 

Data de Nasc. 06/03 Casado - Dentista 

~- eventrilho@hotmail.com 

3- APARECIDO OSVALDO SEVILHANO 

1° Tesoureiro - Comissão Finanças e Patrimônio 

R. G.: 07.244.161-6-C. P. F.: 708.491.108-15-Brasileiro 

Via Da Vinci, 02-16- Residencial Tivoli- CEP.: 17.053-000- Bauru-SP. 

Fone: 3224-2300/ 3223-9597 - 99771-7318 Data de nasc.: 28/08 - Casado - Contador 

rb aparecido@travelnet.com.br 

04 - MARIA NORMA VUOLO SAJOVIC MARTIM 

2° Tesoureira 

R. G.: 4.513.218 - C. P. F.: 407.834.218-34 - Brasileira 

Rua Dr. Eduardo Vergueiro de Lorena, 02-58- CEP.: 17.012-450- Bauru-SP. 

Fone: 3224-3007/ 3212-5444 - 99771-6031 Data de nasc: 21/03 Casada -Advogada 

macteria@gmail.com 
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05- LUIS FERNANDO MAXIMINO BENTO 

1 ° Secretário 

R. G.: 35.179. 782-8 - C. P. F.: 329.201.558-81 - Brasileiro 

Rua: Luiz Gomes de Assis nº 3-28 - Terra Branca - CEP.: 17.054-130- Bauru-SP. 

Fone: 98804-5597 /4009-1000 - Casado - Gestor de Informação 

bento.lf@gmail.com 

06- ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE ANDRADE 

2° Secretário 

R. G.: 83530836- C. P. F.: 961.335.978-87- Brasileiro 

Av Affonso Jose Aiello, 655 - Casa E 20 - Vila Aviação -Bauru-SP 

Fone: 3235-5000/ 3235-5000 Data de nasc.: 04/05 - Casado - Engº Eletricista. 

augusto.andrade@ad.com.br 

07 - JOSÉ NETTO RODRIGUES RUIZ 

Conselho Fiscal - Efetivo 

R. G.: 5.646.420 - C. P. F.: 709.184.908-63 - Brasileiro 

Rua Prof. Alberto Brandão de Rezende, 05-81 - CEP.: 17.017-250- Bauru-SP. 

Fone: 3224-2515- 99795-9729 Data de nasc.:01/11 - Casado - Engenheiro Aposentado 

silvia.netto@hotmail.com 

08- DINARTE BATISTETI 

Conselho Fiscal - Efetivo 

R.G.: 10.508.717 - C.P.F.: 796.558.828-53- Brasileiro 

AI. Cônego Aníbal Difrância, 07-23- Pq. Vista Alegre - CEP.: 17.020-690 - Bauru-SP. 

Fone: 3239-1736/ 3102-4000- 99791-0711 Data de nasc.: 11/09- Casado - Empresário 

cencob@cencob.com.br 

9- ODAIR SEBASTIÃO MORENO 

Conselho Fiscal - Efetivo 

R.G: 6.376.473-8 - CPF: 711.690.678-91 

Rua: Bartolomeu de Gusmão nº 4-51 Bairro: Jardim América CEP: 17017-336 

Fone: 3227-7956 99712-3578 Data de nasc: 20/01 - casado - aposentado 

brumoreno@uol.com.br 
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10- ALCIR LÚCIO KAUFFMANN 

Suplente do Conselho Fiscal 

R.G: 9.914.165-6 - C.P.F:959.393.008-63 

Rua: Avenida Affonso José Aiello 14-100 Casa E-15 

Fone:3234-6640- 99771-3184 Data de nasc. 13/12- Casado-Aposentado 

alkanffmann@hotmail.com 

11- CÉLIA ROCCIO GARCIA LOPES 

R. G.: 12.387.234- C.P.F.: 034.986.778-02 - Brasileira 

• Rua: Jamil Gebara 1-25 ap 131 Ed- Jacaranda - Bauru-SP. 

Fone: 3234-5789 - 99771-3213 Data de nasc: 01/03 - Casada - Psicóloga 

crglopes@gmail.com.br 

12- LUIZ GUSTAVO BRASA FRANZOLIN 

R.G: 28.580.825-4 - C.P.F:312.270.768-35 

Avenida Antenor de Almeida 1-199 C3 Cep: 17047.590 

Fone:3214-3294- 99630-2081 Data de nasc. 27/01 - Casado 

luiz@frabnzolin.eng.br 

13- MARIA ESTELA BANDEIRA MOREIRA RUEDA 

R.G: 8.797.453-8 - C.P.F: 015.452.578-25 

• Rua: Mario Fabiano 4-27 Jd Colonial Bauru-SP 

Fone:- 98129-5454 Data de nasc. 20/09 - Casada- Diretora Administrativa 

mestelarueda@gmail.com 

João Carlos de Almeida 

Presidente 
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ESTATUTO DA SORRI-BAURU 

TÍTULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADE 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO E SEDE 

Artigo 1º - A SORRI-BAURU é uma Associação de caráter filantrópico, de promoção de 
saúde, educacional e assistencial, com finalidade não econômica, ou seja, sem fins 
lucrativos e de duração ilimitada, com sede na Avenida Nações Unidas, nº 53-40 - Núcleo 
Presidente Geisel - Bauru - São Paulo - CEP. 17033-260, com foro na cidade de Bauru -
SP-. 

CAPÍTULO 11 - DA FINALIDADE 

Artigo 2º - A SORRI-BAURU tem por finalidade a realização de ações dirigidas à promoção 
da saúde, assistência, ensino, educação, esporte, cultura, pesquisa científica e 
desenvolvimento tecnológico, atuando também em regime de parceria com pessoas, 
grupos, empresas privadas, órgãos governamentais, não-governamentais e associações 
congêneres, para o favorecimento do desenvolvimento pessoal, integração social e 
profissional, de pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, social, com 
necessidades educacionais especiais e do portador de hanseníase, sem distinção de raça, 
cor, gênero, condição social, credo político ou religioso visando à sua emancipação. 

Artigo 3g - No desenvolvimento de suas atividades, a SORRI-BAURU observará os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, eficiência e da 
publicidade. 

Artigo 42 - A SORRI-BAURU executará suas atividades por meio de projetos, programas 
ou planos de ação através do fornecimento de recursos físicos, humanos, financeiros, ou 
prestação de serviços intermediários de apoio a outras instituições e órgãos do setor 
público que atuam em áreas afins. 

Artigo 5º - Como meio de atingir suas finalidades e para própria manutenção e 
subsistência, a SORRI-BAURU poderá: 

1 - Organizar e manter as dependências que se fizerem necessárias; 
li - Adquirir, transformar ou consertar materiais de qualquer natureza; 
Ili - Desenvolver atividades econômicas como meio de geração de renda, tais 
como: artesanato em geral, kit de estesiômetro, produtos de tecnologia 
assistiva, comercializar esses e outros produtos, vender serviços, por conta 
própria ou através de contratos com organizações privadas ou estatais, 
nacionais ou internacionais; 
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adaptaç - ntwe·-· , ' -IV - Promover serviços de treinamento, 
colocação para ajustamento da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho; 
V - Prover às pessoas com deficiência, informações sobre a legislação e a 
disponibilidade de treinamento, emprego, habilitação e outros serviços da 

comunidade; 
VI - Prover empréstimos, bolsas ou qualquer outro tipo de ajuda material 
visando o tratamento, reabilitação e integração social da pessoa com 

deficiência; 
VII - Realizar quaisquer atividades apropriadas para promover a reabilitação 
profissional e inserção social de pessoas com deficiência, inclusive através de 
campanhas de educação para que outras organizações e o público em geral 
não discriminem a pessoa com deficiência; 
VIII - Realizar convênios, parcerias, contratos, contratos de gestão, ajustes e 
quaisquer instrumentos para o desenvolvimento de projetos e programas 
governamentais ou privados; 
IX - Promover medidas com entidades congêneres, organizações particulares, 
órgãos oficiais estatais, nacionais ou internacionais, visando receber e 
fornecer orientação e recursos para alcançar sua finalidade; 
X - Receber doações de qualquer espécie; 
XI - Providenciar perante aos órgãos competentes os registros necessanos 
para regularização das atividades descritas no inciso Ili, referente às 
importações e exportações de seus produtos, ou de produtos que a SORRI
BAURU representa; 
XII - Realizar estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e de conhecimentos 
técnicos e científicos relacionados às atividades da Associação. 

Artigo Ge - Todas as receitas, recursos financeiros e outros bens, inclusive os oriundos de 
atividades da SORRI-BAURU e de doações, reverterão integralmente em beneficio da 
Associação, para a consecução dos seus objetivos, inclusive os excedentes financeiros 
serão investidos no desenvolvimento de suas atividades. 

Parágrafo Único - Fica vedada toda e qualquer remessa de recursos econômicos para o 
exterior, bem como, a partilha entre os associados, conselheiros, diretores, empregados 
ou doadores especiais, dos recursos finan·ceiros, dos excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, bonificações, dos resultados das atividades econom1cas 
desenvolvidas como meio de geração de renda; ou a distribuição de bens ou de parcela 
do patrimônio líquido em nenhuma hipótese, inclusive em razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de associado da Associação. 

TÍTULO li· ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

CAPÍTULO 1 - DOS ASSOCIADOS 
Artigo 7e - Qualquer indivíduo ou Associação interessados nos objetivos da SORRI-BAURU 
poderá ser associado, mediante admissão pelo Conselho de Administração e desde que 
cumpridos os requisitos estabelecidos neste Estatuto. 

... 

, 
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Artigo 82 - Os associados têm iguais direitos, sendo distribuídos pelas categorias 

seguintes: 

! -Associados Fundadores: os que assinaram a ata de fundação da Associação; 
li - Associados Contribuintes: os que se propõem a contribuir regularmente com as 
importâncias fixadas pelo Conselho de Administração; 
Ili - Associados Beneméritos: os que prestarem serviços à Associação considerados pelo 

Conselho de Administração como de grande valor; 
IV - Associados Honorários: as pessoas eminentes a quem o Conselho de Administração 

julgar acertado distinguir com este título; 

Artigo 92 - As organizações que quiserem se associar à SORRI-BAURU só poderão fazê-lo 
através de uma pessoa física . 

Artigo 10 - As contribuições dos associados serão fixadas pelo Conselho de 
Administração em um ano, para vigorarem no exercício seguinte. 

Artigo 11- São direitos e deveres dos associados: 

1 - Nomear seus representantes para Assembleia Geral da Associação; 
li - Promover a Assembleia Geral desde que convocada por, no mínimo, 1/5 (um 
quinto) dos associados; 
Ili - Participar da Assembleia Geral com direito a voz e voto; 
IV- Colaborar nos trabalhos da Associação, apresentando idéias, sugestões, 
temas para discussão, enfim, auxiliar a Associação no cumprimento de suas 
finalidades; ! 
V - Comparecer às reuniões; 
VI -Aceitar e cumprir as incumbências que lhe forem atribuídas; 
VII - Participar das diferentes comissões técnicas de estudos e trabalhos que se 
fizerem necessários, quando organizados pela Associação; 
VIII - Comprometer-se a seguir a filosofia da SORRI e as determinações 
estabelecidas pelo Conselho de Administração. 

Artigo 12 - São requisitos para admissão de associado, a serem analisados pelo Conselho 
de Administração: 

1 - Formalização do pedido através do preenchimento do Termo de Solicitação de 
Admissão; 

li - Disponibilidade, interesse e possibilidade de trabalhar em prol das atividades 
e finalidade da entidade; 

111 - Comprometimento com a filosofia da SORRI-BAURU e disposições 
estatutárias. 

Artigo 13 - O pedido de demissão formulado por associado será analisado, autorizado ou 
indeferido pelo Conselho de Administração e atenderá, dentre outros, os 
requisitos: 

seguintes~ .. ..:_ 

/ 
I 

V 
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1 - Pedido formalizado por escrito, especificando o motivo; 
li - liquidação de todos os débitos e pendências com a Associação; 
Ili - Assinatura de termo de responsabilidade pelos atos praticados envolvendo a 
Associação até a data da demissão. 

Artigo 14 - A prática pelos associados de atos incompatíveis com a finalidade e a filosofia 
da entidade ou o descumprimento das disposições estatutárias poderá ensejar a 

aplicação das seguintes penalidades: 

1 - advertência; 
li - suspensão temporária de seus direitos; 
li - exclusão do quadro de associados. 

Parágrafo Primeiro - Para a aplicação da pena de exclusão deverão ser considerados, além 
de outros especificados pelo Conselho de Administração, os seguintes motivos: 

1 - Denegrir publicamente a imagem da Associação; 
li - Ferir princípios ou regimento interno da Associação; 
Ili - Faltar consecutivamente às reuniões da Associação, sem justificativa 
plausível; 
IV - Deixar de adimplir a contribuição do associado; 
V - Praticar ato ilícito; 
VI - Praticar atos ou comportamentos que atentem contra a moral e os bons 
costumes. 

Parágrafo Segundo - Caberá ao Conselho de Administração a aplicação das penalidades 
previstas neste artigo, respeitados os procedimentos previstos neste Estatuto e no 
Regimento Interno. 

CAPITULO li - DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 15 -A SORRI-BAURU terá como órgãos de deliberação superior e de direção: 

a) Assembleia Geral; 
b) Conselho de Administração; 
c) Diretoria. 

Parágrafo Único - A SORRI-BAURU respeitará o Estatuto e o Regimento Interno aprovado 
pelo Conselho de Administração. 

CAPÍTULO Ili - DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 16 - A Assembleia Geral é constituída por todos os associados da SORRI-BAURU ou 
por quem legitimamente os represente, que estejam em situação regular com a 
Associação. 
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Artigo 17 - A Assembleia Geral Ordinária será convocad ·-anoalrnerm,,-trn··ptilílelro 
trimestre, em dia a ser designado pelo Conselho de Administração, garantido a um quinto 
dos associados o direito de promovê-la. 

Parágrafo Primeiro - A convocação para Assembleia Geral Ordinária será feita com 
antecedência de 15 (quinze) dias, mediante publicação do edital em jornal diário local, 
bem como, através de postagem do mesmo no site da Associação. 

Parágrafo Segundo - O edital conterá, no mínimo, o local, dia e hora da realização da 
Assembleia e a ordem do dia. No caso de reforma do Estatuto, conterá também a 
indicação da matéria a ser alterada. 

Artígo 18 - A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada pelo Presidente do 
Conselho de Administração ou pela maioria dos membros deste, pelo Conselho Fiscal, ou 
a requerimento de, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos associados. 

Artigo 19 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração, instalada em primeira convocação com a presença de, no mínimo, metade 
mais um dos associados contribuintes em dia com suas contribuições e, em segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número. As convocações serão 
simultâneas. 

Parágrafo Ünico: A Assembleia Geral tomará suas decisões por maioria absoluta dos 
votantes, exceto nos casos dos incisos 1, li e IV do Artigo 20 deste Estatuto, quando é 
exigido o voto concorde de 2/3 dos presentes. 

Artigo 20 - Compete privativamente à Assembleia Geral: 

1 - Eleger e empossar os membros do Conselho de Administração, descritos na alínea "a" 
do art. 22, deste Estatuto; 
li -Alterar o Estatuto; 
Ili - Deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis; 
IV-Aprovar a proposta de dissolução ou extinção da Associação; 
V- Nomear o Conselho Fiscal; 

VI - Nomear Auditoria Fiscal, examinar, aprovar as contas, o relatório de atividades da 
Associação durante o exercício findo, assim como, o programa de ação apresentado pelo 
Conselho de Administração para ano entrante; 
VII - Resolver assuntos propostos pelo Conselho de Administração; 

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 21 - O Conselho de Administração da SORRI-BAURU é órgão deliberativo, executivo 
e fiscal da Associação. 

Artigo 22 - O Conselho Administrativo será composto por 15 
em Assembleia Geral, observando os seguintes critérios: 

(quinze) membros, eleitos 

/ 
.1/ 

r 
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a) 07 membros eleitos em Assembléia Geral dentre os membros ou 
associados, dentre os quais 03 poderão ser representantes do Poder Público; 

b) 06 membros eleitos pelos membros do Conselho, dentre os quais, 04 
representantes de entidades da sociedade civil e 02 pessoas de notória 
capacidade profissional e de reconhecida idoneidade moral; 

c) 02 de membros indicados pelos membros do Conselho, dentre os 

empregados da Associação; 

Parágrafo Primeiro - Dentre os membros do Conselho Administrativo serão eleitos 1 (um) 
Presidente, l(um) Vice Presidente, lQ e 2Q Tesoureiros e lQ e 22 Secretários, 05 (cinco) 
membros para a composição do Conselho Fiscal e os demais serão membros 
colaboradores . 

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho da Administração não poderão ser 
parentes consanguíneos ou afins até o 3Q grau de pessoas que exerçam função junto ao 
Poder Público Executivo com o qual a Associação venha a celebrar contratos ou 
convênios. 

Parágrafo Terceiro - Caso algum conselheiro seja admitido para integrar a diretoria da 
Associação deverá renunciar ao assumir as atividades executivas. 

Artigo 23 - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 04 (quatro) 
anos, com início na data de sua posse e se extinguirá por ocasião da posse do novo 
Conselho, admitida uma recondução, à exceção de metade dos membros que 
compuserem o primeiro Conselho de Administração, cujo mandato será de dois anos. 

Parágrafo Primeiro - Os Conselheiros do primeiro Conselho de Administração, cujo 
mandato será de dois anos, serão definidos na primeira reunião pelos próprios 
Conselheiros, mantida sempre a composição paritária definida no artigo 22, "a", "b" e "c" . 

Parágrafo Segundo - O Presidente, Vice-Presidente, lQ e 22 Tesoureiros e lQ e 22 
Secretários e os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pelos seus pares, na primeira 
reunião do Conselho. 

Artigo 24 - Qualquer vaga no Conselho de Administração será preenchida nos termos do 
artigo 22, sendo que o mandato do novo Conselheiro encerrará no mesmo período 
daquele que foi substituído. 

Artigo 25 - Os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração a 
qualquer título. 

Artigo 26 · O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente no mínimo 03 (três) 
vezes por ano, na data, hora e local fixado na sessão imediatamente anterior, e 
extraordinariamente a qualquer tempo. 
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Parágrafo Primeiro - As decisões do Conselho de 
maioria absoluta dos membros presentes. 

Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração poderá solicitar a presença em suas 

reuniões de qualquer colaborador. 

Parágrafo Terceiro - Será necessária a presença de pelo menos 08 (oito) membros do 
Conselho de Administração para as deliberações definitivas dos assuntos em pauta. 

Parágrafo Quarto - Nas reuniões do Conselho de Administração, o diretor executivo 

deverá participar com direito a voz e sem direito a voto. 

Parágrafo Quinto - Se um membro do Conselho de Administração deixar de assistir a 03 
(três) sessões consecutivas sem justificativa, infligir este Estatuto ou praticar qualquer ato 
atentatório a dignidade, a moral ou bons costumes, poderá perder seu mandato por 

deliberação do próprio Conselho. 

Art. 27 - O Conselho de Administração terá responsabilidade e poderes necessários para 
fazer cumprir este Estatuto. Compete especialmente ao Conselho de Administração: 

1 - Eleger o seu Presidente e Vice-Presidente, 12 e 2º tesoureiros; 1º e 22 

secretários, a cada início de mandato e 35% dos membros do Conselho, nos 

termos do art. 22, "b"; 
li - Eleger, dentre os membros do Conselho, os cinco membros do Conselho 

Fiscal; 
Ili -Aprovar e dispor sobre a alteração do Estatuto; 
IV- Deliberar sobre a dissolução ou extinção da Associação; 
V- Designar e Dispensar os membros da diretoria; 
VI - Fixar a remuneração dos membros da diretoria; 
VII - Aprovar Proposta de Contrato de Gestão, Convênios ou Ajustes; 
VIII -Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução dos contratos de 
gestão, convênios ou ajustes, os relatórios gerenciais e de atividades da 
Associação elaborados pela Diretoria; 
IX - Aprovar a proposta de orçamento da Associação e o programa de 
investimentos; 
X - Aprovar o regimento interno da Associação que deverá dispor, no mínimo, 
sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências; 
XI - Aprovar o regulamento próprio contendo os procedimentos para 
contratação de obras e serviços, bem como, para compras e alienações, obras 
e serviços e o plano de cargos e salários dos empregados da Associação; 
XII - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 
demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da Associação, com 
o auxilio de auditoria externa; 
XIII - Cumprir e fazer cumprir fielmente o presente estatuto; 
XIV - Criar e dissolver comissões especiais e coordenadorias e determinar os 
limites dos seus poderes; 
XV - zelar pelo uso do nome da SORRI e sua filosofia· , 
XVI - Revisar e controlar as atividades da SORRI-BAURU· , /2 - , 

! 
! 
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XVII - Orientar o Diretor Executivo na execução das dec1soesêlã Assem1ile1a 
Geral e do Conselho; 
XVIII - Fixar, anualmente, o valor limite para celebração ou realização de 
quaisquer atos ou contratos pelo diretor executivo; 
XIX • Autorizar, com antecedência, o Diretor Executivo a celebração ou 
realização de quaisquer atos ou contratos cujo valor exceda àquele que é 
fixado, anualmente, pelo Conselho; 
XX - Aprovar o 5alário dos empregados, respeitados os ditames constitucionais, 
do acordo coletivo da categoria e da legislação; 
XXI - Regular e designar bolsas ou outros benefícios para os usuários da SORRI
BAURU; 

XXII - Propor à Assembleia Geral alterações do Estatuto; 
XXII! - Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 
XXIV - Propor plano de ação anual e submetê-lo à aprovação da Assembleia 
Geral; 
XXV -Analisar e deliberar sobre proposta para admissão de associado; 
XXVI - Deliberar sobre o pedido de demissão, bem como, sobre a aplicação de 
penalidades ao associado, inclusive sobre sua exclusão; 

XXVII - Resolver os casos omissos neste estatuto levando-os à Assembleia 
Geral, quando se tratar de assuntos de maior relevância. 
XXVIII - Receber legados, donativos, subvenções e repasses governamentais e 
outras de natureza semelhante; 

XXIX - Proceder a publicação dos relatórios financeiros e/ou o balanço anual e 
do relatório de execução do contrato de gestão, anualmente, no Diário Oficial. 

Parágrafo Primeiro - A exclusão de associado, por decisão do Conselho de Administração, 
deverá ser precedida de procedimento administrativo visando atendimento aos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Parágrafo Segundo - No procedimento administrativo deverá ser apurada a ocorrência de 
justa causa, pautada no descumprimento das disposições estatutárias, principalmente 
aquelas previstas no artigo 14 deste Estatuto. 

Parágrafo Terceiro - Se o procedimento administrativo concluir pela ocorrência de justa 
causa, o Conselho de Administração deliberará sobre a exclusão. 

Parágrafo Quarto - No caso do associado solicitar demissão, antes de aceita pelo 
Conselho de Administração, deverá ser apurada a responsabilidade do mesmo perante a 
Associação e terceiros, nos termos previstos no artigo 13 do Estatuto. 

Parágrafo Quinto - Para a aprovação das matérias contantes dos incisos li, 111, IV, X e XI é 
exigido qorum de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração. 

Artigo 28 - Compete ao Presidente: 

1 - Representar a Associação ativa e passivamente em JUIZO ou fora dele, 
perante o poder público, autarquias, entidades e pessoas, devendo rendei""\ 
informes de suas atividades ao Conselho de Administração; 1 

/ 
V 
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li - Assinar convênios e contratos; 
Ili - Convocar e presidir reuniões do Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral e proferir voto de desempate nas decisões do Conselho de 

Administração; 
V - Ser membro permanente de todas as comissões estabelecidas pelo 

Conselho de Administração; 
VI - Assinar cheques com o Tesoureiro na ausência do Diretor Executivo; 

VII - Assinar contrato de filiação com a SORRI-BRASIL; 
VIII - Desempenhar outras funções estatutárias ou regularmente previstas. 

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho poderá delegar tais atribuições aos membros 
do Conselho de Administração e ao Diretor Executivo. 

Artigo 29 - Compete ao Vice-Presidente: 

1 - Substituir o Presidente nas ausências e impedimentos; 
li - Desempenhar outras funções estatutárias determinadas pelo Conselho de 
Administração ou delegadas pelo Presidente. 

Artigo 30 - Compete ao Tesoureiro: 

1 - Assinar ordens de pagamento, cheque e outros papéis financeiros 
conjuntamente com o Diretor Executivo; 
li - Apresentar ao Conselho de Administração prestação de contas sobre a 
situação financeira, a qual deverá ser encaminhada à Assembleia Geral após 
parecer do Auditor Fiscal Externo designado pelo Conselho de Administração; 
Ili - Desempenhar outras funções estatutárias determinadas pelo Conselho de 
Administração ou delegadas pelo Presidente. 

Parágrafo Único - Compete ao 2º Tesoureiro desempenhar as funções do tesoureiro na 
ausência deste. 

Artigo 31 - Compete ao Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral e 
redigir as competentes atas; 

li - Desempenhar outras funções estatutárias determinadas pelo Conselho de 
Administração ou delegadas pelo Presidente. 

CAPITULO V - DA DIRETORIA 

Artigo 32 - A Diretoria da Associação é seu órgão gestor e será constituída por 
profissionais contratados e admitidos pelo Conselho de Administração e composta por 1 
(um) Diretor Executivo e 1 (um) Diretor Administrativo. 
Parágrafo Único. Cada diretor responderá individualmente pelos seus atos. 

Artigo 33 - O Diretor Executivo exerce as funções executivas da Associação e, com direito 
(\~i 1 ' ' . . ., 

L-' a voz e sem direito a voto, participará das reuniões da Assembleia Geral, do Conselho de 1 
Administração e de todas as comissões por este estabelecidas. _/y ✓\ 

' V 
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Artigo 34 - Compete ao Diretor Executivo: 

1 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de contratos de 
gestão, convênios, os planos de ação, orçamentos, programa de investimento, 
regulamentos internos, criação ou extinção de cargos ou qualquer outro assunto 

que reclame a atenção do mesmo; 
li - Responsabilizar-se pela execução das deliberações do Conselho de 

Administração; 
Ili - Assinar cheques da Associação em conjunto com o Tesoureiro; 

IV - Realizar quaisquer atos ou contratos sem prévia autorização do Conselho de 

Administração, cujo valor não exceda quantia fixada pelo mesmo; 
V - Dar informe anual das atividades e relatórios gerenciais à Assembleia Geral e 
ao Conselho de Administração quando solicitado; 
VI - Prestar contas ao Conselho de Administração e fornecer informações 

solicitadas; 
VII - Representar a Associação judicialmente e extrajudicialmente quando 

determinado pelo Presidente do Conselho de Administração. 

VIII - Praticar todos os atos de administração executiva da Associação; 

IX - Gerenciar os setores de Secretaria e Ouvidoria; 

X - Intermediar os contatos com o Jurídico, Comitês e Comissões; 
XI - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo integrado de 
Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Dispensação de Tecnologia Assistiva e 
Produtos Especiais - "NIPTEC" -; 
XII - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo de Pesquisa 

Científica e Capacitação - "PESCC" -; 
XIII- Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo de Apoio à 
Gestao - "NAG" ; 

XIV - Supervisionar e receber informes do Diretor Administrativo, bem como, 
fazer cumprir as determinações do Conselho de Administração; 

XV - Ter sob sua guarda e responsabilidade tudo o que estiver relacionado com as 
finanças da SORRI-BAURU; 
XVI - Dirigir a arrecadação da renda da associação e depositá-la da forma que for 
estabelecido pelo Conselho de Administração; 

XVII - Fazer pagamentos em espécie nos limites e pela forma que for estabelecida 
pelo Conselho de Administração; 

XVIII - Supervisionar, em conjunto com o Diretor administrativo, as unidades de 
serviços e atividades do setor de reabilitação; 

XIX -Avaliar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o impacto das ações e 
planos terapêuticos; 

Parágrafo único. - O Diretor Executivo poderá delegar tais atribuições ao Diretor 
Administrativo ou a qualquer empregado com a necessária habilitação para o 
desempenho das mesmas. 
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1 - Elaborar, desenvolver, cooordenar e acompanhar projetos visando a 
concretização dos objetivos da SORRI-BAURU, inclusive buscando recursos de 

entidades governamentais, não-governamentais e privadas; 
li - Auxiliar o Diretor Executivo no desenvolvimento de suas atribuições, 

substituindo-o quando necessário; 
Ili - Coordenar e supervisionar atividades e programas especiais desenvolvidos 
pela SORRI-BAURU, individualmente ou em parceria com órgãos governamentais 

ou instituições e empresas privadas; 
IV - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo de Apoio à Gestao 
- "NAGU; 

V - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo integrado de 
Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Dispensação de Tecnologia Assistiva e 
Produtos Especiais - "NIPTEC" -; 
VI - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo de Pesquisa 
Científica e Capacitação - "PESCC" -; 
VII - Elaborar propostas de regulamentos, regimentos, rotinas e normas, bem 
como auxiliar o Düetor Executivo na elaboração do planejamento administrativo e 

financeiro da Associação. 
VIII - Representar a Associação judicialmente e extrajudicialmente quando 
autorizada pelo Diretor Executivo. 

· IX - Emitir parecer sobre os projetos da Associação; 
X - Estabelecer planos de ações e metas para o setor de reabilitação, baseado no 
plano de trabalho e diretrizes da Associação; 
XI - Supervisionar, em conjunto com o Diretor Executivo, as unidades de serviços e 
atividades do setor de reabilitação; 
XI 1 - Desenvolver rotinas, fluxos e instrumentos para garantir o acesso da 
população aos serviços da Associação; 
XIII -Avaliar, em conjunto com o Diretor Executivo, o impacto das ações e planos 
terapêuticos; 

XIV - Desempenhar outras funções estatutárias determinadas pelo Conselho de 
Administração ou delegadas pelo Diretor Executivo. 
XV - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas do Conselho de 
Administração e do Diretor Executivo; 

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 36 - O Conselho Fiscal será constituído por 05 (cinco) membros eleitos pelo 
Conselho de Administração, dentre seus membros, sendo 03 (três) efetivos e 02 (dois) 
suplentes. 

Parágrafo Primeiro - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato do 
Conselho de Administração. 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração /} 
elegerá e nomeará outro membro. / .? 

/"0 
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Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1 - Examinar os livros de escrituração da Associação; 
li - Opinar sobre as contas, os balanços e relatórios de desempenho financeiro e 
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 

organismos superiores da instituição; 

Ili - Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 
operações financeiras realizadas pela Associação; 
IV - Acompanhar o trabalho da Auditoria Fiscal nomeada pela Assembleia Geral; 
V - Convocar Assembleia Geral Extraordinária;. 
VI - Informar ao Conselho de Administração sobre as irregularidades da 
administração; 

VII - Publicar, anualmente, no Diário Oficial do Estado, os relatórios financeiros 
e/ou o balanço anual. 

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 03 (três meses) e, 
extraordinariamente, quando necessário. 

TÍTULO Ili - DO PATRIMÔNIO 

Artigo 38 - O patrimônio da SORRI-BAURU será constituído de bens móveis, imóveis, 
semoventes, veículos, ações, apólices da dívida pública, contribuições de associados, 
donativos em dinheiro ou em -espécie, auxílios oficiais e subvenções de qualquer tipo, 
bem como quaisquer bens suscetíveis de valor econômico. 

Artigo 39 - Somente o Conselho de Administração poderá onerar ou alienar bens 
patrimoniais da SORRI-BAURU, excluídos os bens imóveis. 

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 40 - A SORRI-BAURU será dissolvida quando se torne impossível a continuação de 
sua atividades, o que só poderá acontecer mediante aprovação pela Assembleia Geral por 
decisão concorde de 2/3 (dois terços) dos membros e da deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração sobre tal extinção ou dissolução. 

Parágrafo único - Ocorrendo a extinção ou desqualificação da SORRI-BAURU haverá 
incorporação integral de seu patrimônio, dos legados ou das doações que lhe tiverem 
sido destinadas, e dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, que serão 
destinados ao patrimônio de outra Associação Social de Saúde, no âmbito do Estado de 
São Paulo, preferencialmente da cidade de Bauru, da mesma área de atuação, ou similar, 
ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na 
proporção dos recursos e bens por estes alocados. '\ 

0.~ 
Artigo 41 - Os associados e os membros do Conselho de Administração não respondem 

11 
(j 

nem subsidiariamente pelas obrigações sociais da Associação. / ,) 

! 



/ -l" OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE: BAURU- sr 
MICROFILMADO-N~ 64.058 

• 
\.. PROC. N2 l 301-:1 ~ 

SORRI-BAURU FOLHAS CiZ (á 3: "1:ffl, 

Artigo 42 - Na hipótese de falecimento ou de desinteresse dos Conselheiros que 
deixarem de comparecer coletivamente às reuniões por mais de 90 (noventa dias), a 
Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada por, no mínimo 1/5 (um quinto) 
dos associados. 

Artigo 43 - É vedado aos conselheiros, administradores e dirigentes da Sorri exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS e outros órgãos 
do Poder Público. 

Bauru -SP -, 23 de Fevereiro de 2.017. 

/ 
~ , 

' . / -<----/ / 
Y-EM COSTA FERN':ÃNCCD~ECCS~D~A SID];ll:-

OAB-SP 117.114 

3iTABfUÃÔ º':NOTAS; ~ " · 
o.:1-'~Es MAA.'O~ C\STito :· Dt PROTE5TO DE trfRAs E TfrulOS ti_E MLI. ' :~ _·- "-- -➔ • • 

~ ~d .... ~.11\. 7,·~11i,11>,Hom.&r RLJ 5P , •• ~.:\ ' ' 9 
"' ·;sg ' \.,.: ;_ . 

R~'J!P,\ ,,, , . --'•"-- .. ·, 
t2~4tiff .;,•· ,~ !JOt, ~~ ",.-,, ... 
U~815F.t \' " iJi ~, M.ntf!rA, :.o .. 
. f! Fri h .ifA FFRJM@fS rtfi SJ' Y.A:- r_ .... 
:íij!l~!l, .,· f-fi L. - .:; 

- J§ u -urn, ª"' ioJ' . ·-··. fleu: fürih · · n. '
1 1 1

1tisffUHt #E¼ ·,\· .·. 
C!JA!.C:u&iev.EN ~~ - o à u~té '7~-

COlisttEAAoAl'10ICÍ0ós t 

•,:,,f"- ,, 
!· •. "'' ____ ,, @!-;:l!J_. ' 

. ,.. 
· . . 1'í/.,p,/ -~- ·, ,7- ··; 

,/ 



2' OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE: 
PESSOAS JURÍDICAS DE DAURU-SP 

RUA RIO BRANCO, 16-56- VILA AMERICA 
CEP Nn 17.014-037 - FONE (14) 3010-8040 

1 
l 

PROC. N2 OFICIAL 
FOLHAS CCEÜ·R~T~le~!Ct-A:"""7~~,c;:;:,t!fij'..___.,,, 
,____~~~~~dl, 

Que o presenle litulo foi PROTOCOLIZADO no 
Livro A sob n' 64.058 MICROFILMADO sob o 
mesmo número, AVERBADO EM FRENTE AO 
REGISTRO o' 39 do _!,i,x."--t:"PJ, em 16 de 
março de 2017. ?ferido é verõaqe e dou fé. 

Baurt. 16 de n1~rço d~~20 l 7. 
! ! ' ' 

EDIS~~~;;S 
EscreventeÍÀ1µt?r1fado / 

l l 1 / 

i j 

EMOL: 151,50 SlNOREG: 8,04 
EST,: 4),14 T. JUST.: 10,37 
lPESP: 22,21 ISS: 2,92 
M.P.: 7,24 TOTAL: 245,42 



• 

• 

. 
,,;-.r;,.m,.,.,_c,,, 

O!NlS'<tJU<"'\ 

SEBES 
~~211 ~ 5AÚDE _.:.'.i.. SIJS lifii Wlil.U<WíllT 

, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO . 

ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO 

Proponente: SORRI-BAURU 
CNPJ/MF: 47.641.907/0001-01 
Projeto: "Ouvir o futuro" 
Exercício: 2019 
Nome do Responsável Legal:João Carlos de Almeida 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
(Descrever a missão da proponente, a finalidade, a capacidade de atendimento, 
considerando sua estrutura física, pessoal e os recursos materiais e financeiros) 
(vide Estatuto Social) 

A SORRI-BAURU mantém hoje um Centro Especializado em Reabilitação, 
habilitado pelo Ministério da Saúde desde julho de 2013 como CER Ili nas 
modalidades deficiências físicas, intelectuais e auditivas, além de Oficina 
Ortopédica própria, também habilitada pelo Ministério da Saúde para 
atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Fundada em 1976, a Instituição foi 
pioneira no Brasil na inserção de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho e na comunidade, cuja missão é "promover os direitos de pessoas em 
situação de vulnerabilidade e risco social, com prioridade para pessoas corri 
deficiência", desenvolvendo atividades nas áreas de saúde, bem-estar social e 
apoio à educação inclusiva. É referência para a região de Bauru, centro-oeste 
do estado de São Paulo, atuando de forma multi e transdisciplinar, ou seja, a 
união dos saberes de cada área constrói a habilitação e/ ou reabilitação numa 
visão holística da pessoa e suas interfaces de acordo com as realidades 
individuais. 

Além da área de saúde, a SORRI-BAURU mantém parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, atuando no diagnóstico e terapia de crianças e 
adolescentes com deficiência, autismo e outras necessidades educacionais 
especiais, além do apoio e orientação às equipes escolares e familiares, visando 
a adesão e manutenção de todos no ensino regular. Com a Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Social, atua na redução de risco e vulnerabilidade social junto às 
pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. 
O Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU possui área física de 
aproximadamente 4.091 m2, instalados em uma área de 35.893 m2 de terreno 
próprio. Dispõe de salas e consultórios para atendimento individualizado, ginásio 
de fisioterapia infantil e para adultos, área específica para reabilitação 
respiratória, salas para atendimento em terapia ocupacional para adultos e 
infantil, área para treino de atividades de vida prática, salas para terapias 
fonoaudiológicas, cabines acústicas, sala para exames e terapia de disfágicos, 

· oficinas de música, dança, games, teatro e artesanato, salas para atendimento 
voltado à tecnologia assistiva e oficina ortopédica, salas exclusivas para 
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atendimentos de autistas e crianças com necessidades educacionais especiais, 
quadra de esportes, refeitório e cozinha, além de área para recepção de usuários 
e de apoio operacional. 
A Instituição possui 5 Núcleos Organizacionais: REAB - Núcleo Reabilitação com 
124 profissionais; Núcleo Integrado de Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação 
e Dispensação de Tecnologia Assistiva e Produtos Especiais- NIPTEC com 13 
profissionais; Núcleo de apoio à Gestão com 44 profissionais; Núcleo de 
Pesquisa Científica e Capacitação - PESCC com 3 profissionais e o Núcleo 
Saúde da Família, que desde 2002, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru mantém 106 profissionais que compõem as equipes de 
Estratégia Saúde da Família - ESF garantindo assim porta de entrada 
qualificada para o Sistema Único de Saúde - SUS para famílias residentes em 
regiões carentes do município . 
Em 2018, o Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU realizou 176.390 
atendimentos para 4.714 pessoas, enquanto as equipes da Estratégia Saúde da 
Família fazem atenção básica em saúde para cerca de 46.173 pessoas. 

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

O município de Bauru possui 28 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental, 
aproximadamente 2.500 crianças de 5 a 7 anos matriculadas no 1° ano. 
Nessa idade o sistema fonológico se estabiliza e a criança adquire os sons mais 
complexos podendo produzir adequadamente as palavras, os enunciados longos 
e é quando, geralmente, começa a ler e escrever, relacionando o código oral 
com o escrito. 

Qualquer barreira no caminho do som ao cérebro pode causar uma perda 
auditiva que impedirá a total compreensão dos sons da fala ou de partes da 
conversa, se este for em um ambiente com ruídos ou com a pessoa falando sem 
olhar para a criança, como ocorre com o professor em sala de aula, por exemplo. 
Assim, o diagnóstico precoce de uma eventual perda auditiva é fundamental para 
que a criança não sofra prejuízos graves no desenvolvimento da linguagem. 
Inicia-se o diagnóstico por meio da triagem auditiva, um processo simples, rápido 
e de baixo custo capaz de identificar alterações auditivas, selecionando aqueles 
que necessitam de diagnóstico mais complexo e encaminhando-os para 
avaliação otorrinológica e audiológica completa. 

3 - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 
3.1 Identificação da Proposta: "Ouvir o futuro" 
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3.2 Público Alvo 
Crianças de 5 a 7 anos matriculadas no 1° ano do Ensino Fundamental de 
Escolas Estaduais de Bauru. 

3.3 Objetivo Geral: Promover a saúde auditiva de crianças de 5 a 7 anos 
matriculadas na rede estadual de ensino de Bauru. 

3.3.1. Objetivos específicos: 
1. Identificar precocemente alterações auditivas em crianças de 5 a 7 anos 

matriculadas na rede estadual de ensino de Bauru; 
2. Encaminhar as crianças triadas, que apresentarem alterações auditivas, 

para avaliação otorrinolaringológica e audiológica completa . 
3. Orientar os pais, familiares e educadores para identificar sinais de 

dificuldades auditivas nas crianças; 

3.4 Meta de Atendimento 
Triar 1000 crianças em 1 O meses. 

3.5 Período de Funcionamento 
Manhã e tarde 

3.6 Operacionalização 
Inicialmente a coordenadora do projeto agendará palestras nas escolas 
direcionadas à equipe escolar e familiares, com objetivo de orientador acerca de 
sinais sugestivos de possível alteração na saúde auditiva das crianças, como o 
hábito de colocar o volume da televisão e/ou aparelhos sonoros mais alto que a 
família; falar muito alto ou gritar com maior frequência; desatenção nas 
conversas; coceira no ouvido ou hábito de levar a mão aos ouvidos 
frequentemente; referir sensação de ouvido tampado; agitação; queixas 
escolares; entre outros. Durante as palestras também receberão um tutorial de 
um aplicativo para celular com o questionário "Pré Triagem Auditiva", que deverá 
ser preenchido e enviado à equipe do projeto para agendamento da triagem, que 
será realizada por uma fonoaudióloga no ambiente escolar, utilizando o 

audiômetro portátil. Nos casos em que houver alguma alteração condutiva, a 
criança será encaminhada para o Serviço de Audiologia da SORRI-BAURU para 
diagnóstico completo e/ou outros serviços de referência a depender da 
necessidade detectada. 

A equipe do projeto realizará palestra 1 vez em cada escola selecionada, 

com conteúdos orientadores quanto a indicação para a triagem auditiva. 

Após a análise dos questionários preenchidos e enviados de cada criança, 
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a equipe voltará a escola para a triagem, com o uso do Audiômetro portátil 

e encaminhamento à médica otorrinolaringologista da Instituição, com 

carga horária semanal disponível para finalizar o diagnóstico. Estimamos 

100 crianças por mês, porém este número poderá oscilar, uma vez que não 

temos estudos anteriores para afirmar a quantidade existente. 

A proposta foi elaborada para execução em 10 meses considerando o 

calendário escolar. 

Caso a Instituição obtenha financiador, o projeto será inserido como 

atividade permanente no calendário de atividades da SORRI-BAURU. 

• A SORRI-BAURU é referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para 

deficiências auditivas, inclusive para dispensação de aparelhos auditivos. 

Ocorre que muitos casos, em especial de crianças, são diagnosticados 

tardiamente após a deficiência instalada e/ou danos avançados. 

Reiteramos a importância de realizar essa triagem em crianças que 

estudam em escolas estaduais de Bauru, pois a cada criança que se 

conseguir diagnosticar precocemente, queixas e sintomas de infecções de 

ouvido e/ou dificuldades de audição/comunicação, garantido o seguimento 

e tratamento será uma a menos com problemas futuros, como dificuldade 

de aprendizagem, deficiências instaladas por infecções de repetição, 

desajustes, etc. 

• Ainda, ao orientar e alertar pais e professores sobre a importância do 

diagnóstico precoce, o projeto beneficiará também outras que forem 

atendidas nessas escolas no futuro, pois estes agentes já conhecerão os 

sinais de alerta e saberão como e para onde encaminhar os casos com 

alterações ou suspeitas. 

Ressaltamos que tem acesso a esse serviço em Bauru, apenas as crianças 

que estudam em escolas municipais, já que as parcerias existentes com a 

Secretaria Municipal de Educação são para atender exclusivamente esse 

público. 

Os equipamentos a serem adquiridos, se doados ao final do projeto à 
Instituição continuarão a ser usados para atendimento de crianças e 
adolescente de escolas municipais e em novos projetos da Instituição para 
aqueles matriculados em escolas estaduais 
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3.7 Descrição das Atividades 
1. Adquirir equipamento e material de apoio para as palestras e triagens 

auditivas; 
2. Desenvolver aplicativo, para celular, contendo questionário "Pré 

triagem auditiva" e orientações aos pais/familiares e professores; 
3. Definir em conjunto com a Diretoria Estadual de Educação as escolas 

público alvo do projeto; 
4. Agendar e realizar palestras educativas com a Diretoria Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo, em escolas de ensino fundamental 
definidas para participação nó projeto; 

5. Ministrar palestras educativas sobre Saúde Auditiva na Infância para 
equipe escolar e familiares de crianças do 1° ano do ensino 
fundamental nas escolas selecionadas; 

6. Analisar os questionários preenchidos pelos pais e professores; 
7. Agendar as crianças cujos questionários indicarem sinais de 

alterações audiológicas, na própria escola, para meatoscopia e 
triagem auditiva; 

8. Realizar triagem auditiva das crianças selecionadas para os 
procedimentos de meatoscopia e audiometria tonal liminar nas 
frequências de 500 a 4khz; 

9. Agendar consulta com otorrinolaringologista do projeto para 
diagnóstico e tratamento clínico de crianças em que forem detectados 
cerume, infeções e outras condições passíveis de intervenção nesse 
nível de atenção; 

1 O. Encaminhar as crianças que apresentarem falhas nos testes, após o 
tratamento clinico se necessário, para diagnóstico audiológico 
completo, de acordo com o fluxo estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Bauru 

11. Encaminhar as crianças com deficiência auditiva para a reabilítação. 
12. Prestar contas. 

3.8 Impacto social esperado (indicadores/instrumentais) 

• Detectar cerca de 20% de crianças com alguma alteração condutiva (1 ), 15% 
com impedimentos para o exame e 1% deficiência auditiva; 
Indicadores: (1) Número de crianças com alteração condutiva/número de 
crianças triadas x 100 

(2) Número de crianças com impedimentos para o exame/número de crianças 
triadas x 100 

(3) Número de crianças com deficiência auditiva/número de crianças triadas x 
100 
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- Intervir precocemente em 100% dos casos de crianças com alterações 
condutivas, impedimentos para o exame e deficiência auditiva, de modo a reduzir 
o impacto negativo na funcionalidade das mesmas. 
Indicadores: 
(4) Número de crianças tratadas/número de crianças com alterações condutivas 
detectadas x 100; 
(5) Número de crianças que realizaram a triagem auditiva após resolução dos 
impedimentos detectados/número de crianças com impedimento para o exame 
x100; 
(6) Número de crianças encaminhadas para a reabilitação auditiva / número de 
crianças com diagnóstico de deficiência auditiva x 100 

3.9 Indicadores que aferirão as metas (relatórios/listas, visita in loco, 
encaminhamentos, pesquisa de satisfação do público alvo, etc ) 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Número de palestras 
realizadas no prazo 

Realizar 28 palestras de orientação 
estabelecido; Registros fotográficos; 

para pais e professores em 28 
escolas definidas, em 1 O meses. 

Listas de presença. 
Número de participantes das 
palestras; 

Questionários preenchidos, pelos Número questionário 
pais/familiares e professores, para preenchido/número de Questionários preenchidos; 

-~% das crianças definidas como crianças definidas como Prontuários individuais. 
blico alvo, em 1 O meses. público alvo x 100 

Realizar meatoscopia e triagem 
Número de meatoscopia e 

auditiva em 100% das crianças 
triagem auditiva realizadas/ Prontuário individual; listas 

cujos questionários indicarem 
número de crianças com de presença; laudos dos 

sinais de alterações auditivas. 
sinais de alterações exames realizados. 
auditivas x 100 

Encaminhar 100% das crianças 
Número de crianças com Prontuário individual; listas de 

com alterações auditivas para 
avaliação audiológica presença; encaminhamentos; 

avaliação audiológica completa. 
completa/número de crianças laudos dos exames 
encaminhadas x100 realizados. 

Encaminhar 100% das crianças 
Número de crianças Encaminhamentos; 

que apresentarem deficiência encaminhadas / número de Prontuário individual. 

auditiva para reabilitação crianças diagnosticada com 
deficiência auditiva x 100 
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1. Adquirir equipamento e material de apoio para as palestras e triagens auditivas; 
2. Desenvolver aplicativo, para celular, contendo questionário e orientações aos pais; 
3. Definir em conjunto com a Diretoria Estadual de Educação as escolas público alvo do 
projeto 

4. Agendar e realizar palestras educativas com a Diretoria Estadual de Educação do Estado 
de São Paulo, em escolas de ensino fundamental definidas para participação no projeto; 
5. Ministrar palestras educativas sobre Saúde Auditiva na Infância para equipe escolar e 
familiares de crianças do 1° ano do ensino fundamental nas escolas selecionadas 
6. Analisar os questionários preenchidos pelos pais e professores; 

7. Agendar as crianças cujos questionários indicarem sinais de alterações audiológicas na 
própria escola, para meatoscopia e triagem auditiva; 

8. Realizar triagem auditiva das crianças selecionadas para os procedimentos de 
meatoscopia e audiometria tonal liminar nas frequências de 500 a 4khz; 

9. Agendar consulta com otorrinolaringologista do projeto para diagnóstico e tratamento 
clinico em crianças em que forem detectados cerume, infeções e outras condições passíveis 
de intervenção nesse nível de intervenção; 

10. Encaminhar as crianças que apresentarem falhas nos testes, após o tratamento clínico 
se necessário, para diagnóstico audiológico completo, de acordo com o fluxo estabelecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 

11. Encaminhar as crianças com deficiência auditiva para a reabilitação. 
12. Prestar Contas 
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5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS : total R$ 163 .. 07 4,96 
5.1-RECURSOSHUMANOS 
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Obs: Relacionar todos os funcionários vinculados ao Projeto com a previsão dos encargos sociais e trabalhistas e demais 
compromisso~ que deverão estar previstos, bem como eventuais profissionais a serem contratados ( extras). 

Fonte de Recurso: CONTRAPARTIDA 

Formação CH **Salário QT 
Profissional 

Cargo 
Semanal 

Regime 
Bruto R$ 

1 Fonoaudióloga 
Coord. do 

Projeto 

Fonte de Recurso: -FCMDCA 

QT 
Formação 

Profissional 

1 1 Médico / 

Cargo 

Otorrinolarin 
gologista 

10h CLT R$ 1.651,60 

CH 
Semanal I Regime 

**Salário 
Bruto R$ 

2h CLT 
R$ 

1.:'107,80 

*Salário 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

Líquido R$ , 
****INSS 

*****RESCISÃO Demais 
Total FGTS IRRf 

***PIS Benefícios Férias Encargos 13s 

R$1.290,42 R$158,86 I R$179,51 1 R$ - 1 R$ 181,671 R$ 8,90 R$ 65,48 R$ 55,16 R$ 217,251 R$ 2.257,25 

*Salário 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

Líquido R$ *****RESCISÃO Demais 
FGTS IRRf ***PIS ****INSS Benefícios 132 Férias Encargos Total 

R$ .152,16 1 R$ 132,71 I R$100,
79 

I R$ - R$154,85 R$ 3,42 I R$l38,24 i R$ 46,08 1 R$ 214,35 i R$ 1.942,60 

1 / *****Fonoaudióloga Audióloga 1 30h CLT 
R$ 

' 3,141,30 R$2. 743,10 1 R$ 267,27 I R$ 52,66 1 R$ - R$345,54 R$ -1 R$278,41 i R$ 92,80 i R$ 229,29 i R$ 4.009,07 , 

1 1 *****Fonoaudióloga 

1 

1 

(•)Tecnologia da 
· ·Informação 

Audióloga 

/ 
Gerente de Ti' 

( 

30h 

4h 

16h 

CLT 

CLT 

CLT 

R$ 
3.141,30 

R$2.743,10 1 R$ 267,27 I R$ 52,66 1 R$ -

R$ 202,64 I R$ 147,63 R$ 62,09 i R$ 32, 72 1 R$ -

R$345,54 

R$ 22,29 

R$ 307,65 I R$ 265,68 1 R$ 24,61 I R$ 8,13 i R$ - 1 R$ 33,84 

R$ - • R$278,41 
1 

R$ 9~,r~I S[ f29,29 1 R$ 4.009,07 1 

' 
R$- 11,44 I R$ 64,68 

5:1 o 
R$21,·~ ~ 6,90 R$ 369,31 

,o 

R$ - , R$ 25,64 I R$ 8,' $ l 2,74 1 R$ 369,19 
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CLT I R$1.477,20 j R$1.300,61 j R$118,19 j R$14,10 j R$ - j R$162,49 \ R$ - , R$123,10 j R$ 41,04 j R$ 13,13 j R$ 1.772,66 1 

1 
SUB TOTAL R$ 9.677,89 1 R$8.352,28 1 R$ 872,14 1 R$261,06 j R$ - 1 R$1.064,SS I R$ 14,86 1 R$908,48 I R$302,83 1 R$ 695,70 1 R$12.471,90 

*Salário Liquido= Salário Bruto-lRRF-INSS 

**Salário Bruto=Salário+lnsalubridade+Biênio 

***Pis Empresa Isenta; 

****INSS Apenas a parte do empregado, Empresa isenta; 
***** Ao término do contrato de 10 meses 
(*)pagamento efetuado uma única vez, apenas no desenvolvimento do 
aplicativo 

5.2 - Despesas de Custeio (material de consumo) 
Fonte de Recurso: FMDCA 

Natureza da despesa 
Material de Consumo (limpeza e higiene, 
escritório, didático, pedagógico, · para 
manufenção e reformas do Qrédio e 
equipamentos, de veículos e pequenos 
reparos. testes diagnó$ticos, de 
infôrmática, combustível, entre outros) 

Custo Mensal 

R$200,00 
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5.3 - DESPESAS DE CAPITAL/AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) 
Fonte de Recurso: FMDCA 

Natureza da despesa Custo Mensal 

01 - Audiômetro portátil 
R$ 8.500,00 

01 - Notebook (para o Audiômetro) 
R$ 2.738,00 

01 - Notebook (para as palestras) 
R$ 2.738,00 

01 - PROJETOR EPSON S41+ 3.300 LUMENS SVGA (palestras) 
R$ 1.799,00 

01 - Câmera fotográfica ( registros fotográficos) 
R$ 1.459,90 

02. Otoscopio K100® com cabo BETA- HEINE ( triagem auditiva) 
R$ 4.148,00 

5.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Fonte de Recurso: FMDCA 

Natureza da despesa Custo Mensal 
Aluguel de 01 veículo por 10 meses R$ 1.500,00 

(. 

Custo Total 

R$ 8.500,00 / 

R$ 2.738,00 -' 

R$ 2.738,00 I 

R$ 1.799,00 i 

R$ 1.459,90 1 

R$ 4.148,00 I 

Custo Total 
R$ 15.ooo,qo 1 
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6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
6, 1 - RECURSOS HUMANOS 

1ª parcela 2' parcela 3' parcela 4ª parcela 

R$ 0,00 R$12.4 72,90 R$ 9.960,74 R$ 9.960,74 

6-2 - DESPESAS DE CUSTEIO 
Concedente 
1ª parcela 2' parcela 3ª parcela 4ª parcela 

R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 
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Concedente 

5' parcela 6' parcela 7' parcela 

R$ 9.960,74 R$ 9.960,74 R$ 9.960,74 

5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 

R$ 200,00 R$200,00 R$ 200,00 

6.3 - DESPESAS DE CAPITAL/AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) 
Concedente 

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4' parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 

R$21.382,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

6A - SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Concedente 

1ª parcela 2' parcela 3' parcela 4' parcela 5' parcela 6' parcela 7' parcela 

R$0,00 R$1.500,00 R$1.500,00 R$1.500,00 R$1.500,00 R$1,500,00 R$1,500,00 

(. 

8' parcela 9' parcela 10' parcela 11' parcela 
12' 

parcela 

R$ 9,960,74 R$ 9.960,74 R$ 9.960,74 R$ 9.960,74 R$0,00 

8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11' parcela 12ª 
parcela 

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 0,00 

8' parcela 9' parcela 10' parcela 11' parcela 12' 
parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

8' parcela 9' parcela 10• parcela 11' parcela 12' Q 1 parce e: l 
R$1.500,00 R$1.500,00 R$1,500,00 R$1.500,00 R$0,I "' . 
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7. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Atividade Quadrimestre 
MAIO SETEMBRO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Janeiro a abril 10 

Maio a Agosto 10 
Setembro a 
Dezembro 
Anual 

~ 
João Carlos de Almeida 
Presidente da SORRI-BAURU 

JANEIRO ANUAL 

10 

31/01 

Bauru, 02 de abril de 2019. 

~ 
Alessandra A. V. B. de Menezes 
Coordenadora 
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Memória de cálculo - Projeto Ouvir o futuro R$ 163.074,96 

RECURSOS DO PROJETO 

item descrição quant 

1 Fonoaudiólogo - 30h semanais( 150h mensais) 1 

2 Fonoaudiólogo - 30h semanais( 150h mensais) 1 

3 Médico Otorrinolaringologista - 2h semanais (10h mensais) 1 

4 Audiômetro portátil 1 

5 Notebook (para o Audiômetro) 1 

6 Notebook para as palestras 1 

7 PROJETOR EPSON 541+ 3.300 LUMENS SVGA 1 

8 Câmera fotográfica 1 

9 Otoscopio Kl00® com cabo BETA - HEINE 2 

10 Gerente de TI - 4h (Desenvolvimento do Aplicativo) 1 

11 Analista de Sistema - 16h (Desenvolvimento do Aplicativo) 1 

12 Programador - 120h (Desenvolvimento do Aplicativo) 1 

13 Custo Aluguel Mensal de Carro para visita às escolas 1 

14 Combustível (**) 10 

CONTRAPARTIDA 

1 1 Fonoaudiólog_o (ordenador elo projeto - 10h semanais(S0h mensais) 1 1 

(**)Combustível= R$ 200,00 por mês x 10 meses 

unitário total 10 meses 

R$ 4.009,07 R$ 40.090,70 

R$ 4.009,07 R$ 40.090,70 

R$ 1.942,70 R$ 19.427,00 

R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 

R$ 2.738,00 R$ 2.738,00 

R$ 2.738,00 R$ 2.738,00 

R$ 1.799,00 R$ 1.799,00 

R$ 1.459,90 R$ 1.459,90 

R$ 2.074,00 R$ 4.148,00 

R$ 369,31 R$ 369,31 

R$ 369,19 R$ 369,19 

R$ 1.772,66 R$ 1.772,66 

R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 

R$ 200,00 R$ 2.000,00 

Sub total R$ 140.502,46 

1 R$ 2.257,25 R$ 22.572,50 

Sub total 
R$ 22.572,50 ,, .,, 

TOTAL DO PROJETO R$ 163.074,96 
f2 i!s 
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CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO . ·. 

ANEXO li - PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

Projeto "OUVIR PARA O FUTURO" 

1 - Identificação: 
- informação geral da OSC: CNPJ/MF, endereço, bairro, cidade, Estado, CEP, e
mail, telefone; descrever a missão da OSC, a finalidade, capacidade de 
atendimento considerando sua estrutura física, pessoal e os recursos materiais 
e financeiros. 
Nome da Instituição: SORRI-BAURU 
CNPJ: 47.64.907/0001-01 
Endereço: Avenida Nações Unidas, nº 53-40 
Núcleo Presiente Ernesto Geisel - Bauru - SP - CEP 17033-260 
e-mail: projetos@sorribauru.com.br 
telefone: (14) 4009-1000 ramal 1080 

A SORRI-BAURU mantém hoje um Centro Especializado em Reabilitação, 
habilitado pelo Ministério da Saúde desde julho de 2013 como CER Ili nas 
modalidades deficiências físicas, intelectuais e auditivas, além de Oficina 
Ortopédica própria, também habilitada pelo Ministério da Saúde para 
atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Fundada em 1976, a Instituição foi 
pioneira no Brasil na inserção de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho e na comunidade, cuja missão é "promover os direitos de pessoas em 
situação de vulnerabilidade e risco social, com prioridade para pessoas com 
deficiência", desenvolvendo atividades nas áreas de saúde, bem-estar social e 
apoio à educação inclusiva. É referência para a região de Bauru, centro-oeste 
do estado de São Paulo, atuando de forma multi e transdisciplinar, ou seja, a 
união dos saberes de cada área constrói a habilitação e/ ou reabilitação numa 
visão holística da pessoa e suas interfaces de acordo com as realidades 
individuais. 

Além da área de saúde, a SORRI-BAURU mantém parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, atuando no diagnóstico e terapia de crianças e 
adolescentes com deficiência, autismo e outras necessidades educacionais 
especiais, além do apoio e orientação às equipes escolares e familiares, visando 
a adesão e manutenção de todos no ensino regular. Com a Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Social, atua na redução de risco e vulnerabilidade social junto às 
pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. 
O Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU possui área física de 
aproximadamente 4.091 m2, instalados em uma área de 35.893 m2 de terreno 
próprio. Dispõe de salas e consultórios para atendimento individualizado, ginásio 
de fisioterapia infantil e para adultos, área específica para reabilitação 
respiratória, salas para atendimento em terapia ocupacional para adultos e 
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infantil, área para treino de atividades de vida prática, salas para terapias 
fonoaudiológicas, cabines acústicas, sala para exames e terapia de disfágicos, 
oficinas de música, dança, games, teatro e artesanato, salas para atendimento 
voltado à tecnologia assistiva e oficina ortopédica, salas exclusivas para 
atendimentos de autistas e crianças com necessidades educacionais especiais, 
quadra de esportes, refeitório e cozinha, além de área para recepção de usuários 
e de apoio operacional. 

A Instituição possui 5 Núcleos Organizacionais: REAB - Núcleo Reabilitação com 
124 profissionais; Núcleo Integrado de Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação 
e Dispensação de Tecnologia Assistiva e Produtos Especiais - NIPTEC com 13 
profissionais; Núcleo de apoio à Gestão com 44 profissionais; Núcleo de 
Pesquisa Científica e Capacitação - PESCC com 3 profissionais e o Núcleo 
Saúde da Família, que desde 2002, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru mantém 106 profissionais que compõem as equipes de 
Estratégia Saúde da Família - ESF garantindo assim porta de entrada 
qualificada para o Sistema Único de Saúde - SUS para famílias residentes em 
regiões carentes do município. 

Em 2018, o Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU realizou 176.390 
atendimentos para 4.714 pessoas, enquanto as equipes da Estratégia Saúde da 
Família fazem atenção básica em saúde para cerca de 46.173 pessoas. 

11- Identificação da parceria pretendida: 
- descrever o Projeto, território onde serão executados e as metas. 
Introdução: 

A audição é uma das funções primordiais para o adequado 
desenvolvimento da linguagem e aprendizagem . 

Já nascemos com uma capacidade auditiva fantástica, responsável 
pelo desenvolvimento dos processos da percepção, da fala e da 
comunicação, permitindo assim a interação com as pessoas que estão à 
nossa volta. Nossa audição é um sentido inteligente que funciona como um 
receptor especializado que recebe e interpreta os estímulos externos. Outra 
habilidade incrível é a capacidade de orientação espacial. Com os dois 
ouvidos funcionando somos capazes de ter uma ideia de onde os sons estão 
vindo e nos localizarmos no espaço, interagindo com os ruídos ao nosso 
redor. 

Com o desenvolvimento fonológico, os sons podem ser percebidos, 
organizados, analisados e produzidos de maneira a participarem de modo 
efetivo no desenvolvimento da linguagem. 

Neste projeto propomos identificar alterações fonoaudiológicas por 
meio de triagem auditiva em crianças de 5 a 7 anos matriculadas no 1º ano 
do Ensino Fundamental, em escolas da rede estadual de ensino de Bauru. 
Inicialmente a coordenadora do projeto agendará palestras nas escolas 
direcionadas à equipe escolar e familiares, com objetivo de orientador 
acerca de sinais sugestivos de possível alteração na saúde auditiva das 
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crianças, como o hábito de colocar o volume da televisão e/ou aparelhos 
sonoros mais alto que a família; falar muito alto ou gritar com maior 
frequência; desatenção nas conversas; coceira no ouvido ou hábito de levar 
a mão aos ouvidos frequentemente; referir sensação de ouvido tampado; 
agitação; queixas escolares; entre outros. Durante as palestras também 
receberão um tutorial de um aplicativo para celular com o questionário "Pré 
Triagem Auditiva", que deverá ser preenchido e enviado à equipe do projeto 
para agendamento da triagem, que será realizada por uma fonoaudióloga no 
ambiente escolar, utilizando o audiômetro portátil. Nos casos em que houver 
alguma alteração condutiva, a criança será encaminhada para o Serviço de 
Audiologia da SORRI-BAURU para diagnóstico completo e/ou outros 
serviços de referência a depender da necessidade detectada. 

Objetivo Geral: Identificar alterações auditivas em crianças de 5 a 7 anos 
• matriculadas na rede estadual de ensino de Bauru. 

Objetivos específicos: 
1. Ministrar palestras educativas em escolas da rede estadual de ensino; 
2. Detectar precocemente crianças com cerúmen, quadros de otite e/ou 

deficiência auditiva; 
3. Encaminhar casos com alterações auditivas para avaliação 

otorrinolaringológica e audiológica completa. 

Atividades: 

1. Adquirir equipamento e material de apoio para as palestras e triagens 
auditivas; 

2. Desenvolver aplicativo, para celular, contendo questionário "Pré 
triagem auditiva" e orientações aos pais/familiares e professores; 

3. Definir em conjunto com a Diretoria Estadual de Educação as escolas 
público alvo do projeto; 

4. Agendar e realizar palestras educativas com a Diretoria Estadual de 
Educação do Estado de São Paulo, em escolas de ensino fundamental 
definidas para participação no projeto; 

5. Ministrar palestras educativas sobre Saúde Auditiva na Infância para 
equipe escolar e familiares de crianças do 1° ano do ensino 
fundamental nas escolas selecionadas; 

6. Analisar os questionários preenchidos pelos pais e professores; 
7. Agendar as crianças cujos questionários indicarem sinais de 

alterações audiológicas, na própria escola, para meatoscopia e 
triagem auditiva; 

8. Realizar triagem auditiva das crianças selecionadas para os 
procedimentos de meatoscopia e audiometria tonal liminar nas 
frequências de 500 a 4khz; 

3 
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9. Agendar consulta com otorrinolaringologista do projeto para 
diagnóstico e tratamento clínico de crianças em que forem detectados 
cerume, infeções e outras condições passíveis de intervenção nesse 
nível de atenção; 

10. Encaminhar as crianças que apresentarem falhas nos testes, após o 
tratamento clinico se necessário, para diagnóstico audiológico 
completo, de acordo com o fluxo estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Bauru 

11. Encaminhar as crianças com deficiência auditiva para a reabilitação. 

111- Diagnóstico da realidade: 
• - descrever a realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver através 
'- deste projeto, demonstrado o nexo causal entre a realidade e as atividades a 

serem desenvolvidas. 

• 

META 

O município de Bauru possui 28 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental, 
aproximadamente 2.500 crianças de 5 a 7 anos matriculadas no 1° ano. 
Nessa idade o sistema fonológico se estabiliza e a criança adquire os sons mais 
complexos e pode produzir adequadamente as palavras, os enunciados longos 
e é quando geralmente começa a ler e escrever, relacionando o código oral com 
o escrito. 
Qualquer barreira no caminho do som ao cérebro pode causar uma perda 
auditiva que impedirá a total compreensão dos sons da fala ou de partes da 
conversa, se este for em um ambiente com ruídos ou com a pessoa falando sem 
olhar para a criança, como ocorre com o professor em sala de aula, por exemplo. 
Assim, o diagnóstico precoce de uma eventual perda auditiva é fundamental para 
que a criança não sofra prejuízos graves no desenvolvimento éfa linguagem. 
Inicia-se o diagnóstico por meio da triagem auditiva, um processo simples, rápido 
e de baixo custo capaz de identificar alterações auditivas, selecionando aqueles 
que necessitam de diagnóstico mais complexo e encaminhando-os para 
avaliação otorrinológica e audiológica completa. 

IV - Indicadores: 

- descrever os indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para 
a execução das ações e para o cumprimento das metas. 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Realizar 28 palestras de orientação Número de palestras 
realizadas no prazo Registros fotográficos; para pais e professores em 28 

escolas definidas, em 1 O meses. estabelecido; Listas de presença. 

4 
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Número de participantes das 
palestras; 

Questionários preenchidos, pelos Número questionário 

pais/familiares e professores, para preenchido/número de Questionários preenchidos; 

100% das crianças definidas como crianças definidas como Prontuários individuais. 

público alvo, em 1 O meses. público alvo x 100 

Realizar meatoscopia e triagem 
Número de meatoscopia e 

triagem auditiva realizadas/ Prontuário individual; listas 
auditiva em 100% das crianças 

número de crianças com de presença; laudos dos 
cujos questionários indicarem 

sinais de alterações exames realizados. 
sinais de alterações auditivas. 

auditivas x 100 

Encaminhar 100% das crianças 
Número de crianças com Prontuário individual; listas de 

avaliação audiológica presença; encaminhamentos; 
com alterações auditivas para 

completa/número de crianças laudos dos exames 
avaliação audiológica completa. 

encaminhadas x100 realizados. 

Encaminhar 100% das crianças 
Número de crianças Encaminhamentos; 
encaminhadas / número de Prontuário individual. 

que apresentarem deficiência 
crianças diagnosticada com 

auditiva para reabilitação 
deficiência auditiva x 100 

Bauru, 02 de abril de 2019 . 

• João Carlos de Almeida 

Presidente da SORRI-BAURU 
Alessandra A. V. B. de Menezes 

Coordenadora 
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ANEXO Ili - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Identificação da Entidade Proponente 
Nome: SORRI - BAURU 
CNPJ/MF: 47.641.907/0001-01 
Endereço: Avenida Nações Unidas, nº 53-40 
Bairro: Núcleo Presidente Ernesto Geisel 
Município: Bauru 
UF: SP 
CEP: 17033-260 
Telefone: (14) 4009-1000 
E-mail: projetos@sorribauru.com.br 
Página da WEB (site): www.sorribauru.com.br 

1.2. Dados do Representante Legal 
Nome: João Carlos de Almeida 
RG:8.494.527-8 
CPF/MF: 486.519.908c04 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 
Endereço: Via Puccini, nº 1-60 
Bairro: Residencial Tívoli 1 

Município: Bauru 
UF: SP 
CEP: 17053-095 
Telefone: (14) 99652-2564 
E-mail: ojoaobd@gmail.com 

1.3. Descrição do Projeto 
Título do Projeto: OUVIR O FUTURO 

data de inscrição: 3110311977 

Local de Execução: Escolas Estaduais de Ensino Fundamental de Bauru e na 
SORRI-BAURU 
Prazo de Execução do Projeto: 12 meses 

Objetivo Geral: Promover a saúde auditiva de crianças de 5 a 7 anos 
matriculadas na rede estadual de ensino de Bauru. 
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Objetivos específicos: 
1. Identificar precocemente alterações auditivas em crianças de 5 a 7 anos 

matriculadas na rede estadual de ensino de Bauru; 
2. Encaminhar casos de crianças triadas com alterações auditivas para 

avaliação otorrinolaringológica e audiológica completa. 
3. Orientar os pais, familiares e educadores para identificar sinais de 

dificuldades auditivas nas crianças. 

Ações/Metodologia: 
1. Adquirir equipamento e material de apoio para as palestras e triagens 

auditivas; 
2. Desenvolver aplicativo, para celular, contendo questionário e orientações 

aos pais; 
3. Definir em conjunto com a Diretoria Estadual de Educação as escolas 

público alvo do projeto; 
4. Agendar e realizar palestras educativas com a Diretoria Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo, em escolas de ensino fundamental 
definidas para participação no projeto; 

5. Ministrar palestras educativas sobre Saúde Auditiva na Infância para 
equipe escolar e familiares de crianças do 1° ano do ensino fundamental 
nas escolas selecionadas; 

6. Analisar os questionários preenchidos pelos pais e professores; 
7. Agendar as crianças cujos questionários indicarem sinais de alterações 

auditivas na própria escola, para meatoscopia e triagem auditiva; 
8. Realizar triagem auditiva das crianças selecionadas para os 

procedimentos de meatoscopia e audiometria tonal liminar nas 
frequências de 500 a 4khz; 

9. Agendar consulta com otorrinolaringologista do projeto para diagnóstico e 
tratamento clinico em crianças em que forem detectados cerumem, 
infecções e outras condições passíveis de intervenção nesse nível de 
intervenção; 

1 O. Encaminhar as crianças que apresentarem falhas nos testes, após o 
tratamento clínico se necessário, para diagnóstico audiológico completo, 
de acordo com o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Bauru. 

11. Encaminhar as crianças com deficiência auditiva para a reabilitação. 
12. Prestar contas do projeto. 
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Indicadores de Resultado: 

META INDICADORES INSTRUMENTOS 

Número de palestras 
realizadas no prazo 

Realizar 28 palestras de orientação 
estabelecido; Registros fotográficos; 

para pais e professores em 28 
Listas de presença. 

escolas definidas, em 1 O meses. 
Número de participantes das 
palestras; 

Questionários preenchidos, pelos Número questionário 
pais/familiares e professores, para preenchido/número de Questionários preenchidos; 

.0% das crianças definidas como crianças definidas como Prontuários individuais. 
[1iúblico alvo, em 10 meses. público alvo x 100 

Número de meatoscopia e 
Realizar meatoscopia e triagem 

triagem auditiva realizadas/ Prontuário individual; listas 
auditiva em 100% das crianças 
cujos questionários indicarem 

número de crianças com de presença; laudos dos 
sinais de alterações exames realizados. 

sinais de alterações auditivas. 
auditivas x 100 

Encaminhar 100% das crianças 
Número de crianças com Prontuário individual; listas de 

com alterações auditivas para 
avaliação audiológica presença; encaminhamentos; 
completa/número de crianças laudos dos 

avaliação audiológica completa. 
encaminhadas x100 realizados. 

Encaminhar 100% das crianças 
Número de crianças Encaminhamentos; 
encaminhadas / número de Prontuário individual. 

que apresentarem deficiência 
crianças diagnosticada com 

auditiva para reabilitação 
deficiência auditiva x 100 

Público Alvo: Crianças de 5 a 7 anos matriculadas no 1° ano do Ensino 
Fundamental de Escolas Estaduais de Bauru. 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA :R$ 22.572,50 
Recursos do FMDCA: R$ 140.502,46 
Valor Total do Projeto: R$ 163.07 4,96 

3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
Descrição da capacidade técnica-operacional da Entidade, incluindo aspectos 
físicos, recursos humanos, mobiliário, etc. 
O Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU possui área física de 
aproximadamente 4.091 m2, instalados em uma área de 35.893 m2 de terreno 
próprio. Dispõe de salas e consultórios para atendimento individualizado, ginásio 
de fisioterapia infantil e para adultos, área específica para reabilitação 

exames 
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respiratória, salas para atendimento em terapia ocupacional para adultos e 
infantil, área para treino de atividades de vida prática, salas para terapias 
fonoaudiológicas, cabines acústicas, sala para exames e terapia de disfágicos, 
oficinas de música, dança, games, teatro e artesanato, salas para atendimento 
voltado à tecnologia assistiva e oficina ortopédica, salas exclusivas para 
atendimentos de autistas e crianças com necessidades educacionais especiais, 
quadra de esportes, refeitório e cozinha, além de área para recepção de usuários 
e de apoio operacional. 
Possui 4 Núcleos Organizacionais: REAB - Núcleo Reabilitação - 124 
profissionais; Núcleo Integrado de Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e 
Dispensação de Tecnologia Assistiva e Produtos Especiais - NIPTEC - 13 
profissionais; Núcleo de apoio à Gestão - 44 profissionais; Núcleo de Pesquisa 
Científica e Capacitação - PESCC - 3 profissionais e desde 2002, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru mantém 107 profissionais que 
compõem as equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF garantindo assim 
porta de entrada qualificada para o Sistema Único de Saúde - SUS para os 
residentes da periferia do município. 
Em 2018, o Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU realizou 176.390 
atendimentos para 4.714 pessoas, enquanto as equipes da Estratégia Saúde da 
Família fazem atenção básica em saúde para cerca de 46.173 pessoas. 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Informações que a OSC proponente julgar serem necessárias para a melhor 
compreensão do Projeto não mencionadas anteriormente. 

João Carlos de Almeida 
Presidente da SORRI-BAURU 

Bauru, 02 de abril de 2019. 

Alessandra A. V. B. de Menezes 
Coordenadora 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~d~ Jvlo\~. 
Em~ de~ 

ALEXSSAi_RO BUSSOLA 

Pre~dente 

de 2020. 



• Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

14 de julho de 2020. 

ERTO MEIRA 
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~ma,a Lanic~t't 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 

SÃO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

14 de julho de 2020 . 
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~rna,a Lanic~l't--
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Qc0(b ~cJij~· 

,Jn~ 
y);"sô11~ ~ASCIMENTO 

Presidente 

de 2020. 



• 

• 

• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
15 de jul o de 2020. 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~E~J 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

LUIZ 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
15 de julho de 2020. 

YA~~O 
Presidente 

Membro 

Membro 

RO BUSSOLA 

OLOQUETE 
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~ma,a LtuUc~t't~b,; 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em..2Jde ~ de 2020. 

Presidente 



V 

OF. EXE Nº 258/2.020 

P. 19.253/19; 20.051/20; 138.529/19; 
138.683/19; 138.516/19; 138.704/19; 
41.445/20; 138.665/19 e 138.544/19. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

~t~J 1_FOI.HAS G 38 
PREFEITURA MUNICÜ>ÁL DE"lf 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu ,icipal de B,iuru 
Diretoria de 4.poio Legislativo 

Bauru, 31 de julho de 2.02 . 

3 1 JUL. 2020 

Encaminhamos a Vossa Excelência, de acordo com o Artigo 152, § 3° do Regimento fnterno dessa Câmara 
Municipal, mensagem modificativa ao Projeto de Lei nº 48/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de 
Fomento, repasse de recursos públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civil do setor privado que especifica. 

• Esta mensagem destina-se a cumprir recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, devido 

• 

ao perfdo de enfrentamento da pandemia do Covid-19, desta forma modificando o Art. 1 º, que passa a ter a seguinte redação: 

"PROJETO DE LEI N" 48/20 
( ... ) 

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 

,.,.. "" ~' 
·--: CASÁ DAESP.ERAN ':Ac, CAESP 

, - -
/!' ,i::,~t, ' ,, , "'t '1' '. o/ ~o/ ' . , , 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META 
MUNICIPAL 

SUBVANO AUXANO REPASSES 
ANO 

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

TOTAL 210 28.892,00 

'>s;~-~i: :/f g,11";,;-- ~ 
,? 'iif!,!l ~~~ ·:tH[( Y1í - "'' ·:éÊmao ·tsj,íRi11A' ,tMoR E-cÁRIDÀDE 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META 
MUNICIPAL 

SUBV ANO AUXANO REPASSES 
ANO 

Projeto "Informática para 
170 41.508,00 - 41.508,00 41.508,00 

Todos" 
TOTAL 170 41.508,00 

lf"'f'"t?Jffi["""'""im:,;; M - ;o.ir~-~~~......,,,, --·k"'"8"""!"li&"-~"'l ;n, "! -éi" ~"'"' -~ n •. ;. "" --- "''""' ""-~ 
, i.:i,,,,, ~;í;','lliJI',, ''h EN R<YDE,VA l,0RIZÃCÃOD •CRIÁ I<'!A-,CEYAC' , 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META 
MUNICIPAL 

SUBVANO AUXANO REPASSES 
ANO 

Projeto "Doce Refeição 
90 105.571,00 105.571,00 - 105.571,00 

Saudável" 

TOTAL 90 105.571,00 

,"')N§:i:íj;mõ]fffiíp,§"~ôN'Â'L~Ê-.RÉÁBfCitXç~o ROFI§ 01-iA'.L. RIÍ\flilftô1>Ê::;..Gos'tô _---
·•·f¾ q,,,, ,:,~ ,,,,,,,p ,, ' ' , . ''Ai;,,, "•-~f lil,.,, • 
Fl· ,,tl\,J\i. ~ 3\;1;, tt l" 'L 

1

~ ,. }fb/',; '"'" ,, >l{PRESP ""' 1 
1 " J ~,' . 

PARCELA TOTAL DOS 
SERVIÇO META 

MUNICIPAL 
SUBVANO AUXANO REPASSES 

ANO 

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

TOTAL 80 42.860,00 

1 
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/ ~LHAS C, 5' ~ _. ' 
L'.:;------=~· ::i::::::= _, "<W 

IPRãz;;-·T 3cJb --j 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

~'~- -., ""° ,sµ<~ ~ HS•, ~-~~,\"'/';H,Jj, ~w,c, ~ s '\// ). , / ; " ,,, .. ,,,,,., ¾.,, w -.LJ<UN0Ai'l0 TOLEDotFtJNm1s'Fo• ' 
PARCELA 

TOTAL DOS 
SERVIÇO META 

MUNICIPAL 
SUBVANO AUXANO REPASSES 

ANO 
Projeto "Reforma dos 

29.750,90 59501,81 - 59501,81 
Banheiros" 

TOTAL 59.501,81 

,":~m:ífó':~q~jJfyWKRiôJtijf~!JIAL Jl'1'iDJ.ÍCACIÓN~L,~IBÂL DlfRÂNÔÃ:.. CRECHE 
ri ¾i-" \ii' 11< ~ cd?-,é 11 /í- ,,r ~ 'k"~,. ,~ 1 • #SAbPA.lJLÔ /' j," '• 

SERVIÇO 

Projeto "Reestruturação dos 
banheiros" 

TOTAL 

;•·:,;!í,;;; :' -. 1', ! , ' . 
SERVIÇO 

Projeto "Espaço desenvolver-
sala rnultiuso" 

TOTAL 

SERVIÇO 

Projeto "Esporte e brincadeira 
é coisa séria" 

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

PARCELA 
META 

MUNICIPAL 
SUBVANO AUXANO 

35.400,00 35.400,00 

w,r,·' Y'P''f;:!('0-"'1':, ·a \~'f', /,~ " 
F.OUENOS OBR'EIRO$ oE,CURUCA'- roe ' 

PARCELA 
META 

MUNICIPAL 
SUBVANO AUXANO 

o 48.300,00 48.300,00 

BER Àruó nR. uEÓéAõto e , RREA • 

META 

128 

PARCELA 
MUNICIPAL 

SUBVANO AUXANO 

151.911,72 18.414,70 

TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO 

35.400,00 

35.400,00 

,. = MN, ... 
TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO 

48.300,00 

48.300,00 

TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO 

170.326,42 

stos de estima e consideração . 

Publicação da Pauta 110 
Diário 01ida1 de 8J uru 
Dia08 t~ásffs.l.f 4 
DIRITOll~~'f'O 

2 

' ! 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Mensagem Modificativa de folhas 698 a 699 

foi lida em Sessão Extraordinária realizada 

por meio de plenário virtual no dia 1 O de 

agosto de 2020 e encaminhada para análise e 

parecer das Comissões. O Presidente da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Vereador Alexssandro Bussola, nomeou o 

Vereador Benedito Roberto Meira como 

Relator, que opinou pela normal tramitação, 

sendo acompanhado pelos demais membros. 

Na Comissão de Economia, Finanças e 

Orçamento, o Vereador Ricardo Pelissaro 

Loquete foi nomeado Relator e exarou 

parecer pela normal tramitação, sendo 

acompanhado pelos demais membros. 

Encaminhados projeto e Mensagem 

Modificativa para análise e parecer da 

Comissão de Educação e Assistência Social, 

o Relator Fábio Sartori Manfrinato opinou pela 

normal tramitação, sendo acompanhado pelos 

demais membros. 

Tendo em vista a aprovação do Projeto e da 

Mensagem Modificativa em Primeira 

Discussão, em Sessão Extraordinária 

realizada por meio de plenário virtual no dia 

1 O de agosto de 2020, incluir o mesmo na 

Pauta em Segunda Discussão para a próxima 
Sessão. 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

JOSE 

residente 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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<&mara /ltamcyial7t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante 
Termo de Fomento, repasse de recursos públicos 
municipais para as Organizações da Sociedade 
Civil do setor privado que especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

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 

CASA DA ESPERANCA - CAESP 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META 
MUNICIPAL 

SUBVANO AUXANO REPASSES 
ANO 

Projeto "Rompendo 210 28.982,00 28.892,00 - 28.982,( 
barreiras" 

TOTAL 210 28.892,( 

CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META MUNICIPAL SUBVANO AUXANO REPASSES 
ANO 

Projeto "Informática para 170 41.508,00 - 41.508,00 41.508,( 
Todos" 

TOTAL 170 41.508,( 

CENTRO DE VALORIZACÃO DA CRIANCA - CEVAC 

PARCELA TOTAL DOS 
SERVIÇO META MUNICIPAL SUBVANO AUXANO REPASSES 

ANO 
Projeto "Doce Refeição 

90 105.571,00 105.571,00 105.571,( 
Saudável" -

TOTAL 90 105.571,t 

INSTITUTO PROFISSIONAL OE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PRIMEIRO DE AGOSTO -
IPRESPA 

PARCELA TOTAL DOS 
SERVIÇO META MUNICIPAL SUBVANO AUXANO REPASSES 

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

TOTAL 80 42.860,C 

FUÍIIDACÃO TOLEDO - FUNDATO 

PARCELA TOTAL DOS 
SERVIÇO META MUNICIPAL SUBVANO AUXANO REPASSES 

ANO 
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~ma,a Lamc~/l rk ,,~,_, 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Art. 2° 

Art. 3° 

j Projeto "'Reforma dos 29.750,90 59.501,81 - 59.501,1 
Banheiros" 

TOTAL 59.501,1 

CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRÂNCIA- CRECHE 
SÃO PAULO 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META MUNICIPAL 
SUBVANO AUXANO REPASSES 

ANO 
Projeto "Reestruturação dos 

35.400,00 35.400,00 35.400,1 banheirosn 
TOTAL 35.400,1 

PEQUENOS OBREIROS DE CURUCÁ - POC 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META MUNICIPAL SUBVANO AUXANO REPASSES 
ANO 

Projeto "Espaço 
desenvolver - sala o 48.300,00 48.300,00 48.300,1 
multi uso" 

TOTAL 48.300,1 

CRECHE BERCÁRIO DR. LEOCÁDIO CORREA 

PARCELA TOTAL DOS 
SERVIÇO META 

MUNICIPAL 
SUBVANO AUXANO REPASSES 

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

TOTAL 128 170.326,' 

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, 11 de agosto de 2020. 

Publ.Ô(";l~o da rall!a no 
Diário Oficial de Cal!fll 

Dia !2.Jo8 J'(.o f,s fls, 4 G:, 

b-«-_ ~ - -
OIIIElORIA DE APCmEGlSWIVO 
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INOC.. 1, 11""' 
~ma,a Lantc~IWiriJild,i¾ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Extraordinária realizada por meio de plenário 

virtual no dia 17 de agosto de 2020, 

providenciar o encaminhamento de Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 18 de agosto de 2020. 

JOSÉR 

residente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 18 de agosto de 2020. 

Wdtrb:~ 
RONALDO JÓSÊ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

• SÃO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7482 
De 18 de agosto de 2020 

Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Fomento, repasse de recursos públicos municipais 
para as Organizações da Sociedade Civil do setor 
privado que especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

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 

CASA DA ESPERAN :A - CAESP 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META 
MUNICIPAL 

SUBVANO AUXANO REPASSES 
ANO 

Projeto "Rompendo 210 28.982,00 28.892,00 - 28.982,00 
barreirasn 

TOTAL 210 28.892,00 

CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 

PARCELA 
TOTAL DOS 

SERVIÇO META MUNICIPAL 
SUBVANO AUXANO REPASSES 

ANO 
Projeto "Informática para 

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

TOTAL 170 41.508,00 

CENTRO DE VALORIZACÃO DA CRIANCA - CEVAC 

PARCELA TOTAL DOS 
SERVIÇO META 

MUNICIPAL SUBVANO AUXANO REPASSES 
ANO 

Projeto "Doce Refeição 90 105.571,00 105.571,00 - 105.571,00 Saudável" 
TOTAL 90 105.571,00 

INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PRIMEIRO DE AGOSTO -
IPRESPA 

PARCELA TOTAL DOS 
SERVIÇO META MUNICIPAL SUBVANO AUXANo· REPASSES 

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

TOTAL 80 42.860,00 

FUNDACÃO TOLEDO - FUNDATO 
SERVIÇO META 

PARCELA SUBVANO AUXANO TOTAL DOS 

MUNICIPAL REPASSES 
ANO 

Projeto "Reforma dos 
29.750,90 5~,vl 59.501,81 Banheiros" --..... ,-.. 

TOTAL I -.:9.501,81 

"---
, 
.....___ 
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<&ma,a Lruiic~I' ck 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

CENTRO COMUNITÁ~IO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRÂNCIA - CRECHE 
SÃO PAULO 

SERVIÇO META 
PARCELA 

SUBVANO AUXANO TOTAL DOS 

MUNICIPAL REPASSES 
ANO 

Projeto "Reestruturação dos 35.400,00 35.400,00 35.400,00 
banheiros" 

TOTAL 35.400,00 

PEQUENOS OBREIROS DE CURUCÁ - POC 
SERVIÇO META PARCELA 

SUBVANO AUXANO TOTAL DOS 

MUNICIPAL 
REPASSES 

ANO 
Projeto "Espaço o 48.300,00 48.300,00 48.300,00 
desenvolver - sala 
mulliuso" 

TOTAL 48.300,00 

CRECHE BERéÁRIO DR. LEOCÁDIO CORREA 
SERVIÇO META PARCELA SUBVANO 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 

Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.020. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 18 de agosto de 2020 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

OSE 

MILTON CÉS 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~,~~ 
RONALDÓ JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 202/20 

Bauru, 18 de agosto de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Extraordinária realizada por meio de plenário virtual no dia 17 de agosto de 2020: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7482 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de recursos 
públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civil do 
setor privado que especifica; 

7483 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar 
uma área de terreno á Empresa TEL TELECOMUNICAÇÕES 
L TOA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

7484 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre autorização como 
medida excepcional para uso de recursos do Fundo Especial de 
Promoção das Atividades Culturais - FEPAC, para locação de 
imóvel para abrigar a Banda e a Orquestra Municipal de Bauru; 

7485 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar área 
de terreno à Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores 
de Autismo de Bauru -AFAPAB. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Prolooofo p f"\, 'f 
r-"f'--L.-.-J. d'.a1.L.E_8 I .20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N° 285/2.020 
P.19.253/19:20.051/20. 138.529/!9; 
138.683/19; 138.516/19; 138 704/19; 
41.445/20; 138.665/19 e 138.544/19. 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 18 de agosto de 2.020 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Exce!ênci Lei Mun ci ai n" 7.370/20, que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de cursos públ' os municipais para as Organizações da 
Sociedade Civil do setor privado que especifica. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 19 253/1'>, 20.051/20; 138 529/19; 
138.683/19; 138516/19; 138.704/19; 
41.445/20; 138.665/19 e 138.544/19. 

LEI Nº 7.370, DE 18 DE AGOSTO DE 2.020 
Autoriza o Poder Executivo a efetivar. 
mediante Termo de Fomento, repasse de 
recursos públicos municipais para as 
Organizações da Sociedade Civil do setor 
privado que especifica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos 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. lº 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 lotais estimados. visando atender as 
seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CASA,DA ESPERAN 'A -'CAESP , 

SERVIÇO META 
PARCELA SUBVANO AUXANO 

TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Rompendo barreiras" 210 28.982,00 28.892,00 - 28.982.00 

TOTAL 210 28.892,00 

CENTRO'llSPIRITA AMOR E CARIDADE 

SERVIÇO META 
PARCELA 

SUBV ANO A[lXANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Informática para 
170 41.508,00 - 41.508,00 41.508.00 

Todos" 
TOTAL 170 41.508,00 

-
. CENTRO DE VALORIZACÃO DA CRIÁN<'A -CEVAC, 

SERVIÇO META 
PARCELA SUBV ANO AUXANO 

TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Doce Refeição 
90 105.571,00 105.571,00 - 105.571.00 Saudável" 

TOTAL 90 IOS.571,00 

INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITACÃO PRÔFISSIOIVAL PRIMEIRO DE AGOSTO - IPRESPA 

SERVIÇO :vlETA 
PARCELA SUBV ANO AUXANO 

TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Cozinha do Futuro" 80 42.860,00 5.800,00 37.060,00 42.860.00 

TOTAL 80 42.860,00 

. , 
, FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDA TO 

SERVIÇO META PARCELA SlJBVANO AUXANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "Refom1a dos 
29.750,90 59.501,81 - 59.501,81 

Banheiros" 
TOTAL 59,501,81 

CENTRO,COMUNIT(Í,Rlp ASSISTENCJAL E EDUCA<;IONAL. l\NIBAL DIFRÃNCIA-CRECHE SÃO 
PAUCO 

SERVIÇO META 
PARCELA SUBVANO AUXANO 

TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "'Reestruturação dos 
35.400,00 35.400,00 - 35.400,00 

banheiros" 
TOTAL 35,400,00 

~?<-- ~ 

I ' • 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7 370/20 

PEOUENOS OBREIROS DE CURIJCÁ - POC 

SERVIÇO META PARCELA SlJBVANO Al'XANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

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

TOTAL 48.300,00 

CRECHE B&RÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORREA 

SERVIÇO META PARCELA SUBV ANO Al'XANO TOTAL DOS 
MUNICIPAL REPASSES ANO 

Projeto "'Esporte e brincadeira é 
128 I03.I05,06 151.911,72 18.414.70 170.326,42 

coisa séria" 

TOTAL 128 170.326,42 

Art. 2' As despesas decorrentes desta Lei correrão por e r vistas na Lei Orçamentária Anual do exercício 
financeiro de 2.020. 

Art. 3° 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

s 

AUGUSTO FERNANDES 
DO BEM-ESTAR SOCIAL 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

< 

~~<;M>msçÃO 

Cumpridas as exigências rogais 
oncílminha-se o presente pr0ccsso 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru ... Q_'.;2J ... '?..,;'? __ J,_?.::e., 
Diretoria~;:;:~ 

2 




