
VOLUMEI 

Projeto de Lei nº 112/18, que autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante Aditivos aos 
Termos de Fomento, às Organizações da Sociedade Civil 
(OSC's) que especifica. (Programa Jovem Aprendiz) 
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- . 

• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

OF. EXE N' 384/18 
P. 42.417/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1 CâP•ar' M~ 11c•oal de B'luru 
Diretoria dE \pmo Leg1slat1vo 

3 O OUT. 2018 

EN1RA 
Hora.Jtl1, í,,(a)=lll:;=::J 

Bauru, 26 de outubro de 2.018. 

-· 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n' 112/18, que autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos públicos, mediante Aditivos a os de Fomento, às Organizações da Sociedade 
Civil (OSC's) que especifica . 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

.... . - -· 
' : ..... ~. ,·, ~ !.:;, 

ANEXOS: Cópias do Termos de Fomento com as OCS, cópia das minutas dos Aditivos de termos de Fomentos com 
as OCS, cópias dos Oficio D.R.H enviados às OCS, cópia dos documentos das OCS, cópia da justificativa para 
prorrogação dos termos, cópia da aprovação do plano de trabalho das OCS, cópia do art. 26 da Lei Complementar 
Federal n' 101, cópia das reservas de empenho, cópia do ordenador de despesas. 
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P. 42.417117 

PROC. Nº i1,11i 

FOLHAS 1íi )/'\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 112118 
Autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, 
mediante Aditivos aos Tennos de 
Fomento, às Organizações da 
Sociedade Civil (OSC's) que 
especifica. 

ti 

-
V 

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. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos públicos, mediante Aditivos aos Tennos de 
Fomento, às Organizações da Sociedade Civil (OSC's), visando à execução do Programa Jovem Aprendiz, 
através do encaminhamento de jovens aprendizes para a realização de atividades burocráticas e de secretaria 
escolar junto à Prefeitura de Bauru, no montante per capita fixado e no respectivo total estimado, confonne 
especificado abaixo: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCÃO SOCIAL - CIPS 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
MÊS/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 25 R$ 19.491,75 R$ 233.901,00 
escolar junto à Prefeitura de Bauru. Curso: Auxiliar 
de Secretaria Escolar 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 

53 R$ 41.322,51 R$ 495.870,12 
escolar junto ã Prefeitura de Bauru - arco 
ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar 
Administrativo e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 78 R$ 60.814,26 R$ 729. 771,12 

REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ - RASC 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
MÊS/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 25 R$ 19.491,75 R$ 233.901,00 
escolar junto à Prefeitura de Bauru. Curso: Auxiliar 
de Secretaria Escolar 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 

53 R$ 41.322,51 R$ 495.870, 12 
escolar junto ã Prefeitura de Bauru - arco 
ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar 
Administrativo e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 78 R$ 60.814,26 R$ 729.771,12 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. Lei nº 112/18 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
MÊS/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 

54 R$ 42.102,18 R$ 505.226,16 
escolar junto à Prefeitura de Bauru - arco 
ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar 
Administrativo e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 54 R$ 42.102,18 R$ 505.226,16 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária Anual do 
exercício financeiro de 2.019. 

Os valores apresentados referem-se aos repasses que serão executados de acordo com os termos aditivos aos 
Termos de Fomento firmados entre Município e as Organizações da Sociedade Civil habilitadas através do 
Chamamento Público nº 46/17 -Edital 326/17, com vigência prorrogada de 01/01/19 a 31/12/19. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.019. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Senhores, 

!~-::-,;:~~ 13 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÂO DE MOTIVOS= 
26, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que autoriza o 
Municlpio de Bauru a efetuar repasse de recursos públicos municipais para Organizações da Sociedade Civil (OSC's), visando à 
execução do Programa Jovem Aprendiz, através do encaminhamento de até 210 (duzentos e dez) jovens aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria escolar junto à Prefeitura de Bauru. 

Vale destacar que tal parceria tem sido de grande valia ao município, pois tem permitido melhorar 
significativamente as atividades burocráticas, em especial, a qualidade do atendimento e redução do tempo dispensado para 
atender as demandas da sociedade, pois os jovens contratados pelo município (via parceria 3° setor) são jovens que já possuem 
um preparo para o ingresso no mundo do trabalho. 

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 1O1, de 04 de 
maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que exige, expressamente, que qualquer repasse de recursos públicos 
para o setor privado deve ser autorizado por lei especifica, assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o 
valor do repasse e ainda determina a finalidade da transferência dos recursos. 

Apesar de ser exigência já antiga, a Colenda Corte de Contas Paulista concedeu, desde a edição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, um longo prazo para que o Poder Público pudesse se adaptar à referida exigência. 

No entanto, no dia 04 de agosto de 2.016 entrou em vigor a Instrução nº 02, do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, publicada na edição 04 de agosto de 2.016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, onde aquela 
Colenda Corte de Contas regulamentou, no âmbito de sua competência, as exigências do art. 26 da LRF, de modo que a partir do 
presente exercício será exigida para a regular efetivação de qualquer repasse público e ente do setor privado, autorização 
legislativa especifica, conforme acima exposto. 

O Projeto de Lei anexo, em nada inova nas Leis Orçamentárias vigentes para o exercício de 2.019, uma vez 
que as despesas relativas aos repasses ao setor privado nela tratado já estão devidamente previstas no Plano Plurianual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentârias e também na Lei Orçamentária Anual, de modo que seu intuito é apenas especificar, de forma exata e 
precisa como as referidas despesas serão efetivadas . 

Portanto, trata-se de despesas já autorizadas, ainda que de forma genérica e ampla, por essa Augusta Casa de 
Leis. 

Por fim, revela-se oportuno frisar que os projetos desenvolvidos pelas referidas Organizações da Sociedade 
Civil (OSC's) são imprescindíveis para a sociedade, pois promovem ações socioeducativas com foco no desenvolvimento dos 
jovens que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, garantido o direito à cidadania, além de proporcionam 
urna oportunidade de aprendizagem. Essa aprendizagem os prepara para desempenhar atividades profissionais e de ter capacidade 
de discernimento para lidar com diferentes situações no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, também pennite que a Prefeitura 
forme mão de obra qualificada, cada vez mais necessârias em um cenário econômico em permanente e intensa evolução 
tecnológica. Através desta parceria, o Município colaborará para que as mesmas atinjam os seus tão almejados objetivos do 
atendimento eficiente daqueles que dela necessitam, e concomitantemente, contará com jovens para a realização de trabalhos 
administrativos burocráticos e de secretaria escolar. 

Dispomos ainda, que o referido projeto de lei busca autorização para que o município mantenha as parcerias 
já firmadas no ano de 2.018 com Organizações da Sociedade Civil habilitadas através de chamamento público, considerando que 
as entidades parceiras, vêm atendendo de forma satisfatória todas as regras legais dispostas em leis federais e a todas as 
nonnativas dispostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como pelo Município de Bauru. 

Atualmente, contamos com jovens oriundos de ambas as entidades atuando nos setores mun1c1pais, e 
considerando que os mesmos vêm executando suas tarefas com louvor, e colaborando significativamente, a Administração Direta 
vê como bons olhos a manutenção das parcerias firmadas em 2.018. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ~AURU 
. , 

ESTADü'DE SÃO PAULO 

Desta forma, não teremos nenhum contratempo com os serviço á desempenhados pelos mesmos, e também 
continuaremos oportunizando aprendizagem de forma progressiva aos jovens já contra dos. 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprov 

Atenciosas saudações, 

IPAL 

• 

• 
SERVIÇO DE PROCEDIM!:NTOS LE~SLA11VOS 
Encaminhpr às Comissões de: ____ _ 
~vev 

Em, o~/t\ I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Processo 42.417 /2017 - TERMO DE FOMENTO. PROGRAMA JOVEM APRENDIZ (CIPS, 

RASC E LEGIÃO MIRIM). 

FOLHAS 

Declaracão de Ordenador da Despesa 
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe 

de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de 

caixa. Conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual, foi encartado cópia do 

respectivo anexo desses instrumentos orçamentários do Município. 

•- Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também 

considerando sua eventual e posterior operação: 

• 

1 Descrição 1 Unid. 1 Valor 
Exercício 2018 
Valor da desoesa R$ 
Imoacto sobre o Orcamento' % 
Imoacto sobre.o Caixail % 

Exercício 2019 
Valor da desoesa R$ 
Imoacto sobre o Orcamento" % 
Imoacto sobre o Caixa'v % 

Exercício 2020 
Valor da desoesa R$ 
Imoacto sobre o olaneiamento orcamentáriov % 
Impacto sobre o Caixav' % 

Bauru, 04 de outubro de 2018. 

~~RS N~Ée 
Secretário de Econ 

'Valor orçamento Prefeitur 018: R$ 951.643.980,00 
''Valor do caixa c b na receita arrecadada:: R$ 951.643.980,00. 
"'Previsão orçamento Prefeitura 2018 (LDO 2017): R$ 999.226.179,00. 
1' Previsão do caixa 2019: R$ 999.226.179,00 
v Previsão Orçamento Prefeitura 2019 (LDO 2017): R$ 1.049.187,488,00 
vi Previsão do caixa 2019: R$ 1.049.187.488,00 

0.0000% 
0.0000% 

1.964.768.40 
0.1966% 
0.1966% 
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1 .. RESERVA DE EMPENHO - TERMO DE FOMENTO COM OSC's - PERÍODO DE 12 MESES (2019) j:tt~\l : 1 

MENSAL- 210 12 MESES - 210 . . , . 
..;, 

f, • 

CUSTOS EFETIVOS- MENSAIS/ ·~ , :~· REFERÊNCIA INDIVIDUAI.:' ~~ i APRENDIZES APRENDIZES 
1 "' 

SALÁRIO APRENDIZ R$ 503,00 R$ 105.630,00 R$ 1.267.560,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 2.112,60 R$ 25.351,20 

PIS R$ 5,03 R$ 1.056,30 R$ 12.675,60 

SEGURO DE VIDA R$ 2,00 R$ 420,00 R$ 5.040,00 

TRABALHISTAS R$ 158,84 R$ 33.356,40 R$ 400.276,80 
- TÔTAh " R$ . .. j1~:f~!·{ ": ., 678' 93" .~$.~ 1 1~2.s1.s;3ó~ . ~R$1 1.710;_903~60 ... • k_O-· •..._. - • I ~ : .. 

..-~ 

REFER,~NcilA1 
INDIVIDUAl1" ~ ~ . 2'lO'APRENDIZES'1 

R$ 167,67 R$ 35.210,00 

FGTS R$ 3,35 R$ 704,20 

PIS R$ 1,68 R$ 352,80 
' , ;: ~ · -~if"' m::~""' ~'f'""!V4V,i':" . .,f:.~-.. . : R$ R$ FERIAS '-'",'S°;°"t ·.l·I.' .~ 'J'~;,-; ~~fil ' 'i<~if~:_:,~ '• 503,00 105.630,00 ~ ,., .. ,.,,... ~·· ~---· . ,~:a. -~- ;.::,;l_ !,· --

FGTS R$ 10,06 R$ 2.112,60 

PIS R$ 5,03 R$ 1.056,30 
1 ... --•"'"'firi .,,.--1r · iw~ " --'{"i"i".........,,~ 13° SALÁRIO '1 'fh ~·~l .:J- ir.:.r ·~: '1·~; ~.f' lii>!it_< : - - .:t~_..:.r:....:r . .;~·'.• ~~~lt11 .... -:l.I~ .... ::.~ .. -"-'--Z.:.!: .. -··. ~:. R$ 503,00 R$ 105.630,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 2.112,60 

PIS R$ 5,03 R$ 1.056,30 
~ . -· ' . ~-1"'1:.~ lJ: J, -_- ~ '!. l:,. nE ,·. •. •:.' "•·'"'''"'-''' ~ ' .. . 

'• 1.208,,88' , R$ ~· .. 253~~864,80 

MENSAL 12 MESES 

1'.964. 768AO · TOTAL GERAL oAs PARcERIAsH'Rs 
r ., 

F 
... 

163.730,70 1 R$ 

, "'O 
() 
r-., 
•"--, 
• 

'
~ 
\lJ 
~ 



..... 

• • 
SECRETARIA ~ · . 1t · ~:. f 1 QTDE . ; ··~; ....... CUSTO M ENSAL CUSTO 12 MESES 1 % 

GABINETE DO PREFEITO 18 R$ 14.034,06 R$ 168.408,72 8,5% 
SECRETARIA MUNtAGRICULTURA•E 

ABASTEClry!ENTÔ' ·~ .:i -~"-~~· ,...,,.~ ,-:'9,=l< '\f.Jl.,- •. :: 1 2 1 R$ 1.559,34 1 R$ 18.712,08 1 1% 
i 
1 ' . • ~ ~ 

177.764,76 1 SECRETARIA IY,ll.~NlCIP.ALl_DE.ADMINISTRACAO 1 19 R$ 14.813,73 R$ 9% 
, 

ll ......... 

1 ' .. ~ •tT .._ '-
,, -~~ .., .. 

6 R$ 4.678,02 R$ 56.136,24 1 3% 

4 1 R$ 3.118,68 R$ 37.424,16 1 2% 

8 1 R$ 6.237,36 R$ 74.848,32 1 4% 

2 1 R$ 1.559,34 R$ 18.712,08 1 1% 

20 1 R$ 15.593,40 R$ 187.120,80 1 10% 

8 1 R$ 6.237,36 R$ 74.848,32 1 4% 

12 1 R$ 9.356,04 R$ 112.272,48 1 6% 

21 1 R$ 16.373,07 R$ 196.476,84 1 10% 

4 1 R$ 3.118,68 R$ 37.424,16 1 2% 1 1"" .,, 
68 1 R$ 53.017,56 1 R$ 636.210, 72 1 32,5% 1 

,~ ~ 
~ ~ 

149.696,64 1 
1 11 a• 

16 1 R$ 12.474,72 R$ 8% 

1.559,34 R$ 18.712,08 1 1% 

TOTAL ~~-~:f~~.f~7 . ~~-~ ~~ .;.· '-f~;:4,· 1 p~~·~:- ~~.-r·.:~-.;. 210 . ... J--( = h RS . ;f- 163.730,70 R$ 1.964. 16s,4o 1· 100% 1 D 1 1 ~ ! 
~ 
\J. 
-\-
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·f-
SECROARIA 

11 ~ 
GABINffi DO PREfUTO 

1... . 
SECRETARIA MUN.AGRICUlTURA E AaASTEOMENTO 

SECRETARIA MUNIÕ PAL DE ADMINISTllACAO ,r- ,,_. ... 
SECR[J'ARIA MUNIÓP.AL DC CULTURA 
S,ECll,!TARIA ~UJ'IOP_.Al DE DUENVOlVIMENTO~ 

ECONOMICO 

!oi' 
SECRET,ARIA MUNIOP.Al DE ECONOMIA E f lN.ANCAS,, - . __ , ~"'.'-:" 

sECAnÂÃIAMÕNIOPAt DE ESPORTÉ°E lA2Í1t't1:; ,.... 4.-

11 ·.;:- ~:~ .. T"t .. · ... ,~ .,_~~J'!'• 
SECRETARl~,MUNIOeA.!DE NEGOOOS íuiil'o1cosq 
t~: ... -~~~ç .. Y, •;..· ..... . .. : -
SECAET.ARIA.MUNIOP..Al DE OIRAS,i.).'i(,., •.• ~· 

lí~: . t' ,..,~'Jllt!" "' ~-- -- -- - r:1 · ---z-'.~' 

SECRETARIA MUNIOPAl DE PlANUAMENTO •. 

líSi'~ETARIA MÚNIOP..Al DO BCM l STAi SOOAl .;. 

n- til ~- ...... "_1: 

SECRETARIA MUNIOP.Al DO.MEIO .AMlllNTE . 

~a~A~LAMU~lriPAl:E:mUCACAO ' ' . ~ 
~ . .: ... : . ~ - .. 
s7WrAlllÀMUNlciPÀI. DÁs.ADM. REGIONAIS 

1r,1.:·r ·,_ ..... ~ ." ·~-
SECRETARIA MUNIOPAl.DASAUDE ~.;. 
·~.->~-""~ ~.... TOTAL w~rv · 

............ -1L' 

d 

QTDC LCGIAO 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

--~...,,,''(:. 

-1 - •.• 

54 .. r€ RS 

• .. , . 

VAlOll POll Sl:CROAIUA C POA ENTIDADE 

CUSTO MENSAL CUSTOllMUU 

3 191,3S 1 R$ 46.780.20 

1 SS9.J4 1 R$ 11:7U.OI 

3 111,61 1 R$ n .424,16 

3 891,3S 1 AS ' 46.780,20 ,,.,. 
11.7 12,0I 1.SS9.3• I is. 
:Jjl'"l"' 

.L 11,J U ,01 1 . SS9,341 ·-~Sf •. 
l .SS9,34 l'•sf' U .712,0I 

5'6:13,,2~ 
,,., 

4.678,02 1''R$' ' 

1.m .3• l ~~s " 11.712.0I 

1 

.. 
• .618.02 ·~s\: 'sl:'U6,24 

2.339,0 1 R$'1' ·.• 21.D61,12 
::? 

779,67 "is~ -'-~56;04 
~r . ~-~ 

4.678,0 2 i llS p.. · .. - "~ S6.U6,24 

I< 
RS,c, ' 

11' 
6.237,36 ~ RSL.w 74.Ml.;32 

4z:102, u IRS> ' SOS.226,16 

QTOC OPS .1 CUSTO MENSAL CUSTOllMUU 

li 

33 

71 

AS 3 1'8,3S 1 R$ 46.780,20 

AS •S 
:\ 

RS 1 S76,37 1 R$ 102.91', '4 

RS 779,61 1 •S •· > 9.356,04 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

1 ~~9.34 

A ;i., il: _f• ~~ F 

•S "'-· 'I:' ·J ~ • ... 
Rs --/1-{'~~t}:.-t ;. 11.712, 01 

J_ ~ L•_. 
R$ r .• ·,;, ~ is;. 

l 

~., 

1 on.01 l •s , ... -~ 14.204,36 

.. "" t:< Oi" "'°'!':_:,,. 
1 339,01 1 R$ .~ "* 28.1161, 12 

~· ·~·~.· .-
119.61 1 R$1 ;' -~ '"9.3~6.04 

RS 6 231.36 f RS .-.~i~ -.. , •. ãu,~2 
RS 779,67 1 RS 

~' ......... , 
,.,~.·!1356,04 

RS 2S 729,11 1 R$ 
~- ·,u, ~·~ 

,_.. C· 30l.749,32 
--~ 

•S 779.67 l llS ·" . " 9356,04 
1· 

RS 2 339.01 1 RSi - ~ .> , ·.. 2*.D61,U 
,--.-_ 

R$ 60.114,26 I RS 72!1. 771, 12 

• 
··~..: 

QTOC ltASC CUSTO MENSAl CUSTO 12 MESES 

TOTAl MENSAl POA 

SECROARIA 

61 RS 

oi •s 

si •s 

oi RS 

71 AS 

•I RS 

OI RS 

61 RS 

l i •S 

SI RS 

lOI AS 

li RS 

301 AS 

li RS 

•I •s 

..... 71 R$ 

• 671,07 1 R$ 

•S 

3 898,lS 1 R$ 

I~, 

l 5' !> 9,34 1 :.s 
3 118,61 1 R$ 

R$0: 

~.~:. 
4.678,02 1 RS ':;_ 

::,t.c .. · 

2.339,DI l.RSt ·•· • 

3.898.lS 1 Af) 
7 796, 10 j tRS) 

Ili-e 
1 SS9,34 1 RS< 

23.390,IO l'RS 

779,67 1 R$ .•• 

J .111.61 l~RS • ' 

56. 136, 24 I RS 

RS 

46.780,20 I RS 

RS 

11.712,0l I •S 

37.424, 16 I RS 

RS 

56'.J.3: 2• 1 RS 

~ 
21.061, 12 1 RS ,. 
46.780,20 1 RS 

.. f~ .f,.. 
S!.560,40 1 RS 

1Í:712,0I~ AS .. 
. '''280.611.io 1 RS 

9356,04 t RS 

37.424,16 l RS 

60 .. :ia·.;;. ·~ 729.771.12 R$, 

U 474,77 I RS 

1 SS9,34 1 RS 

JS S93,40 1 RS 

4 671,07 1 RS 

3 lll,61 IRS 

6 737,36 1 • S 

l SS9.34 1 RS 

16 373,07 I RS 

6 137,36 I •S 

9 3S6,04 1 RS 

16 373,07 1 •S 

3 lll,61 IRS 

Sl.797,23 l RS 

l .SS9.J 4 1 RS 

JJ .69S,OS 1 llS 

UJ.730,70 1 R$ 

TOTAL ANUAL POR 

SECAOARIA 

)49.696,64 

11.7 12,01 

117.120,80 

S6.J1'.24 

37.424 ,16 
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FOLHA.5 1 
CARTA DE JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO DE TERMOS DE 

FOMENTO 

A Secretaria da Administração, em atenção ao disposto pela legislação que rege as 

parcerias entre o município e as entidades do 3.0 setor, representada pelo Sr. David José 

Françoso, Secretário Municipal da Administração, manifesta-se a favor da prorrogação, por 12 

(doze) meses dos Termos de Fomento firmados com as Organizações da Sociedade Civil -

CIPS (Termo de Fomento n.0 1.612/2017), RASC (Termo de Fomento n.º 1.613/2017) e 

LEGIÃO MIRIM (Termo de Fomento n.0 1.717/2017). 

Tal prorrogação justifica-se pelo fato que as referidas Organizações da Sociedade Civil 

vêm atendendo satisfatória e plenamente os requisitos estabelecidos na Lei n.º 13.019/2014, · 

assim como com todos os pontos constantes nos Termos de Fomentas firmados, oriundos do 

edital de abertura 326/2017 do chamamento público n.0 46/2017. 

A prorrogação, dos referidos termos de fomento, vêm ao encontro dos interesses do 

município, pois os jovens advindos das referidas entidades estão atendendo as expectativas no 

que tange a execução das tarefas que lhe são designadas, e as mesmas estão influenciando de 

forma significativa na qualidade dos serviços ofertados aos munícipes, e ainda, através dessa 

parceria estamos promovendo um significativo impacto social a diversos jovens que se 

encontravam em situação de risco e vulnerabilidade . 

Portanto, considerando que as atuais parceiras (CIPS, Legião Mirim e CIPS) estão 

cumprindo suas metas integralmente, atendendo satisfatoriamente a necessidade do município, 

com eficácia econômica e social não encontro impedimentos para a prorrogação. Assim sendo, 

segue o referido documento para respaldar a decisão pela prorrogação das parcerias. 

1'r/ 
~o 

1 

/':'J. 
' """'~._,SÉ FRANÇOSO 

unicip 1 da Administração 
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APROV AÇAO DOS PLANOS DE TRABALHO PARA O EXERCI CIO 

2019 

A Secretaria da Administração, em atenção ao disposto pela legislação :XXXX, delibera 

que conferiu os Planos de Trabalhos de Trabalhos apresentados pelas Organizações da 

Sociedade Civil - CIPS (Termo de Fomento n.0 1.612/2017), RASC (Termo de Fomento n.º 

1.613/2017) e LEGIÃO MIRIM (Termo de Fomento n.º 1.717/2017), que visam à 

prorrogação das parcerias para o exercício de 2019 . 

Diante de todos os conteúdos expostos pelas referidas Organizações da Sociedade Civil, 

a Secretaria Municipal da Administração manifesta que os referidos planos atendem as 

disposições contidas nos Termos de Fomento, e principalmente, que as atividades a serem 

desenvolvidas com os jovens aprendizes vão ao encontro dos interesses do município, pois 

promoverá que os mesmos tenham um crescimento tanto no aspecto profissional quanto 

pessoal, o que é de grande valia para o município, por isso APROVAMOS os planos de 

trabalhos apresentados . 

RANÇOSO· 
Secretário unicipal da Administràção 

JOSIANEMO A FERNANDES 
Gestora das Parcerias n.0 161 /201 , 1613/2017 e 1717/2017) 

~.. . ' 
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PREFEITURA MU ALDEBAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 42.417117 
ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 1.612/17 
PROCESSO Nº 42.417/17 

ADITIVO AO TERMO DE 
FOMENTO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE BAURU E A 
ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, 
CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL 
PROMOÇÃO 
(CIPS), POR 
SUBVENÇÃO. 

DA 
SOCIAL 

MEIO DE 

Aos ....... dias do mês de ...... do ano de dois mil e dezoito, de um lado o 
MUNICÍPIO DE BAURU, neste ato representado pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO, 
Secretário Municipal da Administração, doravante denominado MUNICIPIO e do outro 
lado a lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS, representada pelo Sr. JOÃO 
CARLOS PREVIDELLO, ambas as partes já devidamente qualificadas no instrumento 
original, resolvem, de comum acordo, ADITAR o Termo de Fomento nº 1.612/17, na 
forma e condições seguintes: 

1. As partes resolvem alterar o valor do Termo de Fomento a fim de 
manter a proporcionalidade em relação ao valor do salário mínimo nacional, razão 
pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do termo original passa a ter a seguinte 
redação: 

"4.1. Obriga-se o MUNICIPIO a contribuir com a importância de R$ 
...... ( ...... ), por jovem aprendiz efetivamente encaminhado, que dedique 
04 (quatro) horas diárias de atividades, sendo R$ .... ( ........ ) referente à 
Y:. salário mínimo; FGTS (2% sobre Y:. salário mínimo); PIS (1 % sobre Y, 
salário mínimo); Seguro de Vida R$ .... ( ..... ) e Auxílio Bolsa 
Aprendizagem no valor de R$ .... ( ....... ),a qual refere - se à execução e 
manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos dos jovens 
aprendizes, para aquisição de apostilas, materiais de 
papelaria/escritório, técnico-instrutores, recursos humanos, exames 
trabalhistas, aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os 
encontros mensais para o cumprimento da carga teórica do curso de 
aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela Portaria nº 
1.005/13 e o Decreto Federal nº 5.598, de 01 de dezembro de 2.005, o 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 42.417/17 
valor do Auxílio Bolsa Aprendizagem foi atualizado seguindo o índice de 
reajuste concedido sobre o salário mínimo." 

2. As partes resolvem também, prorrogar a v1genc1a do Termo de 
Fomento, passando de 12 (doze) para 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual o 
item 9.1 da Cláusula Nona do termo original passa a ter a seguinte redação: 

9.1. A vigência deste Termo de Fomento é de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2.018, podendo ser 
prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo de 60 
(sessenta) meses . 

3. As demais cláusulas do Termo de Fomento nº 1.612, formalizado em 14 
de dezembro de 2.017, não modificadas por este ou outro Termo Aditivo, continuam 
em pleno vigor. 

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui 
pactuadas, segue este aditivo contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e validade, 
assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os 
efeitos legais. 

Bauru, .... de ............ de 2018 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAADMINISTRAÇAO 

JOAO CARLOS PREVIDELLO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL- CIPS 

TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME: 
RG: RG: 

OBS: DEVERÁ SEGUIR TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO E CADASTRO 
DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 
DO TCE. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 42.417/17 

ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 1.613/17 
PROCESSO Nº 42.417/17 

ADITIVO AO TERMO DE 
FOMENTO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE BAURU E A 
ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, REDE 
DE ASSISTÊNCIA 
SOCIOEDUCACIONAL 
CRISTÃ (RASC), POR MEIO 
DE SUBVENÇÃO. 

Aos ....... dias do mês de ...... do ano de dois mil e dezoito, de um lado o 
MUNICÍPIO DE BAURU, neste ato representado pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO, 
Secretário Municipal da Administração, doravante denominado MUNICIPIO e do outro 
lado a lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, REDE DE 
ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ (RASC), representada pelo seu 
presidente CLÁUDIO GONZAGA, ambas as partes já devidamente qualificadas no 
instrumento original, resolvem, de comum acordo, ADITAR o Termo de Fomento nº 
1.613/17, na forma e condições seguintes: 

1. As partes resolvem alterar o valor do Termo de Fomento a fim de 
manter a proporcionalidade em relação ao valor do salário mínimo nacional, razão 
pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do termo original passa a ter a seguinte 
redação: 

"4.1. Obriga-se o MUNICÍPIO a contribuir com a importância de R$ 
...... ( ...... ), por jovem aprendiz efetivamente encaminhado, que dedique 
04 (quatro) horas diárias de atividades, sendo R$ .... ( ........ ) referente á 
Y:. salário mínimo; FGTS (2% sobre Y:. salário mínimo); PIS (1 % sobre Y:. 
salário mínimo); Seguro de Vida R$ .... ( ..... ) e Auxílio Bolsa 
Aprendizagem no valor de R$ .... ( ....... ), a qual refere - se à execução e 
manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos dos jovens 
aprendizes, para aqu1s1çao de apostilas, materiais de 
papelaria/escritório, técnico-instrutores, recursos humanos, exames 
trabalhistas, aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os 
encontros mensais para o cumprimento da carga teórica do curso de 
aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela Portaria nº 
1.005/13 e o Decreto Federal nº 5.598, de 01 de dezembro de 2.005, o 
valor do Auxílio Bolsa Aprendizagem foi atualizado seguindo o índice de 
reajuste concedido sobre o salário mínimo." 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 42.417/17 

2. As partes resolvem também, prorrogar a v1genc1a do Termo de 
Fomento, passando de 12 (doze) para 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual o 
item 9.1 da Cláusula Nona do termo original passa a ter a seguinte redação: 

9.1. A vigência deste Termo de Fomento é de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2.018, podendo ser 
prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo de 60 
(sessenta) meses. 

3. As demais cláusulas do Termo de Fomento nº 1.613, formalizado em 14 
de dezembro de 2.017, não modificadas por este ou outro Termo Aditivo, continuam 
em pleno vigor. 

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui 
pactuadas, segue este aditivo contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e validade, 
assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os 
efeitos legais. 

Bauru, .... de ............ de 2018 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUDIO GONZAGA 
REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ (RASC) 

TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME: 
RG: RG: 

OBS: DEVERÁ SEGUIR TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO E CADASTRO 
DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 
DOTCE. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 42.417/17 
ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 1.717117 
PROCESSO Nº 42.417/17 

ADITIVO AO TERMO DE 
FOMENTO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE BAURU E A 
ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, LEGIÃO 
MIRIM DE BAURU, POR 
MEIO DE SUBVENÇÃO . 

Aos ....... dias do mês de ...... do ano de dois mil e dezoito, de um lado o 
MUNICÍPIO DE BAURU, neste ato representado pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO, 
Secretário Municipal da Administração, doravante denominado MUNICIPIO e do outro 
lado a lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, LEGIÃO MIRIM DE 
BAURU,, representada pelo seu presidente, Sr. MURILO MARTHA AIELLO, ambas 
as partes já devidamente qualificadas no instrumento original, resolvem, de comum 
acordo, ADITAR o Termo de Fomento nº 1.717/2017, na forma e condições seguintes: 

1. As partes resolvem alterar o valor do Termo de Fomento a fim de 
manter a proporcionalidade em relação ao valor do salário mínimo nacional, razão 
pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do termo original passa a ter a seguinte 
redação: 

"4.1. Obriga-se o MUNICIPIO a contribuir com a importância de R$ 
...... ( ...... ), por jovem aprendiz efetivamente encaminhado, que dedique 
04 (quatro) horas diárias de atividades, sendo R$ .... ( ........ ) referente á 
Y. salário mínimo; FGTS (2% sobre Y. salário mínimo); PIS (1% sobre Y. 
salário mínimo); Seguro de Vida R$ .... ( ..... ) e Auxílio Bolsa 
Aprendizagem no valor de R$ .... ( ....... ), a qual refere - se à execução e 
manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos dos jovens 
aprendizes, para · aquisição de apostilas, materiais de 
papelaria/escritório, técnico-instrutores, recursos humanos, exames 
trabalhistas, aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os 
encontros mensais para o cumprimento da carga teórica do curso de 
aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela Portaria nº 
1.005/13 e o Decreto Federal nº 5.598, de 01 de dezembro de 2.005, o 
valor do Auxilio Bolsa Aprendizagem foi atualizado seguindo o índice de 
reajuste concedido sobre o salário mínimo." 

~J.fO 
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Processo nº 42.417 /17 . 
2. As partes resolvem também, prorrogar a v1genc1a do Termo de 
Fomento, passando de 12 (doze) para 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual o 
item 9.1 da Cláusula Nona do termo original passa a ter. a seguinte redação: 

9.1. A vigência deste Termo de Fomento é de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2.018, podendo ser 
prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo de 60 
(sessenta) meses. 

3. As demais cláusulas do Termo de Fomento nº 1. 717, formalizado em 27 
de dezembro de 2.017, não modificadas por este ou outro Termo Aditivo, continuam 
em pleno vigor. 

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui 
pactuadas, segue este aditivo contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e validade, 
assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os 
efeitos legais. 

Bauru, .... de ............ de 2018 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

MURILO MARTHA AIELLO 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

NOME: 
RG: 

OBS: DEVERÁ SEGUIR TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO E CADASTRO 
DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 
DOTCE. 
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OF. Nº.21612018 - D. R. H. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Administração 

Departamento de Recursos Humanos 

Prezada Organização da Sociedade Civil 
Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 

Ji~ 
'dvO/ O g /-<t 
CÓPJlA 

Bauru, 20 de agosto de 2018. 

Considerando que o Termo de Fomento n.0 1.612/2017, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Bauru e a entidade, vence em 31 de dezembro de 2018, e que de acordo com 

9-- parecer jurídico exaurido no processo n.0 8.899/2017 é passível termo aditivo, para fins de 

prorrogação de vigência, vimos solicitar que a entidade manifeste via oficio se há interesse na 

prorrogação. Sendo o prazo máximo para manifestação 20 dias corridos, contados a partir do 

recebimento deste. 

•~ 

Em caso afirmativo a resposta deverá conter os documentos abaixo: 

I. Certidão de existência jurídica expedida por cartório de registro civil ou Ato 

Constitutivo registrado (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 

posteriores; 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Organização 

da Sociedade Civil, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

Nestes documentos deverão conter assinaturas dos representantes legais e do contador 

responsável; 

·m. Certidão de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da matriz e filial da 

Organização da Sociedade Civil, a ser obtida no endereço eletrônico 

(www.receita.fazenda.gov.br), que comprove no mínimo, 01 (um) ano de existência; 

IV, Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito 

da Receita Federal e da Dívida Ativa da União; 

Preserve o Meio Ambien1c 

Praça das Cerejeiras Nº 1-59- CBP: 17014-900 - Vila Noemy - Fone 3235-120713235-1081 - E-mail: rh@bauru.sp.gov.br 



·-

Lf73 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal de Administraçq-~--~'l'T'lrtTr---~r--. 

V. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, ' se 

Departamento de Recursos Humanos PROC. Nº-::--..... ~--~tl\ 
FOLHAS_@ 

relativo ao domicílio ou sede da Organização da Sociedade Civil, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

VI. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

VII. Certidão Negativa Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário 

com a Fazenda Municipal; 

VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas (CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtida no endereço 

eletrônico (www.tst.jus.br/certidao); 

IX. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, devidamente registrada em cartório e 

dentro de seu período de vigência; 

X. Do<eumento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade Civil 

funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 

XI. Certidão que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil junto ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

XII. Comprovante do Registro no Cadastro Nacional de Aprendizagem, consoante parágrafo 

segundo da Portaria MTE de n.0 1.005/2013. 

·XIII. Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) 

representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil, aquele(s) que possui( em) 

poderes para representar ativa e passivamente a Organização da Sociedade Civil ou 

especificamente para assinar Termo de Fomento ou instrumentos congêneres; 

XIV. Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, com 

endereço, número e órgão expedidor da Cédula de Identidade (RG) e número de registro 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

de cada um deles; 

XV. Dec.Iaração constando experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto de 

fomento ou de natureza semelhante; 

Preserve o Meio Ambiente 

Praça das Cerejeiras Nº 1-59-CEP: 17014-900 - Vila Noemy - Fone 3235-1207/ 3235-1081 - E-mail: rh@bauru.sp.gov.br 



·-

XVI. Declaração, sob penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de 

Fomento com o poder público; 

XVII. Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da 

Organização da Sociedade Civil; 

XVIII. Declaração em que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza pelas obrigações 

trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstas no 

plano de trabalho, em conformidade com a legislação; 

XIX. Declaração acerca da não de empresas pertencentes à parentes até 2° grau por afinidade 

de dirigentes da Organização da Sociedade Civil, ou de agentes políticos do Poder ou do 

Ministério Público, dirigente de Órgão ou Organização da Administração Pública da 

mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade; 

XX. Declaração de ciência e concordância com as disposições previstas no Edital e que se 

responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção, bem como que atendem a todos os 

requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014, e posteriores alterações, para celebração do 

termo de fomento, não incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 

regência impeditivas da formalização aludida parceria. 

XXI. Oficio de manifestação de interesse. 

XXII. Plano de Trabalho para cada curso de interesse, indicando as atividades que serão 

·- desenvolvidas com os jovens aprendizes para a capacitação profissional no ano de 2019. 

XXII!. Plano de Aplicação, conforme modelo utilizado no ano de 2018, só que de acordo com a 

nova proposta salarial de R$ 998,00 (salário mínimo integral, lembrando que no nosso 

caso é Y2 salário mínimo). Sendo que caso haja alteração será refeito os valores e será 

lavrado um termo aditivo para fins de adequação. 

Sendo que os documentos citados nos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e 

XIII deverão ser apresentados por processo de cópia autenticada. Caso o documento tenha sido 

emitido pela internet, só será aceito se for original, se for cópia também deverá estar autenticada. 

Preserve o Meio Ambiente 
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Os documentos solicitados nos itens XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX deverão ser 

originais e com firma reconhecida em cartório. 

Os documentos solicitados nos itens XIV, XXI e XXII deverão ser originais e não 

precisam ser· autenticados. 

Atenciosamente, 

S S~ A FERNANDES 
iv' ão d Concursos 
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OF. Nº zyníÓ1s - D. R. H. CÓPIA 

Prezada Organização da Sociedade Civil 
REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 

Bauru, 20 de agosto de 2018. 

Considerando que o Termo de Fomento n.º 1.613/2017, firmado entre a Prefeitura 

Mwúcipal de Bauru e a entidade, vence em 31 de dezembro de 2018, e que de acordo com 

. ._ parecer jurídico exaurido no processo n.0 8.899/2017 é passível termo aditivo, para fins de 

prorrogação de vigência, vimos solicitar que a entidade manifeste via oficio se há interesse na 

prorrogação. Sendo o prazo máximo para manifestação 20 dias corridos, contados a partir do 

recebimento deste. 

·-

Em caso afirmativo a resposta deverá conter os documentos abaixo: 

I. Certidão de existência jurídica expedida por cartório de registro civil ou Ato 

Constitutivo registrado (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 

posteriores; 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Organização 

da Sociedade Civil, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

Nestes documentos deverão conter assinaturas dos representantes legais e do contador 

responsável; 

Ili. Certidão de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da matriz e filial da 

Organização da Sociedade Civil, a ser obtida no endereço eletrônico 

(www.receita.fazenda.gov.br), que comprove no mínimo, 01 (um) ano de existência; 

IV. Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito 

da Receita Federal e da Dívida Ativa da União; 
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V. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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FOLHAS ··-

relativo ao domicílio ou sede da Organização da Sociedade Civil, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

VI. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

VII. Certidão Negativa Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito MobiÜário 

com a Fazenda Municipal; 

VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas (CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtida no endereço 

. ·- eletrônico (www.tst.jus.br/certidao); 

IX. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, devidamente registrada em cartório e 

dentro de seu período de vigência; 

X. Documento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade Civil 

funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 

XI. Certidão que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil junto ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

XII. Comprovante do Registro no Cadastro Nacional de Aprendizagem, consoante parágrafo 

segundo da Portaria MTE de n.º 1.005/2013. 

XIII. Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) 

• representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil, aquele(s) que possui(em) 

poderes para representar ativa e passivamente a Organização da Sociedade Civil ou 

especificamente para assinar Termo de Fomento ou instrumentos congêneres; 

XIV. Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, com 

endereço, número e órgão expedidor da Cédula de Identidade (RG) e número de registro 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

de cada um deles; 

XV. Declaração constando experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto de 

fomento ou de natureza semelhante; 
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Declaração, sob penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de 

Fomento com o poder público; 

XVII. Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da 

Organização da Sociedade Civil; 

XVIII. Declaração em que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza pelas obrigações 

trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstas no 

plano de trabalho, em conformidade com a legislação; 

XIX. Declaração acerca da não de empresas pertencentes à parentes até 2° grau por afinidade 

de dirigentes da Organização da Sociedade Civil, ou de agentes políticos do Poder ou do 

Ministério Público, dirigente de Órgão ou Organização da Administração Pública da 

mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade; 

XX. Declaração de ciência e concordância com as disposições previstas no Edital e que se 

responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção, bem como que atendem a todos os 

requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014, e posteriores alterações, para celebração do 

termo de fomento, não incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 

regência impeditivas da formalização aludida parceria. 

XXI. Ofício de manifestação de interesse. 

XXII. Plano de Trabalho para cada curso de interesse, indicando as atividades que serão 

., desenvolvidas com os jovens aprendizes para a capacitação profissional no ano de 2019. 

XXII!. Plano de Aplicação, conforme modelo utilizado no ano de 2018, só que de acordo com a 

nova proposta salarial de R$ 998,00 (salário mínimo integral, lembrando que no nosso 

caso é Y, salário mínimo). Sendo que caso haja alteração será refeito os valores e será 

lavrado um termo aditivo para fins de adequação. 

Sendo que os documentos citados nos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e 

XIII deverão ser apresentados por processo de cópia autenticada. Caso o documento tenha sido 

emitido pela internet, só será aceito se for original, se for cópia também deverá estar autenticada. 

Preserve o Meio Ambiente 

Praça das Cerejeiras Nº 1-59-CEP: 17014-900- Vila Noemy - Fone 3235-120713235-1081 - E-mail: rh@bauru.sp.gov.br 



• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU~--~'T."!'"--:,.P.,..--. 
Secretaria Municipal de Administraç 
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Os documentos solicitados nos itens XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX deverão ser 

originais e com firma reconhecida em cartório. 

Os documentos solicitados nos itens XIV, XXI e XXII deverão ser originais e não 

precisam ser autenticados. 

Atenciosamente, 

Preserve o Meio Ambiente 

Praça das Cerejeiras N" 1-59- CEP: 17014-900 - Vila Noemy ·Fone 3235-120713235-1081 ·E-mail: rh@bauru.sp.gov.br 



OF. Nº 219/2018 - D. R. H. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Administração 

Departamento de Recursos Humano,.r-----=MT:r---~+-i 
PROC 
FOLHAS 

CÓPIA 

Prezada Organização da Sociedade Civil 
LEGIAO MIRIM DE BAURU 

Bauru, 20 de agosto de 2018. 

Considerando que o Termo de Fomento n.0 1.717/2017, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Bauru e a entidade, vence em 31 de dezembro de 2018, e que de acordo com 

e_, parecer jurídico exaurido no processo n.0 8.899/2017 é passível termo aditivo, para fins de 

prorrogação de vigência, vimos solicitar que a entidade manifeste via oficio se há interesse na 

prorrogação. Sendo o prazo máximo para manifestação 20 dias corridos, contados a partir do 

recebimento deste. 

•-

Em caso afirmativo a resposta deverá conter os documentos abaixo: 

I. Certidão de existência jurídica ·expedida por cartório de registro civil ou Ato 

Constitutivo registrado (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 

posteriores; 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Organização 

da Sociedade Civil, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

Nestes documentos deverão conter assinaturas dos representantes legais e do contador 

responsável; 

III. Certidão de Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) da matriz e filial da 

Organização da Sociedade Civil, a ser obtida no endereço eletrônico 

(www.receita.fazenda.gov.br), que comprove no mínimo, 01 (um) ano de existência; 

IV. Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito 

da Receita Federal e da Dívida Ativa da União; 
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relativo ao domicílio ou sede da Organização da Sociedade Civil, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual;. 

VI. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

VII. Certidão Negativa Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário 

com a Fazenda Municipal; 

VIII. 

IX. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas (CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtida no endereço 

eletrônico (www.tst.jus.br/certidao); 

Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, devidamente registrada em cartório e 

dentro de seu período de vigência; 

X. Documento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade Civil 

funciona no endereço registrado rio Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 

XI. Certidão que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil junto ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

XII. Comprovante do Registro no Cadastro Nacional de Aprendizagem, consoante parágrafo 

segundo da Portaria MTE de n.º 1.005/2013. 

XIII. Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) 

• representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil, aquele(s) que possui( em) 

poderes para representar ativa e passivamente a Organização da Sociedade Civil ou 

especificamente para assinar Termo de Fomento ou instrumentos congêneres; 

XIV. Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, com 

endereço, número e órgão expedidor da Cédula de Identidade (RG) e número de registro 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

de cada um deles; 

XV. Declaração constando experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto de 

fomento ou de natureza semelhante; 
., 
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Declaração, sob penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de 

Fomento com o poder público; 

XVII. Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da 

Organização da Sociedade Civil; 

XVIII. Declaração em que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza pelas obrigações 

trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstas no 

plano de trabalho, em conformidade com a legislação; 

XIX. Declaração acerca da não de empresas pertencentes à parentes até 2° grau por afinidade 

de dirigentes da Organização da Sociedade Civil, ou de agentes políticos do Poder ou do 

Micistério Público, dirigente de Órgão ou Organização da Administração Pública da 

mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade; 

XX. Declaração de ciência e concordância com as disposições previstas no Edital e que se 

responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção, bem como que atendem a todos os 

requisitos da Lei Federal nº 13.01912014, e posteriores alterações, para celebração do 

termo de fomento, não incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 

regência impeditivas da formalização aludida parceria. 

XXI. Oficio de manifestação de interesse. 

XXII. Plano de Trabalho para cada curso de interesse, indicando as atividades que serão 

• desenvolvidas com os jovens aprendizes para a capacitação profissional no ano de 2019. 

XXII!. Plano de Aplicação, conforme modelo utilizado no ano de 2018, só que de acordo com a 

nova proposta salarial de R$ 998,00 (salário mínimo integral, lembrando que no nosso 

caso é Y:. salário mínimo). Sendo que caso haja alteração será refeito os valores e será 

lavrado um termo aditivo para fins de adequação. 

Sendo que os documentos citados nos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e 

XIII deverão ser apresentados por processo de cópia autenticada. Caso o documento tenha sido 

emitido pela internet, só será aceito se for original, se for cópia também deverá estar autenticada. 
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Os documentos solicitados nos itens XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX deverão ser 

originais e com firma reconhecida em cartório. 

Os documentos solicitados nos itens XIV, XXI e XXII deverão ser originais e não 

precisam ser autenticados. 

Atenciosamente, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO Nº 1.717/17 
PROCESSO N' 42.417/17 

l PROC. Nº il'f'.1 
FO.l.HAS ÃQ 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, LEGIÃO MIRIM DE 
BAURU, POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Aos vinte e sete de dezembro do ano de dois mil e dezessete, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, com sede à 
Praça das Cerejeiras, n' 1-59, CNPJ n' 46.137.410/0001-80, neste ato representado pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO, Secretário 
Municipal da Administração, doravante denominado MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO e do outro lado a Organização da Sociedade 
Civil, sem fins lucrativos, LEGIÃO MIRIM DE BAURU, CNPJ n' 45.029.964/0001-09, endereço Av. Dr. Nunes de Assis, n' 13-50, 
Bauru - SP, representada pelo seu presidente, Sr. MURIW MARTHA AIELLO, RG n' 2.947.484-x, CPF n' 012.524.538-68, tendo 
em vista o que consta no Processo Administrativo nº42.4 l 7/l 7, os termos constantes no Chamamento Público nº 46/ l 7 da Secreturia 
Municipal da Administração, e em legislações vigentes, tem como justo e compromissado o seguinte: 

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Considera-se objeto para celebração deste Termo de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de mensageiros {arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a formação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando 
ao jovem aprendiz formação profissional básica. 

2.1. 
MUNICÍPIO. 

CLAÚSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Cumprir todas as normas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como as normas do 

2.2. Assumir a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do jovem aprendiz. 

2.3. Exeçutar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado e assumir a condição de empregadores, co1n todos os 
ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e Previdência Social do jovem aprendiz e anotando, no espaço destinado às 
anotações gerais, a infonnação de que o contrato de trabalho decorre de parceria finnada com o MUNICÍPIO. 

2.4. Substituir, mediante solicitação do setor competente, os jovens aprendizes que não se ajustarem a realização das 
atividades práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho. 

2.5. As Organizações da Sociedade Civil poderão substituir os jovens aprendizes quando não se ajustarem às atividades 
teóricas desenvolvidas na Organização, com aviso prévio ao MUNICÍPIO de no mínimo 15 (quinze) dias. 

2.6. Capacitar o Jovem Aprendiz no Arco Ocupacional - Administração - Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas 
Administrativas ou Auxiliar de Secretaria Escolar, oferecendo a Formação Técnica Geral (FTG) e a específica ao Arco Ocupacional 
(AO) validados pelo MTE. 

2.7. 
divididas: 

Atender a carga horâria mínima de 80 (oitenta) horas/mensais, durante toda a vigência do Termo de Fomento, assim 

1 - Atividades realizadas na Prefeitura Municipal de Bauru (prática): deverão ser cumpridas 16 (dezesseis) horas 
semanais, totalizando no mínimo 64 {sessenta e quatro) horas mensais; 

li - Atividades realizadas na Organização (teórica): mlnimo de 4 (quatro) horas semanais presenciais, totalizando 
16 (dezesseis) horas mensais presenciais. 

2.8. Disponibilizar duas opções de dias (quintas e sextas-feiras) para a realização das atividades teóricas previstas na 
Claúsula 2.7, item IJ. Pennitindo desta fonna que o MUNICÍPIO defina qual o melhor dia para que cada jovem aprendiz a realize. 

2.9. Indicar no Plano de Trabalho a carga horária referente às atividades teóricas e práticas que serão ofertadas aos 
jovens aprendizes durante a vigência do presente Tenno de Fomento, e incluir o conteúdo da Formação Técnica Geral (FTG) do Arco 
Ocupacional e dos temas transversais previstos nas Portarias MTE 1.005/13 e 1.003/08. 

2.10. Fazer cumprir a carga horária teórica e prática constante no Plano de trabalho aprovado. 

1 
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2.11. Contratar e manter os recursos humanos apresentados no Plano de Trabalho, estendendo somente aos profissionais 
constantes os pagamentos das recisões contratuais proporcionais ao período em que esteve vinculado ao programa, exceto quando se 
tratar de aviso prévio indenizado; manter materiais e equipamentos adequados para execução dos serviços, assumir os compromissos 
inerentes referentes a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiaria da 
Administração Pública pelos respectivos pagamentos. 

2.12. Abrir conta bancária específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública (Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal) para o recebimento do repasse, previsto no Termo de Fomento celebrado entre as partes. 

2.13. Aplicar, manter e movimentar integralmente os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo de 
Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, sendo vedada sua transferência para demais contas existentes da OSC, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade 
e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

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

2.15. Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente, respeitando o Plano de Trabalho e havendo saldo no 
primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido à Prefeitura de Bauru, através de GRE. 

2.16. Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem como ao Tribunal de Contas, 
quanto aos documentos e locais de execução do objeto do presente Termo de Fomento. 

2.17. Participar, através de seus dirigentes e técnicos, das reuniões e cursos de capacitação promovidos pelo MUNICÍPIO 
visando o aprimoramento dos serviços prestados. 

CLAÚSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

3.1. Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros mediante a quantidade de jovens aprendizes 
encaminhados efetivamente para o MUNICÍPIO. 

3.2. Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços contratados, objeto do 
presente Termo de Fomento. 

3.3 . Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil. 

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

3.5. 
julgado pertinente. 

3.6. 
eletrônica. 

Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros e solicitar pareceres de técnicos de outras áreas quando 

Apreciar e emitir parecer conclusivo das prestações de contas apresentadas em via original e pela plataforma 

3.7. Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste Tenno de Fomento caso 
haja fato relevante, impedindo a descontinuidade do serviço executado. 

CLAÚSULA QUARTA: DO FINANCIAMENTO 

4.1. Obriga-se o Mwticípio de Bauru a contribuir com a importância de R$ 660,79 (seiscentos e sessenta reais e setenta 
e nove centavos), por jovem aprendiz efetivamente encaminhado, que dedique 04 (quatro) horas diárias de atividades, sendo R$ 489,50 
(quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) referente à Y2 salário mínimo; FGTS (2% sobre Y2 salário mínimo); PIS (lo/o 
sobre~ salário mínimo); Seguro de Vida (R$ 2,00-dois reais) e Auxílio Bolsa Aprendizagem no valor de R$ 154,60 (cento e cinquenta 
e quatro reais e sessenta centavos), a qual refere - se à execução e manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos dos jovens 
aprendizes, para aquisição de apostilas, materiais de papelaria/escritório, técnico-instrutores, recursos humanos, exames trabalhistas, 
aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os encontros mensais para o cumprimento da carga teórica do curso de 
aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela Portaria nºl.005/13 e o Decreto Federal de nº 5.598, de O 1 de dezembro de 
2.005, o valor do Auxflio Bolsa Aprendizagem foi atualizado seguindo o índice de reajuste concedido sobre o salário mínimo. 
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4.2. Os valores constantes na Claúsula 4.1 foram calculados na previsão do novo salário mínimo para o exercício 2.018, 
confonne valor incluído na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). 

4.3. Além dos valores mencionados na Claúsula 4.1 serão repassados as Organizações da Sociedade Civil que finnare1n 
parceria com o MUNICÍPIO, através do Termo de Fomento, valores a titulo de 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 1/3 Férias, além 
de FGTS (2o/o) e PIS (1%) sobre estes valores, por jovem aprendiz efetivamente encaminhados, proporcionalmente ao período de 
vigência deste termo. 

4.4. Todos os repasses serão executados em conta aberta em Banco Oficial. A conta bancária deverá ter movimentação e 
aplicação dos recursos recebidos, comprovadas através de extratos bancários, nas respectivas prestações de contas. 

4.5. As despesas a serem pagas com recursos vinculados à parceira, aprovadas no Plano de Trabalho, deverão estar em 
confonnidade com o estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterados pela Lei Federal nº 
13.204, de 14 de dezembro de 2.015. 

4.6. Os repasses serão executados mensalmente, mediante envio do Recibo de Pagamento pela Organização da 
Sociedade Civil ao MUNICiPIO . 

4.7. As parcelas serão suspensas imediatamente no descumprimento das Cláusulas deste Tenno de Fomento. 

4.8. A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% (cem por cento) dos recursos repassados durante a vigência 
deste Tenno de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituldo em respectiva conta do município, através de GRE. 

4.9. Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em conformidade co1n as Normas 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

4.10. Após a assinatura deste Tenno de Fomento havendo variação do salário minimo, os valores constantes na Cláusula 
4.1 deverão ser automaticamente revistos, e atualizados por meio de Tenno Aditivo. 

4.11. 
Bauru. 

As despesas decorrentes deste Termo de Fomento serão suportadas pela dotação orçamentária do Município de 

4.12. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública por ocasião da conclusão, denúncia, 
rescisão ou extinção da parceria, nos tennos do artigo 52 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014. 

CLAÚSULA QUINTA: DAS VAGAS 

5.1. A Organização da Sociedade Civil para atender ao objeto disposto na claúsula anterior obriga-se a disponibilizar 
um total máximo de 54 (cinquenta e quatro) jovens aprendizes, sob seu patrocínio, que serão disponibilizados para todas as Secretarias 
Municipais, com o controle sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração e 00 (zero) jovens aprendizes serão 
disponibilizados para atuar exclusivamente nas secretarias de escolas municipais, ficando o controle destes sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Educação, totalizando 54 (cinquenta e quatro) vagas para jovens aprendizes. 

5.2. 

5.1.1. Relativos aos 54 (cinquenta e quatro) jovens aprendizes que atuarão nas Secretarias Municipais, exceto 
nas secretarias das escolas, caberá à Secretaria Municipal da Administração, a supervisão e conferência da 
frequência dos respectivos jovens aprendizes, bem como, do valor para repasse junto à Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças; 

5.1.2. Relativos ao 00 (zero) jovens aprendizes que atuarão, exclusivamente nas secretarias das escolas, caberá 
à Secretaria Municipal da Educação, a supervisão e conferência da frequência dos respectivos jovens aprendizes, 
bem como, do valor para repasse junto à Secretaria Municipal de Economia e Finanças, devendo o relatório de 
conferência após atestado pelo Diretor de Expediente da Secretaria Municipal de educação e pelo Secretário da 
pasta, ser encaminhado ao Secretário Municipal da Administração, o qual após testar o encaminhará à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças para efetuar o repasse. 

O MUNICÍPIO demandará a contratação de jovens aprendizes, obedecendo à disponibilidade de vagas. 

CLAÚSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO 

6.1. O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
legislações pertinentes, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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6.2. O município solicitará a contratação de jovens aprendizes, respeitando o limite máximo de vagas concedidas 
Organização da Sociedade Civil, confonne o interesse do municipio, e fará o encaminhamento para as respectivas secretarias. 

6.3. A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo MUNICÍPIO - através da Secretaria Municipal da 
Administração e da Secretaria Municipal de Educação, dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do tenno de 
fomento, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com 
relação às disfunções porventura havidas na execução. 

6.4. A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. MURILO MARTHA AIELLO, que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimentos das metas pactuadas. 

6.5. O MUNICIPIO - Secretaria Municipal da Administração, representada pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
(Secretário Municipal da Administração), designa a Sra. JOSIANE MORAES SILVA FERNANDES, servidora de carreira da Prefeitura 
Municipal de Bauru, como gestor da parceria finnada neste Termo. O gestor deverá controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e 
de modo eficaz, atendendo as disposições contidas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterados pela Lei Federal nº 
13.204, de 14 de dezembro de 2.015, artigo 61, incisos 1 a V . 

6.6. A Secretaria Municipal da Administração, representada pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO (Secretário Municipal 
da Administração) designará servidores de carreira para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que acompanhará a 
efetividade do objeto do presente Termo de Fomento. 

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

CLAÚSULA SÉTIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

7.1. Enviar quadrimestralmente à Secretaria Municipal da Administração e a Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças a prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no perfodo e anualmente conforme Instruções do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em via original e plataforma eletrônica. 

7.2. Realizar a prestação de contas mencionada na claúsula 7.1, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do 
quadrimestre. E a prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de Fomento de acordo com as 
orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação bancária evidenciando a utilização dos 
recursos e eventual devolução, se for o caso. 

7 .3. Apresentar prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercfcio para o outro em 30 (trinta) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais deverão ser do ano do recebimento da parcela . 

7.4. Apresentar de forma detalhada, se previstos no Plano de Trabalho, os valores a título de pagamento de contribuições 
sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre a 
equipe prevista, desde que tais valores correspondam às atividades inerentes a consecução do objeto, e à qualificação técnica necessária 
para a execução da função a ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região em que atua e não superior ao 
teto do Poder Executivo. 

7 .5. Apresentar sempre documentos fiscais originais, nota fiscal eletrônica para compra ou prestação de serviços que 
comprovem as despesas com a indicação do número do tenno de fomento, lei autorizadora e fonte pagadora. Acompanhará as notas 
fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; e· se for de responsabilidade do prestador de 
serviços à retenção, deverá anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. Na apresentação de 
notas fiscais de combustível, IPVA, licenciamento, e seguro veicular, somente de veículos oficial da OSC vinculados ao programa, 
contendo o número de placa e cópia da CRLV; contratos de locação e IPTU deverão estar em nome da Organização da Sociedade Civil 
obrigatoriamente, bem com os tennos de prorrogação e reajustes, quando for o coso, do imóvel utilizado para a execuçno do serviço, 
programa ou projeto. 

7.6. Na apresentação de RPA (Recibo de Pessoa Autônoma), somente com todos os encargos devidamente retidos 
(INSS, ISS, IRRF), acompanhado de inscrição municipal e devidamente comprovados seus recolhimentos. 

7.7. Comprovar os pagamentos aos fornecedores através de cópia da transferência ba~cária diretamente ao fornecedor, 
comprovantes eletrônicos de pagamento, boletos com autenticação mecânica, declaração de quitação 'de débito ou não havendo outro 
meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no docwnento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG/CPF) do responsável pelo recebimento. 
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7 .8. Apontar somente despesas que obedeçam rigorosamente ao plano de trabalho. Havendo dúvida sob a 
possibilidade de realização da compra ou execução de serviço, face o plano de trabalho, a Organização da Sociedade Civil (OSC) poder 
questionar o Gestor (Secretaria que celebrou o Tenno de Colaboração e/ou Fomento) antes da realização da compra ou serviço, evitando 
assim, a recusa da despesa e consequente devolução do recurso. 

7.9. Apresentar, nas prestações de contas, os extratos da conta corrente e da conta de investimentos referente â parceria, 
para que possam ser analisadas as entradas e saídas. 

7.10. Todos os comprovantes precisam ser inseridos na ordem cronológica do pagamento não retroagindo de um 
quadrimestre para o outro. 

7.11. Incluir as certidões/certificados dispostas abaixo, sendo que no 3° (terceiro) quadrimestre deverão ser anexadas as 
certidões/certificados até o fechamento do exerclcio. Sendo isenta do pagamento de encargos, juntar documentação comprobatória. 

7.11.1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 

7.11.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços- CRF/FGTS; 

7.11.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

7 .11.4. Certidão Negativa de Tributos Municipais (Mobiliária). 

7 .12. O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste ensejará 
na interrupção dos pagamentos e devolução dos valores repassados. 

CLAÚSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIVAS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

8.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as nonnas legais, a administração poderá 
aplicar à Organização da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções, desde que garantida à ampla defesa e o contraditório: 

J - Advertência; 

li - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar Tennos de Fomento, 
Tennos de Colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil da esfera de governo da 
Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois anos); 

UI - Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de fomento, tennos de 
colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos detenninantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II 
desta Clâusula. 

CLAÚSULA NONA: DA VIGtNCIA E CONDIÇÕES FINAIS 

9.1. A vigência deste Termo de Fomento é de 12 (doze) meses, contados a partir de OI de janeiro de 2.018, podendo ser 
prorrogado por igual perlodo nté atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

9.2. O MUNICÍPIO poderá autorizar ou propor alterações do Tenno de Fomento e/ou do Plano de Trabalho, após 
solicitação fundamentada da Organização da Sociedade Civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, via Tenno 
Aditivo para: 

I - Reajuste do valor do repasse, por conta de aumento do salário mfnimo, desde que não ultrapasse 30% do valor global, 
mediante lei autorizadora; 
lJ - Redução do valor global, sem limitação de montante; 
UI - Prorrogação da vigência quando houver interesse da Organização da Sociedade Civil e da Administração de Pública; 
observando o limite previsto na cláusula 51 deste edital; 
IV Ajuste da execução do objeto da parceria no plano de trabalho. 
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CLAÚSULA DÉCIMA: DO VALOR TOTAL 

10.1. O MUNICÍPIO realizará repasses mensais, respeitando os valores apresentados pela Organização da Sociedade 
Civil ao MUNIC(PIO, através do recibo para pagamento. O valor global de repasse desta parceria, não poderá ultrapassar o valor 
máximo autorizado por Lei Municipal de R$ 491.719,68 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e oito 
centavos). 

10.2. Caso a Organização da Sociedade Civil não cumpra com o disposto na Claúsula Sétima (itens 7 .1 a 7 .12) o repasse 
supramencionado ficará suspenso até a regularização da situação junto ao MUNICÍPIO e Órgãos Fiscalizadores. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

11.1. Este tenno de fomento poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que mediante comunicação prévia de, no 
mlnimo, 60 (sessenta) dias, ficando os participes responsáveis pelas obrigações em que participaram voluntariamente da avença, até o 
momento da rescisão . 

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

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Os jovens aprendizes contratados pela Organização da Sociedade Civil não guardam qualquer vinculo ernpregatfcio 
com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais 
encargos assumidos pela Organização da Sociedade Civil; que o municlpio não responde, subsidiãria ou solidariamente, pela ausência de 
cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela Organização da Sociedade Civil, não se 
responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais, conforme disposto no art. 42, inciso XX, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2.014. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

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

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
RG: 

Bauru, 27 de dezembro de 2.017 . 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

MURILO MARTHA AIELLO 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

Nome: 
RG: 
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MUNICÍPIO DE BAURU 

TERMO DE CitNCIA E DE NOTIFICACÃO 
CONTRA TOS OU ATOS JURiDICOS ANÁLOGOS 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNJCf PIO DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

TERMO DE FOMENTO Nº(DE ORIGEM): 1.717/17 

PROC. Nº 

FOLHAS 

2A'b 11~ 

1J ::f 

1\ 

v 

OBJETO: Considera-se objeto para celebração deste Tenno de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de 
atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a fonnação técnico-profissional, constituida por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando 
ao jovem aprendiz formação profissional básica. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

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

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dadoS abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2.011 do TCESP; 

e) Além de disponiveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em confonnidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fonnas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 
o que mais couber. 

Bauru, 27 de dezembro de 2.017. 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: ______________________ _ 
Cargo: ______________________ _ 
CPF: RG: _________ _ 
Data de Nascimento: __ / __ / __ 
Endereço residencial completo: ______________ _ 
E-mail institucional __________________ _ 
E-mail pessoal:. ____________________ _ 
Telefone ______________________ _ 

Assinatura: _____________________ _ 

Responsáveis aue assinaram o aiustc: 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: David José Françoso 
Cargo: Secretário Municipal da Administração 
CPF: 058.515.628-03 RG: 14.668.798 
Data de Nascimento: 08/06/1964 
Endereço residencial completo: Rua João Mantovani nº 3-34 - Jardim Jussara- Bauru/SP 
E-mail institucional: davidfrancoso@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: david.francoso@gmail.com 
Telefone(s): (14) 3235-1099 (14) 98129-1264 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 

~~~~~.~:::::_-::::::::::::::::::::::_-::_-_-::::::::::_-_ 
CPF:-:-.,---,----,--,---,--~RG: ________ _ 
Data de Nascimento: __ / __ / __ 
Endereço residencial completo:--------------
E-mail institucional:-------------------
E-mail pessoal:. ____________________ _ 
Telefone(s): _________________ _ 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO 

PELA ENTIDADE PARCEIRA 

DA VJD JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

davidfrancoso@hauru.sp.gov.br 

MURILO MARTHA AIELLO 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

PROC. N•___l,\~l~'h 
FOLHAS ".:ilb 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURiDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 
MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

MUNICiPIO DE BAURU 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICiPIO DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

TERMO DE FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 1.717117 

OBJETO: Considera-se objeto para celebração deste Termo de fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de 
atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a formação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município. proporcionando 
ao jovem aprendiz fonnação profissional básica. 

NOME: David José Françoso 
CARGO: Secretário Municipal da Administração 
RG Nº: 14.668.798 
CPF: 058.515.628-03 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Mantovani n• 3-34 -Jardim Jussara- Bauru/SP 
CEP: 17.055-012 
ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras n• 1-59 
E-MAIL PROFISSIONAL: davidfrancoso@bauru.sp.gov.br 
E-MAIL PESSOAL: david.francoso@gmail.com 
TELEFONE: (14) 3235-1099 
CELULAR: ( 14) 98129-1264 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo 

RESPONSÁVEL PEW ATENDIMENTO A REOUISICÔES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: FÁBIO RIBAS DOS SANTOS 
CARGO: CONTROLADOR GERAL 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO I SETOR: Praça das Cerejeiras n• 1-59 
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1264 
E-MAIL: fabiorsantos@bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO N' 1.613/17 
PROCESSO N' 42.417/17 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, REDE DE 
ASSISTÉNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
(RASC), POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Aos quatorze de dezembro do ano de dois mil e dezessete, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, n'l-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO, Secretário Municipal da 
Administração, doravante denominado MUNICÍPIO -ADMINISTRAÇÃO e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins 
lucrativos, REDE DE ASSISTJlNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ (RASC), CNPJ sob n' 60.004.165/0001-63, Endereço Rua 
Luiz Bassoto, nº 5-50, Vila Cannem, Bauru-SP, CEP nº 17.030-500, representada pelo seu presidente CLÁUDIO GONZAGA, RG nº 
13.501.063-9 SSP/SP, CPF nº 061.806.028-67, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 42.417117, os tennos 
constantes no Chamamento Público nº 46/17 da Secretaria Municipal da Administração, e em legislações vigentes, tem como justo e 
compromissado o seguinte: 

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Considera-se objeto para celebração deste Tenno de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a fonnação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando 
ao jovem aprendiz fonnação profissional básica. 

2.1. 
MUNICÍPIO. 

CLAÚSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Cumprir todas as nonnas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como as nonnas do 

2.2. Assumir a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do jovem aprendiz. 

2.3. Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado e assumir a condição de empregadores, com todos os 
ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e Previdência Social do jovem aprendiz e anotando, no espaço destinado às 
anotações gerais, a infonnação de que o contrato de trabalho decorre de parceria finnada com o MUNICÍPIO. 

2.4. Substituir, mediante solicitação do setor competente, os jovens aprendizes que não se ajustarem a realização das 
atividades práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho. 

2.5. As Organizações da Sociedade Civil poderão substituir os jovens aprendizes quando não se ajustarem às atividades 
teóricas desenvolvidas na Organização, com aviso prévio ao Município de no mínimo 15 (quinze) dias. 

2.6. Capacitar o Jovem Aprendiz no Arco Ocupacional - Administração - Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas 
Administrativas ou Auxiliar de Secretaria Escolar, oferecendo a Fonnação Técnica Geral (FTG) e a específica ao Arco Ocupacional 
(AO) validados pelo MTE. 

2.7. 
divididas: 

Atender a carga horária mínima de 80 (oitenta) horas/mensais, durante toda a vigência do Tenno de Fomento, assim 

Atividades realizadas na Prefeitura Municipal de Bauru (prática): deverão ser cumpridas 16 (dezesseis) 
horas semanais, totalizando no mínimo 64 (sessenta e quatro) horas mensais. 

Il Atividades realizadas na Organização (teórica): mínimo de 04 (quatro) horas semanais presenciais, 
totalizando 16 (dezesseis) horas mensais presenciais. 

2.8. Disponibilizar duas opções de dias (quintas e sextas-feiras) para a realização das atividades teóricas previstas na 
Claúsula 2.7, item II. Pennitindo desta fonna que o MUNICÍPIO defina qual o melhor dia para que cada jovem aprendiz a realize. 

2.9. Indicar no Plano de Trabalho a carga horária referente às atividades teóricas e práticas que serão ofertadas aos 
jovens aprendizes durante a vigência do presente Tenno de Fomento, e incluir o conteúdo da Fonnação Técnica Geral (FfG) do Arco 
Ocupacional e dos temas transversais previstos nas Portarias MTE 1.005/13 e 1.003/08. 

2.10. Fazer cumprir a carga horária teórica e prática constante no Plano de trabalho aprovado. 
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2.11. Contratar e manter os recursos humanos apresentados no Plano de Trabalho, estendendo somente aos profissionais 
constantes os pagamentos das recisões contratuais proporcionais ao perlodo em que esteve vinculado ao programa, exceto quando se 
tratar de aviso prévio indenizado; manter materiais e equipamentos adequados para execução dos serviços, assumir os compromissos 
inerentes referentes a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiaria da 
Administração Pública pelos respectivos pagamentos. 

2.12. Abrir conta bancária específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública (Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal) para o recebimento do repasse, previsto no Tenno de Fomento celebrado entre as partes. 

2. 13. Aplicar, manter e movimentar integralmente os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo de 
Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, sendo vedada sua transferência para demais contas existentes da OSC, observando o princfpio da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade 
e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

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

2.15. Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente, respeitando o Plano de Trabalho e havendo saldo no 
primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido à Prefeitura de Bauru, através de GRE. 

2.16. Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem como ao Tribunal de Contas, 
quanto aos documentos e locais de execução do objeto do presente Termo de Fomento. 

2.17. Participar, através de seus dirigentes e técnicos, das reuniões e cursos de capacitação promovidos pelo MUNICÍPIO 
visando o aprimoramento dos serviços prestados. 

CLAÚSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

3. 1. Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros mediante a quantidade de jovens uprendizes 
encaminhados efetivamente para o MUNICÍPIO. 

3.2. Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços contratados, objeto do 
presente Tenno de Fomento. 

3.3. Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil. 

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

3.5. 
julgado pertinente. 

3.6. 
eletrônica. 

Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros e solicitar pareceres de técnicos de outras áreas quando 

Apreciar e emitir parecer conclusivo das prestações de contas apresentadas em via original e pela platafonna 

3.7. Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste Termo de Fomento caso 
haja fato relevante, impedindo a descontinuidade do serviço executado. 

CLAÚSULA QUARTA: DO FINANCIAMENTO 

4.1. Obriga-se o MUNICÍPIO a contribuir com a importância de RS 660,79 (seiscentos e sessenta reais e setenta e nove 
centavos), por jovem aprendiz efetivamente encaminhado, que dedique 04 (quatro) horas diárias de atividades, sendo R$ 489,50 
(quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) referente à Y2 salário mfnimo; FGTS (2o/o sobre Y2 salário mfnimo); PIS (1% 
sobre Y2 salário mlnimo); Seguro de Vida (R$ 2,00-dois reais) e Auxilio Bolsa Aprendizagem no valor de RS 154,60 (cento e cinquenta 
e quatro reais e sessenta centavos}, a qual refere - se à execução e manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos dos jovens 
aprendizes, para aquisição de apostilas, materiais de papelaria/escritório, técnico-instrutores, recursos humanos, exames trabalhistas, 
aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os encontros mensais para o cumprimento da carga teórica do curso de 
aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela Portaria nº 1.005/13 e o Decreto Federal nº 5.598, de OI de dezembro de 
2.005, o valor do Auxílio Bolsa Aprendizagem foi atualizado seguindo o índice de reajuste concedido sobre o salário mínimo. 
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4.2. Os valores constantes na Claúsula 4.1 foram calculados na previsão do novo salário mlnimo para o exercício 2.018, 
confonne valor incluído na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). 

4.3. Além dos valores mencionados na Claúsula 4.1 serão repassados as Organizações da Sociedade Civil que finnarem 
parceria com o MUNICÍPIO, através do Tenno de Fomento, valores a título de 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 1/3 (um terço) 
Férias, além de FGTS (2%) e PIS (lo/o) sobre estes valores, por jovem aprendiz efetivamente encaminhados, proporcionalmente ao 
perfodo de vigência deste tenno. 

4.4. Todos os repasses serão executados em conta aberta em Banco Oficial. A conta bancária deverá ter movimentação e 
aplicação dos recursos recebidos, comprovadas através de extratos bancários, nas respectivas prestações de contas. 

4.5. As despesas a serem pagas com recursos vinculados à parceira, aprovadas no Plano de Trabalho, deverão estar em 
conformidade com o estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterados pela Lei Federal nº 
13.204, de 14 de dezembro de 2.015 . 

4.6. Os repasses serão executados mensalmente, mediante envio do Recibo de Pagamento pela Organização da 
Sociedade Civil ao MUNICÍPIO. 

4.7. As parcelas serão suspensas imediatamente no descumprimento das Cláusulas deste Termo de Fomento. 

4.8. A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% (cem por cento) dos recursos repassados durante a vigência 
deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído em respectiva conta do MUNICiPIO, através de GRE. 

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

4.10. Após a assinatura deste Termo de Fomento havendo variação do salário mínimo, os valores constantes na Cláusula 
4. I deverão ser automaticamente revistos, e atualizados por meio de Termo Aditivo. 

4.11. 
Bauru. 

As despesas decorrentes deste Termo de Fomento serão suportadas pela dotação orçamentária do Município de 

4.12. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública por ocasião da conclusão, denúncia, 
rescisão ou extinção da parceria, nos termos do artigo 52 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014. 

CLAÚSULA QUINTA: DAS VAGAS 

• 5.1. A Organização da Sociedade Civil para atender ao objeto disposto na Claúsula anterior obriga&se a disponibilizar 
um total máximo de 53 (cinquenta e três) Jovens aprendizes, sob seu patroclnio, que serão disponibilizados para todas as Secretarias 
Municipais, com o controle sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração e 25 (vinte e cinco) jovens aprendizes 
serão disponibilizados para atuar exclusivamente nas secretarias de escolas municipais, ficando o controle destes sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal da Educação, totalizando 78 (setenta e oito) vagas para jovens aprendizes. 

5.2. 

5.1.1. Relativos aos 53 (cinquenta e três) jovens aprendizes que atuarão nas Secretarias Municipais, exceto nas 
secretarias das escolas, caberá à Secretaria Municipal da Administração, a supervisão e conferência da frequência 
dos respectivos jovens aprendizes, bem como, do valor para repasse junto à Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças; 

5.1.2. Relativos aos 25 (vinte e cinco) jovens aprendizes que atuarão, exclusivamente nas secretarias das 
escolas, caberá à Secretaria Municipal da Educação, a supervisão e conferência da frequência dos respectivos 
jovens aprendizes, bem como, do valor paro repasse junto à Secretaria Municipal de Economia e F'inançns, devendo 
o relatório de conferência após atestado pelo Diretor de Expediente da Secretaria Municipal da Educação e pelo 
Secretário da pasta, ser encaminhado ao Secretário Municipal da Administração, o qual após testar o encaminhará à 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças para efetuar o repasse. 

O MUNICÍPIO demandará a contratação de jovens aprendizes, obedecendo à disponibilidade de vagas. 

CLAÚSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO 

6.1. O presente Tenno de Fomento deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
legislações pertinentes, respondendo cada wn dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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6.2. O MUNICiPIO solicitará a contratação de jovens aprendizes, respeitando o limite máximo de vagas concedidas à 
Organização da Sociedade Civil, conforme o interesse do município, e fará o encaminhamento para as respectivas secretarias. 

6.3. A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo MUNICÍPIO - através da Secretaria Municipal da 
Administração e da Secretaria Municipal da Educação, dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo de 
fomento, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionãrio de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com 
relação às disfunções porventura havidas na execução. 

6.4. A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. CLÁUDIO GONZAGA, que se responsabilizará solidariamente pela 
execução das atividades e cumprimentos das metas pactuadas. 

6.5. O MUNIClPIO - Secretaria Municipal da Administração, representada pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
(Secretário Municipal da Administração), designa a Sra. JOSIANE MORAES SILVA FERNANDES, servidora de carreira da Prefeitura 
de Bauru, como gestor da parceria finnada neste Tenno. O gestor deverá controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de 1nodo 
eficaz., atendendo as disposições contidas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 

• de dezembro de 2.015, artigo 61, incisos 1 ao V. 

• 

6.6. A Secretaria Municipal da Administração, representada pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO (Secrelário Municipal 
da Administração) designará servidores de carreira para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que acompanhará a 
efetividade do objeto do presente Tenno de Fomento. 

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

CLAÚSULA SÉTIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

7 .1. Enviar quadrimestralmente à Secretaria Municipal da Administração e a Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças a prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente confonne Instruções do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em via original e platafonna eletrônica. 

7.2. Realizar a prestação de contas mencionada na Claúsula 7.1, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento 
do quadrimestre. E a prestação de contas anual até o dia 20 de janeiro do exercício subsequente a este Tenno de Fomento de acordo com 
as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação bancária evidenciando a utilização dos 
recursos e eventual devolução, se for o caso. 

7.3. Apresentar prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 30 (trinta) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais deverão ser do ano do recebimento da parcela . 

7.4. Apresentar de fonna detalhada, se previstos no Plano de Trabalho, os valores a titulo de pagamento de contribuições 
sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre a 
equipe prevista, desde que tais valores correspondam às atividades inerentes a consecução do objeto, e à qualificação técnica necessária 
para a execução da função a ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região em que atua e não superior ao 
teto do Poder Executivo. 

7.5. Apresentar sempre docwnentos fiscais originais, nota fiscal eletrônica para compra ou prestação de serviços que 
comprovem as despesas com a indicação do número do tenno de fomento, lei autorizadora e fonte pagadora. Acompanhará as notas 
fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; e se for de responsabilidade do prestador de 
serviços à retenção, deverá anexar Juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. Na apresentação de 
notas fiscais de combustfvel, IPVA, licenciamento, e seguro veicular, somente de veículos oficial da OSC vinculados ao programa, 
contendo o número de placa e cópia da CRL V; contratos de locação e IPTU deverão estar em nome da Organização da Sociedade Civil 
obrigatoriamente, bem com os termos de prorrogação e reajustes, quando for o caso, do imóvel utilizado pnra a execução do serviço, 
programa ou projeto. 

7.6. Na apresentação de RPA (Recibo de Pessoa Autônoma), somente com todos os encargos devidamente retidos 
(INSS, ISS, IRRF), acompanhado de inscrição municipal e devidamente comprovados seus recolhimentos. 

7.7. Comprovar os pagamentos aos fornecedores através de cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
comprovantes eletrônicos de pagamento, boletos com autenticação mecânica, declaração de quitação de débito ou não havendo outro 
meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG/CPF) do responsável pelo recebimento. 
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7.8. Apontar somente despesas que obedeçam rigorosamente ao plano de trabalho. Havendo dúvida sobre a 
possibilidade de realização da compra ou execução de serviço, face o plano de trabalho, a Organização da Sociedade Civil (OSC) poderá 
questionar o Gestor (Secretaria que celebrou o Tenno de Colaboração e/ou Fomento) antes da realização da compra ou serviço, evitando 
assim, a recusa da despesa e consequente devolução do recurso. 

7 .9. Apresentar, nas prestações de contas, os extratos da conta corrente e da conta de investimentos referente à parceria, 
para que possam ser analisadas as entradas e saídas. 

7.10. Todos os comprovantes precisam ser inseridos na ordem cronológica do pagamento não retroagindo de um 
quadrimestre para o outro. 

7.11. Incluir as certidões/certificados dispostas abaixo, sendo que no 3º (terceiro} quadrimestre deverão ser anexadas as 
certidões/certificados até o fechamento do exerclcio. Sendo isenta do pagamento de encargos, juntar documentação comprobatória. 

7 .11.1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 

7 .11.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços - CRF/FGTS; 

7.11.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT}; 

7.11.4. Certidão Negativa de Tributos Municipais (Mobiliária). 

7.12. O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste ensejará 
na interrupção dos pagamentos e devolução dos valores repassados. 

CLAÚSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Á ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

8.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as nonnas legais, a administração poderá 
aplicar à Organização da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções, desde que garantida à ampla defesa e o contraditório: 

Advertência; 

II Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar Tennos de 
Fomento, Tennos de Colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil da esfera de governo da 
Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois anos); 

III Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar tennos de fomento, 
termos de colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 
ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso II desta Claúsula. 

CLAÚSULA NONA: DA VIGitNCIA E CONDIÇÕES FINAIS 

9.1. A vigência deste Tenno de Fomento é de 12 (doze} meses, contados a partir de OI de janeiro de 2.018, podendo ser 
prorrogado por igual periodo até atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

9.2. O MUNICÍPIO poderá autorizar ou propor alterações do Tenno de Fomento e/ou do Plano de Trabalho, após 
solicitação fundamentada da Organização da Sociedade Civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, via Tcnno 
Aditivo para: 

Reajuste do valor do repasse, por conta de aumento do salário mínimo, desde que não ultrapasse 30% 
(trinta por cento) do valor global, mediante lei autorizadora; 

II Redução do valor global, sem limitação de montante; 

III Prorrogação da vigência quando houver interesse da Organização da Sociedade Civil e da Administração 
de Pública; observando o limite previsto na Cláusula 51 deste edital; 

IV Ajuste da execução do objeto da parceria no plano de trabalho. 
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CLAÚSULA DÉCIMA: DO VALOR TOTAL 

10.1. O MUNICÍPIO realizará repasses mensais, respeitando os valores apresentados pela Organização da Sociedade 
Civil ao MUNICÍPIO, através do recibo para pagamento. O valor global de repasse desta parceria, não poderá ultrapassar o valor 
máximo autorizado por lei municipal de R$ 710.261,76 (setecentos e dez mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos). 

10.2. Caso a Organização da Sociedade Civil não cumpra com o disposto na Claúsula Sétima (itens 7 .1 a 7 .12) o repasse 
supramencionado ficará suspenso até a regularização da situação junto ao MUNICÍPIO e Órgãos Fiscalizadores. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

1 1.1. Este tenno de fomento poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que mediante comunicação prévia de, no 
minimo, 60 (sessenta) dias, ficando os participes responsáveis pelas obrigações em que participaram voluntariamente da avença, até o 
momento da rescisão. 

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

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Os jovens aprendizes contratados pela Organização da Sociedade Civil não guardam qualquer vinculo empregatício 
com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais 
encargos assumidos pela Organização da Sociedade Civil; que o municlpio não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de 
cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela Organização da Sociedade Civil, não se 
responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais, confonne disposto no art. 42, inciso XX, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2.014. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

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

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

Bauru, 14 de dezembro de 2.017 . 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUDIO GONZAGA 
REDE DE ASSIST~NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ (RASC) 

NOME: 
RG: 
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MUNIC!PIO DE BAURU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADÓ DE SÃO PAULO 

TERMO DE CI~NCIA E DE NOTIFICACÃO 
CONTRA TOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICfPIO DE BAURU 

~I 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ (RASC) 

TERMO DE FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 1.613117 

OBJETO: Considera-se objeto para celebração deste Termo de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de 
atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a formação técnico-profissional, constitulda por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando 
ao jovem aprendiz fonnação profissional básica. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

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

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, confonne dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº O 1/2.011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fonnas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 
o que mais couber. 

Bauru, 14 de dezembro de 2.017. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: ______________________ _ 

Cargo: ___________ ---=-=------------
CPF: ~-c----,-------,----~--RG: ---------
Data de Nascimento: __ / __ / __ 
Endereço residencial completo:---------------
E-mail institucional __________________ _ 
E-mail pessoal:. ____________________ _ 
Telefone ______________________ _ 

Assinatura: _____________________ _ 

Resoonsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: David José Françoso 
Cargo: Secretário Municipal da Administração 
CPF: 058.515.628-03 RG: 14.668.798 
Data de Nascimento: 08/06/1964 
Endereço residencial completo: Rua João Mantovani nº 3-34 - Jardim Jussara - Bauru/SP 
E-mail institucional: davidfrancoso@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: david.francoso@gmail.com 
Telefone(s): (14) 3235-1099 (14) 98129-1264 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: ______________________ _ 
Cargo: ___________ ~~----------
CPF: __ ~ ________ RG: _________ _ 

Data de Nascimento: __ / __ / __ 
Endereço residencial completo:--------------
E-mail institucional:-------------------
E-mail pessoal: ____________________ _ 
Telefone(s): _________________ _ 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO 

PELA ENTIDADE PARCEIRA 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

davidfrancoso@bauru.sp.gov.br 

CLÁUDIO GONZAGA 
REDE DE ASSISTllNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ (RASC) 

rasc@rasc.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
V 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL OUE ASSINOU CONTRA TO OU ATO JURfDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 
MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

MUNICiPIO DE BAURU 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNIC!PIO DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: REDE DE ASSIST~NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ (RASC) 

TERMO DE FOMENTO N' (DE ORIGEM): 1.613/17 

OBJETO: Considera·se objeto para celebração deste Tenno de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de 
atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a fonnação técnico·profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no municlpio, proporcionando 
ao jove1n aprendiz formação profissional básica. 

NOME: David José Françoso 
CARGO: Secretário Municipal da Administração 
RG N': 14.668.798 
CPF: 058.515.628-03 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Mantovani nº 3-34-Jardim Jussara- Bauru/SP 
CEP: 17.055-0I2 
ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras n' 1-59 
E-MAIL PROFISSIONAL: davidfrancoso@bauru.sn.gov.br 
E-MAIL PESSOAL: david.francoso@gmail.com 
TELEFONE: ( 14) 3235-!099 
CELULAR: (14) 98129-1264 

(*) Nlio deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso ndo esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: FÁBIO RIBAS DOS SANTOS 
CARGO: CONTROLADOR GERAL 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO I SETOR: Praça das Cerejeiras n' 1-59 
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1264 
E-MAIL: fabiorsantos@bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE FOMENTO Nº l.612117 
PROCESSO Nº 42.417117 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 
(CIPS), POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, 
com sede ã Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO, 
Secretário Municipal da Administração, doravante denominado MUNICiPIO e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem 
fins lucrativos, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-CIPS, CNPJ n• 45.030.400/0001-88, representada 
pelo seu presidente, Sr. JOÃO CARLOS PREVIDELLO, RG n• 3.377.223-X, CPF nº 012.546.428-20, têm como justo e 
compromissado, nos termos do Chamamento Público nº 46/17 da Secretaria Municipal da Administração, legislação vigente e mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Considera-se objeto para celebração deste Termo de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a titulo de aprendizagem, tendo em vista a fonnação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando 
ao jovem aprendiz formação profissional básica. 

2.1. 
MUNICÍPIO. 

CLAÚSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Cumprir todas as nonnas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como as normas do 

2.2. Assumir a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do jovem aprendiz. 

2.3. Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado e assumir a condição de empregadores, com todos os 
ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e Previdência Social do jovem aprendiz e anotando, no espaço destinado às 
anotações gerais, a informação de que o contrato de trabalho decorre de parceria firmada com o MUNICÍPIO. 

2.4. Substituir, mediante solicitação do setor competente, os jovens aprendizes que não se ajustarem a realização das 
atividades práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho . 

2.5. As Organizações da Sociedade Civil poderão substituir os jovens aprendizes quando não se ajustarem às atividades 
teóricas desenvolvidas na Organização, com aviso prévio ao Município de no mínimo 15 (quinze) dias. 

2.6. Capacitar o Jovem Aprendiz no Arco Ocupacional - Administração - Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas 
Administrativas ou Auxiliar de Secretaria Escolar, oferecendo a Formação Técnica Geral (FfG) e a específica ao Arco Ocupacional 
(AO) validados pelo MTE. 

2.7. 
divididas: 

Atender a carga horária mínima de 80 (oitenta) horas/mensais, durante toda a vigência do Termo de Fomento, assim 

Atividades realizadas na Prefeitura Municipal de Bauru (prática): deverão ser cumpridas 16 (dezesseis) 
horas semanais, totalizando no mfnimo 64 (sessenta e quatro) horas mensais. 

II Atividades realizadas na Organização (teórica): mínimo de 04 (quatro) horas semanais presenciais, 
totalizando 16 (dezesseis) horas mensais presenciais. 

2.8. Disponibilizar duas opções de dias (quintas e sextas-feiras) para a realização das atividades teóricas previstas na 
Claúsula 2.7, item II. Permitindo desta fonna que o MUNICÍPIO defina qual o melhor dia para que cada jovem aprendiz a realize. 

2.9. Indicar no Plano de Trabalho a carga horária referente às atividades teóricas e práticas que serão ofertadas aos 
jovens aprendizes durante a vigência do presente Termo de Fomento, e incluir o conteúdo da Formação Técnica Geral (ITG) do Arco 
Ocupacional e dos temas transversais previstos nas Portarias MTE 1.005/I 3 e 1.003/08. 

2.10. Fazer cumprir a carga horária teórica e prática constante no Plano de trabalho aprovado. 
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2.11. Contratar e manter os recursos humanos apresentados no Plano de Trabalho, estendendo somente aos profissionais 
constantes os pagamentos das recisões contratuais proporcionais ao período em que esteve vinculado ao programa, exceto quando se 
tratar de aviso prévio indenizado; manter materiais e equipamentos adequados para execução dos serviços, assumir os compromissos 
inerentes referentes a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiaria da 
Administração Pública pelos respectivos pagamentos. 

2.12. Abrir conta bancária específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública (Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal) para o recebimento do repasse, previsto no Tenno de Fomento celebrado entre as partes. 

2.13. Aplicar, manter e movimentar integralmente os recursos repassados na utilização do objeto deste Tenno de 
Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras, confonne Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil, sendo vedada sua transferência para demais contas existentes da OSC, observando o princípio da legalidade, da 
moralidade, da boa.fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade 
e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 

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

2.15. Utilizar os valores repassados durante o exerclcio vigente, respeitando o Plano de Trabalho e havendo saldo no 
primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido à Prefeitura de Bauru, através de GRE. 

2.16. Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem como ao Tribunal de Contas, 
quanto aos documentos e locais de execução do objeto do presente Tenno de Fomento. 

2.17. Participar, através de seus dirigentes e técnicos, das reuniões e cursos de capacitação promovidos pelo MUNICf PIO 
visando o aprimoramento dos serviços prestados. 

CLAÚSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICf PIO 

3.1. Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros mediante a quantidade de jovens aprendizes 
encaminhados efetivamente para o MUNICiPIO. 

3.2. Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços contratados, objeto do 
presente Tenno de Fomento. 

3.3 . Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil. 

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

3.5. 
julgado pertinente. 

3.6. 
eletrônica. 

Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros e solicitar pareceres de técnicos de outras áreas quando 

Apreciar e emitir parecer conclusivo das prestações de contas apresentadas em via original e pela platafonna 

3.7. Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste Tenno de Fomento caso 
haja fato relevante, impedindo a descontinuidade do serviço executado. 

CLAÚSULA QUARTA: DO FINANCIAMENTO 

4.1. Obriga-se o MUNICÍPIO a contribuir com a importância de RS 660,79 (seiscentos e sessenta reais e setenta e nove 
centavos). por jovem aprendiz efetivamente encaminhado, que dedique 04 (quatro) horas diárias de atividades, sendo R$ 489,50 
(quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) referente à Y2 salário mínimo; FGTS (2% sobre Yi salário mínimo); PIS (1% 
sobre Y: salário mlnimo); Seguro de Vida (R$ 2,00-dois reais) e Auxilio Bolsa Aprendizagem no valor de RS 154,60 (cento e cinquenta 
e quatro reais e sessenta centavos), a qual refere - se à execução e manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos dos jovens 
aprendizes, para aquisição de apostilas, materiais de papelaria/escritório, técnico·instrutores, recursos humanos, exames trabalhistas, 
aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os encontros mensais para o cumprimento da carga teórica do curso de 
aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela Portaria nº l.005/13 e o Decreto Federal nº 5.598, de OI de dezembro de 
2.005, o valor do Auxilio Bolsa Aprendizagem foi atualizado seguindo o lndice de reajuste concedido sobre o salário mínimo. 
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4.2. Os valores constantes na Claúsula 4.1 foram calculados na previsão do novo salário mínimo para o exercício 2.018, 
confonne valor incluido na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). 

4.3. Além dos valores mencionados na Claúsula 4. I serão repassados as Organizações da Sociedade Civil que finnarem 
parceria com o MUNICÍPIO, através do Tenno de Fomento, valores a título de 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 113 (um terço) 
Férias, além de FGTS (2%) e PIS (1%) sobre estes valores, por jovem aprendiz efetivamente encaminhados, proporcionahnente ao 
período de vigência deste termo. 

4.4. Todos os repasses serão executados em conta aberta em Banco Oficial. A conta bancária deverá ter movimentação e 
aplicação dos recursos recebidos, comprovadas através de extratos bancários, nas respectivas prestações de contas. 

4.5. As despesas a serem pagas com recursos vinculados à parceira, aprovadas no Plano de Trabalho, deverão estar em 
confonnidade com o estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterados pela Lei Federal nº 
13.204, de 14 de dezembro de 2.015. 

4.6. Os repasses serão executados mensalmente, mediante envio do Recibo de Pagamento pela Organização da 
Sociedade Civil ao MUNICÍPIO. 

4.7. As parcelas serão suspensas imediatamente no descumprimento das Cláusulas deste Termo de Fomento. 

4.8. A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% (cem por cento) dos recursos repassados durante a vigência 
deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído em respectiva conta do MUNICÍPIO, através de ORE. 

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

4.10. Após a assinatura deste Termo de Fomento havendo variação do salário mínimo, os valores constantes na Cláusula 
4.1 deverão ser automaticamente revistos, e atualizados por meio de Termo Aditivo. 

4.11. 
Bauru. 

As despesas decorrentes deste Tenno de Fomento serão suportadas pela dotação orçamentária do Municlpio de 

4.12. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública por ocasião da conclusão, denúncia, 
rescisão ou extinção da parceria, nos termos do artigo 52 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014. 

CLAÚSULA QUINTA: DAS VAGAS 

5.1. A Organização da Sociedade Civil para atender ao objeto disposto na claúsula anterior obriga·se a disponibilizar 
um total máximo de 53 (cinquenta e três) jovens aprendizes, sob seu patroclnio, que serão disponibilizados para todas as Secretarias 
Municipais, com o controle sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração e 25 (vinte e cinco) jovens aprendizes 
serão disponibilizados para atuar exclusivamente nas secretarias de escolas municipais, ficando o controle destes sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal da Educação, totalizando 78 (setenta e oito) vagas para jovens aprendizes. 

5.2. 

5.1.1. Relativos aos 53 (cinquenta e três) jovens aprendizes que atuarão nas Secretarias Municipais, exceto nas 
secretarias das escolas, caberá à Secretaria Municipal da Administração, a supervisão e conferência da frequência 
dos respectivos jovens aprendizes, bem como, do valor para repasse junto à Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças; 

5.1.2. Relativos aos 25 (vinte e cinco) jovens aprendizes que atuarão, exclusivamente nas secretarias das 
escolas, caberá à Secretaria Municipal da Educação, a supervisão e conferência da frequência dos respectivos 
jovens aprendizes, bem como. do valor para repasse junto à Secretaria Municipal de Economia e Finanças, devendo 
o relatório de conferência após atestado pelo Diretor de Expediente da Secretaria Municipal da Educação e pelo 
Secretário da pasta, ser encaminhado ao Secretário Municipal da Administração, o qual após testar o encaminhará à 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças para efetuar o repasse. 

O MUNICÍPIO demandará a contratação de jovens aprendizes, obedecendo à disponibilidade de vagas. 

CLAÚSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO 

6.1. O presente Tenno de Fomento deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
legislações pertinentes, respondendo cada wn dos Participes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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6.2. O MUNICÍPIO solicitará a contratação de jovens aprendizes, respeitando o limite máximo de vagas concedidas à 
Organização da Sociedade Civil, confonne o interesse do município, e fará o encaminhamento para as respectivas secretarias. 

6.3. A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo MUNICÍPIO - através da Secretaria Municipal da 
Administração e da Secretaria Municipal da Educação, dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do tenno de 
fomento, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com 
relação às disfunções porventura havidas na execução. 

6.4. A Organização da Sociedade Civil indica o(a) Sr. (a) JOÃO CARLOS PREVIDELLO, que se responsabilizará 
solidariamente pela execução das atividades e cumprimentos das metas pactuadas. 

6.5. O MUNICÍPIO - Secretaria Municipal da Administração, representada pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
(Secretário MW1icipal da Administração), designa a Sra. JOSIANE MORAES SILVA FERNANDES, servidor(a) de carreira da 
Prefeitura de Bauru, como gestor da parceria firmada neste Tenno. O gestor deverá controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de 
modo eficaz, atendendo as disposições contidas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, 
de 14 de dezembro de 2.015, artigo 61, incisos 1 ao V . 

6.6. A Secretaria Municipal da Administração, representada pelo Sr. DAVID JOSÉ FRANÇOSO (Secretário Municipal 
da Administração) designará servidores de carreira para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que acompanhará a 
efetividade do objeto do presente Termo de Fomento. 

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

CLAÚSULA SÉTIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

7. l. Enviar quadrimestralrnente à Secretaria Municipal da Administração e a Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças a prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em via original e platafonna eletrônica. 

7.2. Realizar a prestação de contas mencionada na claúsula 7.1, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do 
quadrimestre. E a prestação de contas anual até o dia 20 de janeiro do exerclcio subsequente a este Termo de Fomento de acordo com as 
orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação bancária evidenciando a utilização dos 
recursos e eventual devolução, se for o caso. 

7.3. Apresentar prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 30 (trinta) dias do seu 
recebimento, cujas notas fiscais deverão ser do ano do recebimento da parcela . 

7 .4. Apresentar de forma detalhada, se previstos no Plano de Trabalho, os valores a título de pagamento de contribuições 
sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre a 
equipe prevista, desde que tais valores correspondam às atividades inerentes a consecução do objeto, e à qualificação técnica necessária 
para a execução da função a ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região em que atua e não superior ao 
teto do Poder Executivo. 

7.5. Apresentar sempre documentos fiscais originais, nota fiscal eletrônica para compra ou prestação de serviços que 
comprovem as despesas com a indicação do número do termo de fomento, lei autorizadora e fonte pagadora. Acompanhará as notas 
fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento de ISS; e se for de responsabilidade do prestador de 
serviços à retenção, deverá anexar juntamente com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. Na apresentação de 
notas fiscais de combustível, IPV A, licenciamento, e seguro veicular, somente de veículos oficial da OSC vinculados ao programa, 
contendo o número de placa e cópia da CRLV; contratos de locação e IPTU deverão estar em nome da Organização da Sociedade Civil 
obrigatoriamente, bem com os tennos de prorrogação e reajustes, quando for o caso, do imóvel utilizado para a execução do serviço, 
programa ou projeto. 

7.6. Na apresentação de RPA (Recibo de Pessoa Autônoma), somente com todos os encargos devidamente retidos 
(INSS, ISS, IRRF), acompanhado de inscrição municipal e devidamente comprovados seus recolhimentos. 

7. 7. Comprovar os pagamentos aos fornecedores através de cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
comprovantes eletrônicos de pagamento, boletos com autenticação mecânica, declaração de quitação de débito ou não havendo outro 
meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, 
com nome, data e identificação (RG/CPF) do responsável pelo recebimento. 
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7 .8. Apontar somente despesas que obedeçam rigorosamente ao plano de trabalho. Havendo dúvida sobre a 
possibilidade de realização da compra ou execução de serviço, face o plano de trabalho, a Organização da Sociedade Civil (OSC) poderá 
questionar o Gestor (Secretaria que celebrou o Termo de Colaboração e/ou Fomento) antes da realização da compra ou serviço, evitando 
assim, a recusa da despesa e consequente devolução do recurso. 

7.9. Apresentar, nas prestações de contas, os extratos da conta corrente e da conta de investimentos referente à parceria, 
para que possam ser analisadas as entradas e saídas. 

7.10. Todos os comprovantes precisam ser inseridos na ordem cronológica do pagamento não retroagindo de um 
quadrimestre para o outro. 

7.11. Incluir as certidões/certificados dispostas abaixo, sendo que no 3° (terceiro) quadrimestre deverão ser anexadas as 
certidões/certificados até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento de encargos, juntar documentação comprobatória. 

7 .11.1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 

7.11.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços -CRF/FGTS; 

7.11.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

7.11.4. Certidão Negativa de Tributos Municipais (Mobiliária). 

7.12. O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste ensejará 
na interrupção dos pagamentos e devolução dos valores repassados. 

CLAÚSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

8.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as nonnas legais, a administração poderá 
aplicar à Organização da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções, desde que garantida à ampla defesa e o contraditório: 

Advertência; 

II Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar Tennos de 
Fomento, Tennos de Colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil da esfera de governo da 
Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois anos); 

III Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar tennos de fomento, 
tennos de colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 
ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso II desta Claúsula. 

CLAÚSULA NONA: DA VIGÊNCIA E CONDIÇÕES FINAIS 

9.1. A vigência deste Tenno de Fomento é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2.018, podendo ser 
prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

9.2. O MUNICÍPIO poderá autorizar ou propor alterações do Tenno de Fomento e/ou do Plano de Trabalho, após 
solicitação fundamentada da Organizaçllo da Sociedade Civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, via Termo 
Aditivo para: 

Reajuste do valor do repasse, por conta de aumento do salário mínimo, desde que não ultrapasse 30% 
(trinta por cento) do valor global, mediante lei autorizadora; 

li Redução do valor global, sem limitação de montante; 

III Prorrogação da vigência quando houver interesse da Organização da Sociedade Civil e da Administração 
de Pública; observando o limite previsto na Cláusula 51 deste edital; 

IV Ajuste da execução do objeto da parceria no plano de trabalho. 
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CLAÚSULA DÉCIMA: DO VALOR TOTAL 

10.1. O MUNICÍPIO realizará repasses mensais, respeitando os valores apresentados pela Organização da Sociedade 
Civil ao MUNICÍPIO, através do recibo para pagamento. O valor global de repasse desta parceria, não poderá ultrapassar o valor 
máximo autorizado por lei municipal de R$ 710.261,76 (setecentos e dez mil, duzentos e sessenta e wn reais e setenta e seis centavos). 

10.2. Caso a Organização da Sociedade Civil não cumpra com o disposto na Claúsula Sétima (itens 7.1 a 7.12) o repasse 
supramencionado ficará suspenso até a regularização da situação junto ao MUNICÍPIO e Órgãos Fiscalizadores. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

11.1. Este tenno de fomento poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que mediante comunicação prévia de, no 
mínimo, 60 (sessenta) dias, ficando os participes responsáveis pelas obrigações em que participaram voluntariamente da avença, até o 
momento da rescisão. 

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

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Os jovens aprendizes contratados pela Organização da Sociedade Civil não guardam qualquer vinculo empregatício 
com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais 
encargos assumidos pela Organização da Sociedade Civil; que o município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de 
cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela Organização da Sociedade Civil, não se 
responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais, conforme disposto no art. 42, inciso XX, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2.014. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

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

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

Bauru, 14 de dezembro de 2.017 . 

DA V!D JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

JOÃO CARLOS PREV!DELLO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-CIPS 

NOME: 
RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÍNCIA E DE NOTIFICACÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-CIPS 

TERMO DE FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 1.612/17 

• OBJETO: Considera-se objeto para celebração deste Tenno de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de 
atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a titulo de aprendizagem, tendo em vista a formação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no municipio, proporcionando 
ao jovem aprendiz formação profissional básica. 

• 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

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

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2.011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tornados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 
o que mais couber. 

Bauru, 14 de dezembro de 2.017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: ______________________ _ 
Cargo: ______________________ _ 
CPF: ____________ RG: _________ _ 

Data de Nascimento: __ / __ / __ 

Endereço residencial completo:--------------
E-mail institucional-------------------
E-mail pessoal:. ____________________ _ 
Telefone ______________________ _ 

Assinatura:----------------------

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: David José Françoso 
Cargo: Secretário Municipal da Administração 
CPF: 058.515.628-03 RG: 14.668.798 
Data de Nascimento: 08/0611964 
Endereço residencial completo: Rua João Mantovani nº 3-34 -Jardim Jussara- Bauru/SP 
E-mail institucional: davidfrancoso@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: david.francoso@grnail.com 
Telefone(s): (14) 3235-1099 (14) 98I29-1264 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: ______________________ _ 

Cargo: ___________ _,,-=------------
CPF: ~~~---~--,.---RG: ________ _ 
Data de Nascimento: __ / __ / __ 
Endereço residencial completo:---------------
E-mail institucional: __________________ _ 
E-mail pessoal: ____________________ _ 
Telefone(s): _________________ _ 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO 

PELA ENTIDADE PARCEIRA 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

davidfrancoso@bauru.so.gov.br 

JOÃO CARLOS PREVIDELLO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL- CIPS 

financeiro@cipsbauru.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURIDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 
MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

MUNICIPIO DE BAURU 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNIC(PIO DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL- CIPS 

TERMO DE FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 1.612/17 

OBJETO: Considera-se objeto para celebração deste Tenno de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de 
atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas 
Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar de Secretaria 
Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a formação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, 
organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando 
ao jovem aprendiz formação profissional básica. 

NOME: David José Françoso 
CARGO: Secretário Municipal da Administração 
RG Nº: 14.668.798 
CPF: 058.515.628-03 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Manlovani nº 3-34 - Jardim Jussara- Bauru/SP 
CEP: 17.055-012 
ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras n' 1-59 
E-MAIL PROFISSIONAL: davidfrancoso@bauru.sp.gov.br 
E-MAIL PESSOAL: david.francoso@gmail.com 
TELEFONE: (14) 3235-1099 
CELULAR: (14) 98129-1264 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderd ser encontrado, caso nllo esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: FÁBIO RIBAS DOS SANTOS 
CARGO: CONTROLADOR GERAL 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO I SETOR: Praça das Cerejeiras n' 1-59 
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1264 
E-MAIL: fabiorsantos@bauru.sp.gov.br 
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Mensagem de veto 

P res idên e ia da Re p ú b 1 it='.::7-:-;;;:rr.:ir---;A--. 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídic~=.::.:::=:::::::::mQ--=~-d 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1Q Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas par~ a' responsabilidade na 
gestão fiscal. com amparo no Capitulo li do Titulo VI da Constituicão . 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 
e corrigem desvios capazes de afetar o equillbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

§ 2Q As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

§ 32 Nas referências: 

1 - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o 
Ministério Público; 

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes; 

li - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

Ili - a Tribunais de Contas estão incluldos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando 
houver, Tribunal de Contas dos Municipios e Tribunal de Contas do Municipio. 

Art. 22 Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

1 - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Municlpio; 

li - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação; 

Ili - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, exclu{dos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária; 

IV - receita corrente liquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municipios por determinação constitucional ou legal, e as 
contribuições mencionadas na alínea a do inciso 1 e no inciso li do art. 195, e no art. 239 da Constituicão: 

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municlpios por determinação constitucional; 
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Seção Ili 

Das Despesas com a Seguridade Social 

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido s 

a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 52 do art. 195 da Constituicão, atendidas ainda as exigências 
doart.17. 

§ 12 É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de: 

1 - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente; 

li - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 

Ili - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive 
os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. 

CAPITULO V 

DAS TRANSFERÉNCIAS VOLUNTÁRIAS 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a titulo de cooperação, auxilio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

§ 12 São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias: 

1 - existência de dotação especifica; 

11- (VETADO) 

111 - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituicão; 

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

c) observância dos limites das dividas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 

d) previsão orçamentária de contrapartida. 

§ 22 É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

§ 32 Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei 
Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 

CAPITULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou 
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei especifica, atender às condições estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

§ 12 O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas 

10/11/2016 16:46 



Lcp!Ol ..!! http ://www.planalto.gov.br/ccivi I_ 03/leis/LCP/Lcp l O l .htm 
' . 

• 

estatais, exceto, no exerclcio de suas atribuições preclpuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. 

§ 2Q Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as 
respectivas prorrogações e a composição de dividas, a concessão de subvençõe~~'J'!!M'ti!" li!" ~~'::'ll~iQl:Mõlill.Lil~~ ...... 
ou aumento de capital. PROC. Nº-:'"'""' ow..11..---....:::\,\,,+.J 

FOLHAS ~ 
Ar!. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ouhi1u'.iirf.1 ~1~1ffiii=imi=1!1~!P!S1!Rê;:f~j:J 

controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos 
definidos em lei ou ao custo de captação. 

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei especifica as prorrogações e composições de dívidas 
decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com 
o caput, sendo o subsidio correspondente consignado na lei orçamentária. 

Art. 28. Salvo mediante lei especifica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de 
crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos 
de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

§ 12 A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, constituldos 
pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

§ 2Q O disposto no caput não prolbe o Banco Central do Brasil de conceder ás instituições financeiras operações 
de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias. 

CAPITULO VII 

DA DIVIDA E DO ENDIVIDAMENTO 

Seção l 

Definições Básicas 

Ar!. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

1 - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras 
do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações 
de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; 

li - divida pública mobiliária: divida pública representada por titules emitidos pela União, inclusive os do Banco 
Central do Brasil, Estados e Municlpios; 

• Ili - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e 

li de 26 

aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de 
bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros; 

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por 
ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

V - refinanciamento da divida mobiliária: emissão de titules para pagamento do principal acrescido da 
atualização monetária. 

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dividas pelo ente da 
Federação, sem prejulzo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. 

§ 22 Será inclulda na divida pública consolidada da União a relativa à emissão de tltulos de responsabilidade do 
Banco Central do Brasil. 

§ 32 Também integram a divida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses 
cujas receitas tenham constado do orçamento. 

§ 42 O refinanciamento do principal da divida mobiliária não excederá, ao término de cada exercicio financeiro, o 
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Bauru, 30 de Agosto de 2.018. 

Senhor Secretário 
David José Françoso 

PROC. W~.\~ll<l/. 
FOLHAS ~I 

" 
\ 

Em atenção ao Oficio nº 217/2018 da Secretaria Municipal de Administração, que 
dispõe sobre a celebração do aditivo Termo de Fomento entre poder público e a Legião 
Mirim de Bauru, referente ao exercício de 201~, manifesto o interesse na execução do 
programa Jovem Aprendiz, conforme opção assinalada. 

(X) Arco Ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas 
Administrativas. 

Atenciosamente, 

~ -1J.~ 
MURILO MARTHA AIELLO 

Presidente 
Legião Mirim de Bauru 
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ATA Nº 102 - ASSEMBLEIA EXTRAO OlN.l\~,!f~5:\'R9!<1Lli)'}ljlfi.f~So:s JuRio1CAsoteAuRu-sr 
~~'Rbfrt.t\Xo'ct! N 63.897 

No dia doze de dezembro do ano dois mil e dezesse~ià&iim&i;:;mga;;;A~llilR•A•i== 
tos, na sede da Legião Mirim de Bauru, na Avenida Dr. Nuno de Assis, número 13-50, em Bau-
ru, realizou-se assembleia extraordinária, convocada pelo presidente Murilo Martha Aiello, atra-~ 

~t;;a~~;'~~=~J::e .~~ a3s~~~a~~v~~~~~t~0 ~~~~;~g~~~ s~~~~:~~~uª::~:) 
Benedito Luiz da Silva, que a secretariasse e verificasse a presenm'.-"-~~~~~~~~~~~il:í~~-~1:.:l~

1

,~lli).'":~:!~~:~â~~~la=i~i::· :1 
feito, registrando a presença de Benedito Luiz da Silva, Caetano Sampieri Neto, Carlos Eduar-
do Cury, Clóvis Monteiro Bramante, Diego Bifoni, Duilio Beojone Filho, Fernando de Aguiar 
Zulian, Francisco Tadeu Ferro, Gesner Abdala Aude, Gino Paulucci Júnior, Itamar Crivem, José 
Antônio Pelissoli , José Fernando Borrego Bijos, Luiz Roberto Tizoco, Luiz Cláudio Bevilacqua, 
Marcos José Santana, Marcos Roberto de Freitas, Massad Kalim Massad, Michel Nabih Raad, 
Munir Zugaib, Murilo Martha Aiello, Oliva Costa Dias, Patrícia Rossi , Paulo José Graça Lima 
Aiello, Paulo Weiser Neto, Pedro Grava Zanotelli, Rodrigo Ferraz da Costa, Rogério Lopes e 
Urias Carlos Mandelli , que assinaram a lista de presença. Constatada a existência de quorum, 
o presidente deu por aberta a assembleia, esclarecendo o motivo da sua convocação que era a 
apreciação de proposta de alteração de artigos do Estatuto Social, complementando a assem
bleia anterior, relatada na ata nº 101 , artigos estes que se seguem, do Estatuto Social, para 
adaptação do mesmo ao Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil 
(OSC): a) CAPITULO li - Das Finalidades - Art. 2° - A finalidade principal da Legião Mirim de 
Bauru é proteger, amparar e educar social e profissionalmente o jovem carente, sem discrimi
nação de raça, nacionalidade, cor, condição social e credo religioso ou político, bem como a 
promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.; b) introduzir no artigo 
3º o 'Parágrafo único - Para tanto, as tarefas serão dirigidas pelo Serviço de Administra-
ção e pelo Serviço Social, cada qual dentro de sua área de atuação, mas concomitantes 
em suas finalidades.' c) Art. 14 -Ao Presidente da Diretoria Executiva compete representar a 
Legião Mirim de Bauru ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo contar, inclusi-
ve, ... (manter o restante deste artigo 14); d) Art. 16 -Ao primeiro Vice-Presidente compe-
te substituir o Presidente em caso de vacância e nas suas faltas e impedimentos, com 
plenos poderes; ao segundo Vice-Presidente compete idêntica função, em caso de va
cância e nas faltas e impedimentos do Presidente e do primeiro Vice-Presidente; e ao 
terceiro Vice-Presidente compete idêntica função, em caso de vacância e nas faltas e 
impedimentos do Presidente, do primeiro Vice-Presidente e do segundo Vice-Presidente; 
e) Art. 19 - O parágrafo único passa a constar como 'Parágrafo Primeiro" e fica acrescido o 
'Parágrafo Segundo - A critério da diretoria, poderá ser contratada auditoria externa por 
profissional especializado, de forma remunerada ou não, e por tempo não permanente; f) 
introduzem-se os artigos 39 a 41 , na seguinte redação: Art. 39 - Os auxílios e subvenções 
recebidos serão aplicados nas estritas finalidades a que se destinarem; Art. 40 - A Legi-
ão Mirim de Bauru presta serviços gratuitos, não recebendo dos assistidos qualquer tipo 
de remuneração direta ou indireta, podendo ainda conceder gratuidades, mas nunca em 
valores econômicos e/ou em percentuais; Art. 41 - Não haverá distribuição de lucros, 
dividend · ~rcelas do patrimônio social da entidade; g) Manter os dispositivos atual
mente di postos os artigos 39 (renumerado para art. 40 na ata anterior) e 40 (renumerado 
para art. 41 na at anterior) , mas renumerando-os para 'art. 43' e 'art. 44'; h) introduzem-se os 
artigos 5 e 46, na seguinte redação: Art. 45 - Os casos omissos ou duvidosos na interpre
tação d ste estatl!lto social serão apreciados e decididos em assembleia geral extraordi
nária e pecialmepte convocada para tanto; i) Art. 46 - As disposições estatutárias ora 
modific das vig9rarão de pleno direito até a data desta ata, vigorando os dispositivos 
aqui a E~ª bs, a partir do dia seguinte à data desta ata. Em seguida o senhor presi-

t1tEIR~ . ~êP leia colocou em discução as propostas aqui mencionadas, que foram discuti-
~~~E PR~ \'~1é v

0
ªd s pela unanimidade dos associados presentes, na redação acima discriminada. 

'":";~· ';0t.~h'&«~ ~~ e nada mais havia a tratar, o presidente solicitou que fosse lavrada a ata e provi
~~éo\1c:1:~o;·;;~~iªç~ Iteração no Estatuto Social, dando por encerrada a assembleia. Eu, Benedito Luiz 
->"

11
1!

1
" '3 ~il:_m,'q ~resente ata que vai assinada pelo presidente da Assembleia, pelo presidente 

da _Qlr;e .~ •• a1M1~xercício e por mim, ficando certo que esta ata confere com o original escrito \ ~ · 

1~~ 1~•1\llH s 3. do Livro de Atas:J:ta d.nti ~de, cujo~ C.N.P.J. tem por número .j'f 
Oj<I> -(.) -.;d'l t; . • --~ - - · ~ ~ zt~ : \~~,~~ a Assembleia: c:::::::7v' ~ , - =-

1·~ : 
1 ~~sidente da Diretoria: __ ...:;.i..::.:::.:=.....::.:~:..L.::~ia=.----1.'-------=------.t. 

~ ~ .. ct . ~~ Secretário: ~ 
tl'~ , .. ? j J ~ I J:!bl!l~l!I to . Visto: /[/l-7{, Â) .J~ 

..._ I 

/ 
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ESTATUTO DA LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

CAPÍTULO I 
Da Associação L;F..;O~l.~H~AS~=~=B!:!~~i..c:.:J 

Art. 1 º - A Legião Mirim de Bauru, fundada em 22 de junho de 1960, por iniciativa dos membros o 
Rotary Club de Bauru, é uma assqci'aÇão civil de fins não econômicos, de caráter filantrópico, 
educacional e capacitação para o tra~alho, com sede na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 13-50, CEP 
17020-31 O e foro e sede na cidade cÍe .. Bauru. Estado de São Paulo, onde exercerá as suas atividades por 
tempo indeterminado. 

CAPÍTULO II e Dos Fins 
Art. 2° - A finalidade principal da Legião Mirim de Bauru é proteger, amparar e educar social e 
profissionalmente o jovem carente, sem discriminação de raça, nacionalidade, cor, condição social e 
credo religioso ou político, bem como a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social. 
Parágrafo p rimeiro - Sem prejuízo da educação fundamental, o jovem assistido pela Legião Mirim de 
Bauru receberá Educação Social e Capacitação Profissional em condições especiais de trabalho, conforme 
está preceituado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e demais 
preceitos legais em vigor. 
Parágrafo segundo - A Educação Social será desenvolvida na própria entidade, como fase preparatória 
para a Capacitação Profissional, através de aulas e abrangendo educação para a saúde e para o convívio 
social, o civismo e a recreação esportiva. 
Parágrafo terceiro - A Aprendizagem Profissional, em forma de trabalho educativo, será desenvolvida 
na entidade e em organizações conveniadas, públicas ou privadas, da seguinte forma: 

a) na entidade serão fornecidos cursos profissionalizantes compatíveis com sua inserção no 
mercado de trabalho; 

b) nas organizações conveniadas serão oferecidas oportunidades para a prática profissional 
orientada; 

c) o aprendizado na entidade será realizado em horários intercalados com a prática profissional 
para melhor eficácia do processo. 

Art. 3° - Para consecução de seus fins a Legião Mirim de Bauru manterá um progran1a elaborado e 
acompanhado por uma equipe técnica, permanente ou não, composta de assistente social, psicólogo, 
pedagogo, professor, dentista e monitor, do qual constará: a) obrigação de .. ência regular do 
adolescente à escola~ b) curso preparatório para o trabalho educativo, com aul de co plementação de 
português e matemática, prática comercial e administrativa, higiene, saúde, infJ rmática, ireitos e deveres 
da cidadania, além de outros julgados úteis pela equipe técnica; c) acomp amento o educando, no 
local de trabalho, por adulto indicado pela entidade cooperadora e aprovado ela entid e de atendimento 
e d) períodos obrigatórios de comparecimento do educando à Entidade p compro ação de freqüência 
às aulas e para assistir a preleções sobre temas diversos ligados à sua forma ão com sexualidade, drogas, 
gravidez, relações interpessoais etc. 
P , f , • p f: - d" . "d 1 ~PRIP,4 IR9T,AB QOEl\IPTAS l s . aragra o umco - ara tanto, as tare as serao mg1 as pe o eD81 RSR11 &11~ ~ pe o erv1ço 
Social, cada qual dentro de sua área de atuação, mas concomitantes m ~ R iiêt!~s;11ao 

llutentlco a preM t~ pi~ 'ºP'!l'~CA conlorrne 
Art. 4° - A Legião Mirim de Bauru poderá manter ativida~o~ml'l · e~~··e-eMo: a) escola de 
iniciação musical ; b) promoção e participação dos educandoSb@ill s· . ·28ffilvenções ou eventos 
necessários ao aprimoramento dos seus programas o~div~as!_o de su s r~~ljzaçõ_~-· __ 

~~olegio.Na. ' 1·•r.ir; 0111mt11aPr3110F 'í.'!!'..,:;,; óc5lBi'rn ,,.. • 
[!)~(!] 
~.._. .,,..,! .. ~~· ~~y~ ~~~~ 
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MICROFILMADO- Nº 63,897 L 

Art. 5° - Para consecução de seus objetivos a Legião Mirim de Bauru esc arecera e mo i 

setores da comunidade a formalizarem convênios e procurará obter recursos públicos ou privados que 
contribuam para a realização de suas atividades. 

;;~pl~~~~!~ 1~~·:~1: 1~*' __ $] 
Art. 6° - São considerados membros do quadro de associados as pessoas que forem admitidas na forma 
deste estatuto. 
Parágrafo primeiro - São as seguintes as categorias de sócios: 

a) sócios fundadores , presentes à assembléia de fundação; 
b) sócios contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, de reconhecida idoneidade, admitidas 

mediante proposta aprovada pela Diretoria Executiva, dispostas a colaborar para a 
consecução dos objetivos da Legião, mantendo em dia a contribuição em valor estipulado 
pela Assembléia Geral; 

c) sócios honorários, pessoas fisicas propostas pela Diretoria Executiva e homologadas pela 
Assembléia Geral; 

d) sócios beneméritos, pessoas ftsicas que tenham contribuído de forma relevante e 
excepcional para o desenvolvimento da Legião, propostas pela Diretoria Executiva, 
homologadas pela Assembléia Geral. e Parágrafo segundo - A Legião Mirim de Bauru não fará discriminação e tratará a todos sem preconceito 

de qualquer natureza. 
Art. 7° - São deveres dos sócios: 

a) respeitar o presente Estatuto e diretrizes emanadas dos órgãos competentes; 
b) manter em dia a sua contribuição social; 
c) prestigiar a Entidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e pelo êxito de seus 

objetivos. 
Parágrafo único - O Associado só poderá ser demitido a seu pedido e excluído, com direito a recurso à 
Assembléia Geral, se não pagar em dia a contribuição estatuária ou descumprir qualquer dos deveres 
previstos neste artigo. 

CAPÍTULO IV 
Dos Poderes 

Art. 8° - São poderes administrativos, dentro dos limites marcados por este Estatuto: 
a) Assembléia Geral; 
b) Diretoria Executiva 
c) Conselho Fiscal 

Art. 9º - A Assembléia Geral é constituída pelos sócios fundadores e contribuintes, em dia com suas 
obrigações estatutárias. 
Parágrafo único - A Assembléia Geral é presidida pelo sócio contribuinte mais antigo da Entidade, 
sendo substituído, na sua ausência ou impedimento, pelo sócio que o suceder na ordem decrescente de 
antigüidade, presente. 
Art. 10 - Compete à Assembléia Geral, como órgão soberano: 

a) eleger os administradores; 
b) destituir os administradores; 
c) aprovar as contas da Diretoria Executiva; 
d) alterar o estatuto; 
e) decidir sobre a proposta orçamentária; 
f) referendar as decisões da Diretoria que forem submetidos à 
g) decidir sobre alienação, hipoteca ou permuta~~ · 
h) decidir sobre a extinção da Associação e destina\,lo ~;~N 
i) deliberar sobre a concessão de título de sóciO:~t~W'rrw..,,_~"""" 

Art. 11 - A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente uma e or,,~o, no de junho, para 
apreciação do relatório da Diretoria Executiva, prestação ~éêon~ ~o da peça orçamentária e, 
quando for o caso, para eleição da Diretoria Executiva e ~P>lh ~~e·-ex:tr-aer-d-inariame te quando 

OiWC'.ll. l"l>êi'é1ri!J Marte!~ Ptado Follclo 

for necessário. ~ii!l~<r' · ·• ~ -: t :, -. ~ 
~~ a .t SELOS PA;.:G;;O:.:S::...f--7~ 
[!)~[!] ontlc POR VE 
~ 'f\'\ 
[!) •.. ~~~~;..;;;..,~~.., " ' 
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' Parágrafo primeiro - A Assembléia Geral será convocada por edita a ixa o em seu qua ro e i 
ou na imprensa, ou por meio eletrônico ou carta, para se reunir, com a pauta dos assuntos a serem 
discutidos, com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos, por seu Presidente ou seu substituto, 
admitindo-se prazo menor quando as circunstâncias assim o exigirem .e com a concordância de no 
mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos seus membros. 
Parágrafo segundo - As reuniões da Assembléia Geral exigirão sempre o quorum mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria simples ou seja, 
metade mais um dos membros presentes, com exceção dos casos que exigem quorum qualificado, 
previstos neste Estatuto, reservando-se o voto do Presidente para o caso de desempate. 
Parágrafo terceiro - Para deliberação a que se referem as alíneas .Q, g, g e h do artigo 1 O é exigido o voto 
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não 
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 
113 (um terço) nas convocações seguintes. 
Parágrafo quarto - A convocação extraordinária da Assembléia Geral será feita através de pedido ao 
Presidente da Diretoria Executiva, que o rejeitará se contrário ao Estatuto, ou determinará, no prazo de 
três dias úteis, as providências necessárias para a sua convocação. 
Art. 12 - A Diretoria Executiva, eleita em Assembléia Geral, por um período de 2 (dois) anos, é 
composta por: 

a) Presidente; 
b) Secretário; 
c) Tesoureiro. 

Parágrafo único - São suplentes da Diretoria Executiva, eleitos na forma deste P~;'~~~~~e ~~ooeNorAs 
) P · • V• p •d Carlos IWbc:r? F fl.l\URU • SP a nmeiro ice- res1 ente; Aut A u r e,., r /ç'~"' · YG1>c11aº 

• • enrrc • pr*f;onte co o 
b) Segundo V ice-Presidente; o Ottgloal a mim ~pl-f's 1 :i:,"P~gróflc1eo11ton"'" 

· · º"'dou fé 
c) Terceiro Vice-Presidente; · 
d) Segundo Secretário; 
e) Segundo Tesoureiro. 

Art. 13 - Compete à Diretoria Executiva: 
a) executar as deliberações da Assembléia Geral; 
b) administrar a Legião Mirim de Bauru, estabelecendo o plano de a o; º 't17,Acoss s22 ~ 
c) criar os departamentos e contratar e demitir funcionários que sej\111 necessários à realização 

das atividades da Legião Mirim de Bauru; """' 
d) apresentar relatório anual de suas atividades, o plano de atividade e previsão orçamentária 

do exercício seguinte, à Assembléia Geral; 
e) celebrar convênio com organizações públicas ou privadas para a prática do trabalho 

educativo dos legionários. 
f) reunir-se mensalmente, em caráter ordinário e extraordinariamente, sempre que for 

necessário; 
g) elaborar e submeter à aprovação da Assembléia Geral, o Regimento Interno; 
h) designar os integrantes da Comissão Eleitoral. 

Parágrafo primeiro - Em caso de destituição ou renúncia da Diretoria Executiva será realizada nova 
eleição para um mandato completo a partir de sua posse. 
Parágrafo segundo - São motivos para destituição da Diretoria ou de qualquer de seus membros, atos de 
improbidade, desídia no comprimento de seus deveres ou atos atentatórios à moral, devidamente apurados 
em inquérito administrativo. 

Art. 14 - Ao Presidente da Diretoria Executiva compete representar a Legião Mirim de Bauru ativa, 
passiva, judicial e extrajudicialmente, em juízo e fora dele, podendo contar, inclusive, com a assistência 
profissional necessária; presidir e dirigir a Legião, observando e fazendo observar o Estatuto; rubricar 
livros e atas, despachar o expediente e a correspondência; coordenar o plano de atividades; firmar 
convênios com órgãos públicos e privados; nomear comissões especiais; autorizar despesas, verificar o 
caixa, submeter o balanço anual e a previsão orçamentária à à:R.Eeciação da Diretoria; ordenar todas as 
despesas e requisições votadas e aprovadas e assinar, nos termoS'-ào artigo 15 deste Estatuto, todas as 
ordens de pagamento; apresentar na assembleia geral o plano de atividade e a previsão orçame 



1 
z• OFICIAL DE REGISTRO CIVIL Ot PESSOAS JURIDICAS DE DAURU- SP 1 

MICROFILMADO - N• 63.897 4 
Art. 15 - Os cheques e demais documentos necessários à movimentação de contas bancanas serao 
assinados, sempre em conjunto , por dois dos ocupantes dos cargos de presidente, primeiro vice
presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, tesoureiro e segundo tesoureiro, sem ordem 
de preferência. 
Art. 16 - Ao primeiro Vice-Presidente compete substituir o Presidente em caso de vacância e nas suas 
faltas e impedimentos, com plenos poderes; ao segundo Vice-Presidente compete idêntica função, em 
caso de vacância e nas faltas e impedimentos do Presidente e do primeiro Vice-Presidente; e ao terceiro 
Vice-Presidente compete idêntica função, em caso de vacância e nas faltas e impedimentos do Presidente, 
do primeiro Vice-Presidente e do segundo Vice-Presidente; 
Parágrafo primeiro - Em caso de vacância o Vice-Presidente assumirá até o término do mandato da 
Diretoria Executiva. 
Parágrafo segundo - A substituição obedecerá a ordem em que os Vi 
constão na ata referente às respectivas posses. FOLHAS ~(; 
Art. 17 - Ao Secretário compete: preparar o expediente e a correspon~~ntiF~:;;o;:;~~~~~;=J 
convocação das reuniões, secretariá-las, lavrar e ler as atas e assessorar o Presidente no relacionamento 
com órgãos do governo e com terceiros, preparando os documentos que forem necessários. 
Parágrafo único - Para cumprimento de suas atribuições o Secretário poderá contar com o apoio dos 
funcionários da Legião. 
Art. 18 - Ao Segundo Secretário compete substituir o Secretário em caso de vacância e nas faltas e 
impedimentos do Secretário, com plenos poderes. 
Art. 19 - Ao Tesoureiro compete: organizar e supervisionar a tesouraria, zelando para que esteja em dia e 
de forma correta a escrituração financeira e patrimonial; apresentar aos órgãos públicos e à Diretoria os 
relatórios e balanços da movimentação financeira e assessorar o Presidente na elaboração da previsão 
orçamentária. 
Parágrafo primeiro - Para cumprimento de suas atribuições o Tesoureiro poderá contar com o apoio dos 
funcionários da Legião e de Escritório de Contabilidade contratado pela Legião; 
Parágrafo segundo - A critério da diretoria, poderá ser contratada auditoria externa por profissional 
especializado, de forma remunerada ou não, e por tempo não permanente; 
Art. 20 - Compete ao Segundo Tesoureiro substituir o Tesoureiro em caso de vacância e nas faltas e 
impedimentos do Tesoureiro, com plenos poderes. 
Art. 21 - Tratrando-se de docun1ento que não envolva qual quer forma de responsabilidade econômica ou 
financeira para a Legião Mirim de Bauru, o mesmo terá validade se firmado pelo presidente ou por seu 
substituto, nos termos desse Estatudo Social. 
Art. 22- O Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, será eleito 
juntamente com a Diretoria Executiva e com mandato coincidente. 
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal: 

a) examinar os balancetes e os balanços da Entidade; 
b) aprovar a previsão orçamentária; 
c) aprovar a prestação de contas anual da Diretoria; 
d) opinar sobre a aquisição e alienação de bens imóveis; 
e) opinar sobre questões financeiras e econômicas que a Direto · tenda de lhe submeter; 
f) solicitar informações à Diretoria no pertinente à receita e espesa; 
g) examinar os livros, registros, escrituração e doe entos do ovimento econômico e 

financeiro . 
Parágrafo primeiro - O Conselho Fiscal terá um Presidente e um Secr ário, escolhidos por seus 
membros, em reunião presidida pelo membro mais velho. 
Parágrafo segundo - O Conselho Fiscal reunir-se-~· vez a cada s estre ou extraordinariamente 

d d P 'd l p 'd M IRO.TA LI O~,t'Q.TAS quan o convoca o por seu res1 ente ou pe o res1 e as ~P 

Parágrafo terceiro - Aplica-se ao conselho Fiscal o es"' •Roberto ffil.iri'ítrõõº em caso de renuncia ou 
, , • , • • • Autentico • "'"' nt e a reprogr• llca conformQ destituição aplicado a Diretona Executiva. (l ol1gln•I • on:m pr cntado. d~ (!•IO doura. 
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Art. 24 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal exercem gratuitamente as funções 
dos cargos para os quais são eleitos e não respondem solidária ou subsidiariamente, pelas dívidas e outros 
compromissos e obrigações da Legião Mirim de Bauru. 
Parágrafo único - Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente,pelas dívidas e outros 
compromissos e obrigações da Legião Mirim de Bauru, nem mesmo quando estejam ocupando c os da 
Diretoria executiva ou Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO V PROC. N•-..u..&.11...--~---1 

Das Eleições L!F~O~L:!.;HAS~===::E1m:::::c:s;b=s 
Art. 25 - A Diretoria Executiva poderá designar uma comissão especial, denominada Comissão Eleitoral, 
composta de três membros, para realizar as eleições. 
Art. 26 - As chapas dos candidatos aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão 
apresentadas à Comissão Eleitoral ou, na sua falta, à Diretoria, até vinte e quatro horas antes de instalada 
a Assembléia Geral convocada para esse fim. 
Art. 27 - Do edital da eleição constarão dia, horário e local da votação. 
Art. 28 -- As eleições serão realizadas por sufrágio secreto ou por aclamação se a Assembléia assim o 
decidir. 

CAPÍTULO VI 
Da Renda e do Patrimônio 

Art. 29- As rendas serão constituídas por contribuições, doações, subvenções e rendimentos de eventuais 
aplicações financeiras. 
Art. 30 - As rendas e eventual resultado operacional da Legião Mirim de Bauru serão aplicados 
integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos. 
Art. 31 - Todos os recursos advindos de órgãos públicos serão aplicados dentro do Município de Bauru, 
sede da associação. 
Art. 32 - Constituem patrimônio social os bens imóveis, móveis, creditícios, aparelhos e instrumentos, 
equipamentos e utensílios, adquiridos ou recebidos em doação. 
Art. 33 - A Entidade não distribui eventuais saldos superavitários de sua receita anual, os quais passarão 
a constituir receita do exercício seguinte. 

CAPÍTULO VII 
Dos Legionários 

Art. 34 - O Regimento Interno determinará a forma de admissão, de educação social e capacitação 
profissional e de desligamento do legionário, observados os seguintes princípios: 

a) a inscrição dos jovens é limitada, a critério da Diretoria Executiva, e obedece a legislação 
pertinente, para dimensionar o atendimento às suas capacidades fisicas e financeiras; 

b) a inscrição deve ser feita a pedido direto dos pais ou responsáveis legais; 
c) a inscrição não dará direito ao legionário de recebimento direto de salário ou qualquer outra 

forma de pagamento sob qualquer pretexto; 
d) ao legionário/aprendiz, a paiiir do início da prática profissional em organi o veniada, 

e enquanto esta durar, será concedido um salário mínimo mensal/h ã, na ti rma da 
legislação em vigor; 

e) 
preparatória para a capacitação profissional; 

f) ' f: Ó . 1 • ár' b á ~ PAI IRO Af!i;LIÃO T~&_ l apos a ase preparat na o eg10n io rece er cursos w o}i> :1w1a , na 
Entidade ou em escolas conveniadas, e encaminhamento à g ic&p~ s&i~ªit Td>cl~ 

P ' f ' · p ' · d balh d · L • - ~ ,t. ~Uco ~ p<tf11nle pi~ rti> -~~· CO/llO<rne ~ • aragra o umco - ara a pratica o tra o e ucat1vo, a egiao Mutmaiae °'tl'a ,,_,.~ 1:>1.<aJa. convemo 
com empresas, órgãos públicos ou organizações não lucrativa~.J:orror~ 
responsabilidades em documento apropriado, respeitada a legislação pertinente. 

CAPÍTULO VIII 
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Art. 36 - O presente Estatuto e modificações posteriores entrarão em vigor na data de seu registro ou 
averbação no cartório competente. 
Art. 37 - Este Estatuto só poderá ser reformado pela Assembléia Geral, especificamente convocad 
esse fim e com os votos de pelo menos dois terços de seus membtrntimtmto-mrm:r-.:b~~~~~ 
associativo regular na data da reunião. 
Art. 38 - As organizações conveniadas que se mostrarem inidôneas no Wttt;ímimt*l~t=ttiii-íCl\1:J;~d 
responsabilidades para com o jovem legionário terão o convênio cancelado e ficarão impedidas da 
celebração de novo convênio enquanto perdurarem seus administradores. 
Art. 39 - Os auxílios e subvenções recebidos serão aplicados nas estritas finalidades a que se destinarem. 
Art. 40 - A Legião Mirim de Bauru presta serviços gratuitos, não recebendo dos assistidos qualquer tipo 
de remuneração direta ou indireta, podendo ainda conceder gratuidades, mas nunca em valores 
econômicos e/ou em percentuais. 
Art. 41 - Não haverá distribuição de lucros, dividendos ou parcelas do patrimônia social da entidade. 
Art. 42 - A Legião Mirim de Bauru poderá filiar-se a organizações que tenham por finalidade congregar 
entidades de seu gênero para defesa de direitos comuns. 
Art. 43 - A Legião Mirim de Bauru será dissolvida quando sua receita e meios de que dispuser se 
tornarem insuficientes para mantê-la, esgotadas todas as iniciativas no sentido de resolver a dificuldade, 
ou quando sua finalidade não mais se justificar. 
Parágrafo único - Para dissolução é necessár1o que a Diretoria Executiva a proponha e que seja 
aprovada por pelo menos dois terços da Assembléia Geral. 
Art. 44 - Em caso de dissolução o patrimônio da entidade será destinado a entidade congênere, dotada de 
personalidade jurídica com sede e atividades no Estado de São Paulo e registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social. 
Art. 45 - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste estatuto social serão apreciados ou 
decididos em assembleia geral extraordinária especialmente convocada para tanto. 
Art. 46 - As disposições estatutárias ora modificadas vigorarão de pleno direito até a data desta ata, 
vigorando os disposivos aqui apresentados, a partir do dia seguinte à data desta ata. 

Presidente da Assembleia: 
Presidente da Diretoria: 
Secretário: 

~ 11. IJ& 
O;te) H' 11-.86! 

Bauru, 07 de Novembro de 2016. 



, Balanço Patrimonial 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

eríodo: 0 1/01/2017 a 31/12/2017 

ATIVO 

ATIVO 

Circulante 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Caixa 

Caixa Movimento 

Banco C/Movimento·Recursos sem Restrição 

Bradesco 142.868-3 

Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição 

Banco do Brasil - 252989-0 

Banco Bradesco 142.868-3 

Banco do Brasil -252990-4 

Não Circulante 

Imobilizado 

BENS IMOVIES 

!moveis 

Benfeituras e Reformas 

BENS MOVEIS 

Moveis e Utensilios 

Equip.Perifericos , lnformatica 

Equip de Cozinha 

Gabinete Odontologico 

Aut11nt1co • presente copta r~;r tu conr0<me 
(1 origlnitl a'"''"' .. ,. .... '1,..,•itfto. cttr '"dou ft. 

Bau•U, 2 9 AGQ. .18 

Folha: 1 

CNPJ: 45 .029.964/0001 -09 

E~~~:~::: 
: ::\LI 39.~~~::~ 

725,40 

20.186,97 

20.186,97 

118.092,73 

5.399,03 

97.048.92 

15.644,78 

391.867,59 

391.867,59 

289.681 ,21 

124.676,52 

165.004,69 

102.186,38 

18.581,11 

78.252,81 

4.983,14 

369,32 



Balanço Patrimonial 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 
eríodo : O 11011201 7 a 3 1112/2017 

PASSIVO 

PASSIVO 

Circulante 

Obrigações com Empregados 

Obrigações com Empregados 

Salários a Pagar 

INSS a Recolher 

FGTS a Recolher 

Contrib. Sindical a Recolher 

Obrigações Tributárias 

Obrigações Tributárias 

IRRF a Recolher 

PIS S/ Folha de Pgto. a Recolher 

ISS RETIDO A RECOLHER 

Patrimônio Social 

Patrimônio Social 

Patrimônio Social 

Fundo Patrimonial 

Superávit ou Déficit Acumulado 

Superávit ou Déficit Acumulado 

Superávit ou Déficit Acumulado 

Superávit do Exercicio 

Bauru, 31 de dezembro de 2017. 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e P 
530.872,69 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta e dois Reais e sessenta e nove 

PRESIDENTE 
MURILO MARTHA AIELLO 

Folha: 2 

CNPJ: 45.029.964/0001-09 

; TESOUREIRO 
FRA'flC!SCO TADEU FERRO 

CPF: 051.615.618-74 

i 

530.872,69 

156.565,23 

151.723, 13 

151.723, 13 

138.577,70 

7.978,23 

3.928,48 

1.238,72 

4.842,10 

4.842,10 

3.192,26 

1.549,03 

100,81 

374.307,46 

56.372,53 

56.372,53 

56.372,53 

317.934,93 

317.934,93 

252.661,75 

65.273,18 

R$ 



Demonstra ão do Resultado do Período 
LEGIÃO MIRIM DE BAURU 
P~ríodo: 01/0 1/20 17 a 3 1112/20 17 

Receitas Brutas 

Promoçãoe Donativos 

Receita Proj Aprendiz Profissional 

INSS Cota Patronal Isenta 

Nota Fiscal Paulista 

SEBES 

= Receita Liquida 

= Superávlt Bruto 

(·) Despesas Financeiras 

Juros Passivos 

Despesas Bancarias 

(·) Despesas Tributárias 

Taxas e Contribuições 

1 illfil.espesas Administrativas 

W esp. lnformatica /Xerox 

Agua e Esgoto 

Energia Eletrica 

Telefone e Desp. Internet 

Assessoria Contabil 

Limpeza e Conservação 

Alimentação 

Cursos Prolissionalizantes 

Vestuario 

Desp. Alarme e Monitoramento 

Desp.Médicas e Farmaceuticas 

Desp. C/Seguros 

Conservação e Manutenção do Predio 

Serviços Tomados por PJ 

Despesas C\ Bens de Pequeno Valor 

Repasse de Donativos 

Ordenados e Salarios 

a rias 

~S<1lario 
INSS 

FGTS 

Vale Transportes 

Pis SI Folha de Pgto. 

(+) Outras Receitas Operacionais 

Rendimentos De Aplicação Financeiras 

= Superávlt Operacional 

= Superávit Contábil Liquido antes áa Contribuição Social 

:: Superávft Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 

= Superávlt 

Folha: 1 

CN PJ : 45.029.964/0001-09 

~j 13 1.883.85 e 
1.406.308, 13 e 

375.878,45 e 
2.845.85C 

534.000.oo e 
Total: 2.450.916,28 c 

2.450.916,28 e 
2.450.916,28 e 

1.678,78 D 

20.579,62 D 

Total: 22.258,40 D 

1.810.42 D 

Total: 1.810.42 D 

6.K73, 14 D 

5.116,480 

9.224,70 D 

8.756.57 D 

18.092.00 D 

4.297,62 D 

60.587,42 D 

169.539,31 D 

17.365,00D 

1.2lSI ,00 D 

4.294,47 D 

5.593,84 D 

425,00D 

7.289,76 D 

3.390,00D 

11.250,00 D 

1.401.40 1.59 D 

27 .632.00D 

83.389,85 D 

375.!!78,45 D 

47.365,02 D 

82.24:l,OO D 

13.860,13 D 

Total: 2.365. 151,35 D 

3.577,07C 

Total: 3.577,07 c 
65.273,18 e 
65.273,18 e 
65.273,18 e 
65.273,18 e 

Vl. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTU 

CADASTRAL 03/04/1970 

NOME EMPRESARIAL 

LEGIAO MIRIM DE BAURU 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

94.93-ô-OO - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associa ão Privada 

1 LOGRADOURO 
AV NUNO DE ASSIS 

1 

CEP 

17.020-310 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM SANTANA 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

NUMERO 

13-50 

1 MUNlclPIO 
BAURU 

1 TELEFONE 

1 COMPLEMENTO 

PORTE 

DEMAIS 

~ 
~ 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

" ....... . DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

***"***** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 21/08/2018 às 13:52:25 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 



Certidão lntemet 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços 

Receita Federal 
CERTIDÃO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Legislação Canais . 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LEGIAO MIRIM DE BAURU 
CNPJ: 45.029.964/0001 -09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçao do 
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 08:45:26 do dia 15/06/2018 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 12/12/2018. 
Código de controle da certidão: D9CF.3181.F580.748F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta J!iiil i:ir.p.u ar p '°lu 
~P•• lmpr .. .ro 

http://servicos. receita. fazenda.gov. br/Servicos/certidao/CndConj untainter/EmiteCerti.. . 15/06/2018 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ,,__ ______ .......,i-+--_ 
P r\OC. Nº __ i_\..._.........__ ·+'ti-

Secretaria de Economia e Finanças ':f4 
Departamento de Arrecadação T ributária11FOp;;.:L;;.HAS.;:..;:.::.=:::c::::=;::::;eas=•:::ac:::.1 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1797656 

Número da Inscrição Municipal: 
6139 

Data da Abertura: 

22/06/1960 

Nome Empresarial : 
LEGIAO MIRIM DE BAURU 

Endereço Fiscal : 

CPF/CNPJ: 
45 .029. 964/0001-09 

Complemento: 
AVENIDA DR. NUNO DE ASSIS 

Número: 
13-50 

Município: CEP: Bairro/Distrito: 

17.020-310 CENTRO 

Telefone: Tipo: 
(1 4) 3224-1950 

Dados da Atividade 

ISSQN: TUFE: Início: 

99.99 8 22/06/1960 

Descrição da Atividade: 

UF: 
SP 

Ramal: 

Comercial 

BAURU 

Término: Nome da Atividade: 

ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
21/08/201 8 

Certidão emitida em: 21/08/2018 

5B915860FBOC802C844007328B1 BOA82 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - C P: 170 0-900 
Fone: (14) 3223-1514 - Fax: (14) 3 4-299 

http://www.bauru.sp .gov.b 



l!Mijfü.ii;M M ·lirnM 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 

45029964/ 0001-09 
LEGIAOMIRIMDEBAURU 

FOLHAS 

Endereço: AV NUNO DE ASSIS 13 50 /CENTRO/ BAURU/ SP / 17020-310 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com 
o FGTS. 

Validade: 09/ 08/ 2018 a 07 /09/2018 

Certificação Número: 2018080901324906030180 

Informação obtida em 21/08/2018, às 13:41:53. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças l' O 
Departamento de Arrecadação Tributária ::.:::· ~'O'.:~ • ••• '~ 

1 

1 
CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1797649 

Inscrição Municipal: 6139 
Contribuinte: LEGIAO MIRIM DE BAURU - 45.029.964/0001-09 
Endereço Fiscal: AVENIDA DR. NUNO DE ASSIS, 13-50 
Atividade: INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Empresa aberta em: 22/06/1960 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle 
9je tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição municipal 
acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o 
direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à 
emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 21/08/2018 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514 - Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

68929A936725889FFAFBACA5FCBA8E 
Chave de autenticação 

Bauru, 

Válido so 



PODER J UDICIÁRIO 
.JUSTTÇ.I\ 00 TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEGIAO MIRIM DE BAURU (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 45.029.964/0001-09 
Certidão nº: 156644155/2018 
Expedição: 21/08/2018 , às 13 :44: 27 
Validade : 16/02/2019 - 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LEGIAO MIRIM DE BAURU {MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o nº 45 . 029 . 964/0001-09 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei nº 12 .440 , de 7 de j ulho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condic iona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst .j us . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ide n tificaç ão das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas e m sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalh istas, inclusive no conce rnen te aos 
re colhimentos previdenciários , a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

D~•1ctas e sugasLões: cnd L~LsL.JUS.br 



ATA Nº 104 -ASSEMBLEIA OR "~~~rAºB'~"f~mi~:~~~~~:i;•cAsoEuAllRll-sP 
No dia sete de maio do ano dois mil e dezoito, à , 
da Legião Mirim de Bauru, na Avenida Dr. Nuno de Assis, número 13-50, em Bauru, 
realizou-se assembléia ordinária, convocada pelo presidente Murilo Martha · 
vés de mensagens em 24 e 25 de abril do corrente ano. A wa~ sidênci 
assembleia, na qualidade de associado presente mais anti J o seJl 1 amar Crivei 
solicitou a mim, Luiz Roberto Tizoco, que a secretariasse e · a 
maioria dos associados, conforme lista de presença anexa, o que foi feito. Constatada 
a existência de quorum, o presidente deu por aberta a assembleia, esclarecendo o mo
tivo principal da sua convocação que é a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal da entidade para o biênio desde 1° de julho de 2018 até 30 de junho de 2020, 
além da apreciação da ata anterior nº 103 e eventuais assuntos gerais. Realizada a 
leitura da ata da reunião anterior citada, foi a mesma aprovada por unanimidade. pas
sando-se ao segundo item da convocação, qual seja, a eleição dos membros da Direto-
ria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade. Após a apresentação dos candidatos 
para tanto, foram os mesmos eleitos e a seguir empossados para seus respectivos 
mandatos, que terão vigência a partir de 1° de julho de 2018, com a seguinte composi
ção: Presidente - Murilo Martha Aiello; 1° Vice-Presidente: Olivo Costa Dias: 2° Vice
Presidente: Itamar Crivelli: 3° Vice-Presidente: Paulo José Graça Lima Aiello: Secretá
rio: Benedito Luiz da Silva: 2° Secretário: Massad Kalim Massad: Tesoureiro - Francis-
co Tadeu Ferro; 2º Tesoureiro: Paulo Weiser Neto. Conselho Fiscal: membros efetivos: 
Urias Carlos Mandelli, Clóvis Monteiro Bramante e Munir Zugaib; suplentes: Marcos 
Roberto de Freitas e Valércio Bonachela. Após os aplausos, o presidente eleito Murilo 
Martha Aiello usou a palavra, agradecendo o apoio recebido e dizendo da disposição 
da Diretoria de continuar com os projetos que garantem aos adolescentes e jovens ca
rentes o ingresso ao marcado de trabalho. Nada mais havendo a tratar, o presidente 
encerrou a reunião e eu, Luiz Roberto Tizoco, lavrei a presente ata e a assino com o 
presidente da Assembléia e o presidente da Diretoria Executiva em exercício, ficando 
certo que esta ata confere com o original escrito às folhas 94 e 94-verso do Livro de 
Atas desta entidade, cujo C.N.P.J. tem por número 45.029.964/0001-09;-
Presidente da Assembleia: .. /?-4f/f Vl:" tf 
Presidente da Qj~tori a : µ;.t .Lf. /f.lLL e::> v / -----

Secretário: \:j} ______________________________________________________ __,,, 



-_ ~ LEGIAO MIRIM DE BAURU 
!li l!!!!!!!!!!!!!I AV NUNO DE ASSI S, 13-050 
~ ~ JD SANTANA 
2l 17020- 310 BAURU/SP -

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN 
l 07 BAUBU156-00000203 302947051 701969666 

PREZAOO!A) CLIENTE . 

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA ' ' 

L5GIAO•RIM 05-BA~---~----'- · -~--
AV HUMO DE ASSIS.13-050 ., 
JDSAICTAHA 
171120'511 · BAURU -JSP 
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TARIFA ANEEL 
e ... ...,. JUSO 
ConMnOlt.V\h O,lll737!IOO 

Nota FJ1cal 
Conta de Energia Elétrica 
w 032053734 série e 
Dala de Emissão 10/0812018 
Data d• Apresentação: 1 MIB/2018 
P6g· 01 de 01 
Conta Contrato Nº 310002215035 

Reservado ao Fisco 
2295.9AF6.5A06.398B.FB4C.C611 .BAE5.7FD8 

~----------- - -- -- -
CHl'.>45.ozt~ 
IHSC.ESl'; ISElfTO 
CLASSFICAÇÃO: c:an->d- B3 eom..cliol OUtroc s.-.._ Ali- ·TrlfWco Zlll 1127 V 

VllorT- BaMC;\IQllo M~ 8Heeilcueo Pl8 COAM a B.-.C 
<Sa~c;ão ICll8 T"'11M!M 

RS ICllS RS ICllK l'lSICOAlll O.ITII. 4 .11llo (DIMI 

:J42.9? :J42,82 18.00 61.71 '42.82 s.» 15.41 Vennella 
4!ll35 ~.35 11.00 112.eo "õll.35 •.-G :ll,17 19 !las 

11?.lli 82.88 18,!IO 14,88 12.88 0.80 S,7S Vermelha 

llSIS 10 0115 

7,311 

AVISO IMPORTA 

~ 
cpfl paulista 

1. 

'i.•' 
'Total a Pagar (R$) 

891.22 
Data~ Vencln;iento 

27/0812018' 
••• 1 ..... 

r.:::--::::-:::::=:=::~-::=.::::=;-i::.c::s.::::..::.=-=.:.=.:===.:.:.:::::=.s::=..;.;.,.:::~·:...Co::;:.:n~n::..ra=-=a:.:l=ls=ta completa no site www. 11.com.br 
RUA DOS MOTORISTAS 516 SAI.A 1 • Nl CLEO RES EDISO~ BASTOS 

Loja 2A49 • PA-BAURU JO. ESTORIL 
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RUA P\ZARIAS LEITE OUAOHA 19 · VILA MESQUITA 

RUA RIO llRAlllCO - U07 20-'10 • VILAAMERICA 
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Autenticação Mecânica 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude 
Coordenação Geral de Preparação e Intermediação de Mão-de-Obra Juvenil 

Esplanada dos Ministérios, Bloco F, ED. Sede, Sala 223. 
CEP 70059-900 - Brasília-DF 

Fone (61) 2031-6929 aprendizagem sppc@mte goy br 

DECLARAÇÃO 

Declaro para fins de comprovação de atendimento aos requisitos da Portaria MTE 723/12, no que se refere à 

aptidão para exercer a atividade de entidade qualificadora e desenvolver programas de aprendizagem profissional 

conforme publicado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional CNAP/MTE, que a instituição LEGIAO 

MIRIM DE BAURU, CNPJ 45 .029.964/0001-09, está cadastrada no CNAP, e possui o curso Rotinas Administrativas, 
nº 47293 devidamente cadastrado e validado pelo pedodo de 05/09/2018 a 05/09/2020. 

Ressalto que o curso/programa de aprendizagem já validado estará sujeito a suspensão ou exclusão do Cadastro a 

qualquer tempo, caso identificada pela fiscalização a inadequação dos programas de aprendizagem à legislação ou a 

sua execução em desacordo com as informações constantes no CNAP, desde que fundamentados em relatório 

circunstanciado enviado pela chefia de inspeção do trabalho a esta Coordenação. 

Essa declaração NÃO substitui as exigências para fins de licitação previstas no artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

Brasília, 06/09/2018 

LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO 
Coordenador Geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil - CGPl/DPTEJ/SPPE/MTE 

SIAPE - 2324 112 

ÁQJ . 



Área: 

Arco Ocupacional: Adm1111stração 

CNPJ: 45.029.9M/0(101-09 

Razão Social: LEGIAO MIRIM DE BAURU 

Nome Fantasia LEGIAO MIRIM DE BAURU 

CEP: 17.02(1-310 

Número: 1 350 

Bairro: Jardim Santana 

Telefone: (1 4) 32241950 

Órgão Competente que Aprovou o Curso: DPJ/CGf'I 
Número do Curso: 47293 

Nome do Curso: Rotinas AdminasH~Hi•as 
Faixa Etária do Curso· 1 4 ~ i 7 

Objetivo do Curso: 
Estrutura para atendimento a defic ientes: 

Aprovado em: 05/00/:!018 

Data limite para inicio de novas turmas: 05/09/l.020 

.. Í Carga-Hor ana 

1 Carga Horária Básica: 366 

Total Carga Horária Teórica: 552 

@ instituição Qual ií1cadora 

PROC. N°_-;Ll?Jfl9' 
FOLH/l.S ~t 

Logradouro: Nuno de Assis 

Complemento: AO LADO RODOVIÁRIA 

UF/Municfplo: SP ! Bauru 

Cargo Horária Especfftca: 186 

Carga Horária Total: 1840 

Carga Horária Prático: 1 288 

1 

ri 1 

' 
- · 

J ·-

r Natureza ria dt>f1ciénc1a----------------------------------- --------------------, 

1 

Audi!lva Visual Mental 

Multiplas ./ Não atende esse Público 

.-Adi'Qua•;ões pma pos"'bill!ar a Comunicação-------------------------- ----------------------. 

1 ! Linguagem simples. escri1a e oral 

Formatos aumen1at1vos e 
alt~rnati<os 

Accss1bll1dade arqwtPtnnac~ 

Linguagem de sma1s 

Dispositivos de multimídia 
acl'ss1·1e1s 

Material em Braile 

Sintetizadores de voz 

Tecndogia da informação e comunica.;ão acesslveis 

.,/ Nenhum~:t 

Comunicaçã<' tátil 

1 

r
~~~aço~ii~sic~o=====================================================: 
spaço físico disponível para atividades (quantidade) 

Saf3s de aula expositiva: Salas para coordenação pedagógica: 

Salas para uso administrativo: Salas para aula prática (oficina, labonitório) 

~ º";" 
O espaço onde se localiza/ localizará a Aprendizagem é: ._Í P_r_o_,,p_r_10 ____ ,,_ 

Espaços ao ar llvre (descobertos) Outros 

Por quem? 

Equipamentos disponíveis para atender as demandas do programa----------------------------------- ----. 

Equipamenlo 

Telefone: 

Fax: 

Impressora: 

Quantidade Equipamento 

Máquina Copiadora: 

Computador: 

Outro Equipamento. Qual ? 

~imprirroir 1 ......V ___ _,. 

Quantidade 
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Z" OFICIAL Ot: REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JUldDIC"'-S O.to.: BAl,RU- SP 1 
MICROFILMADO-Nº 64.802 

LEGI/10 MIRIM DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: ( 14) 3224·1950 

rundada em 22 de Junho de !D60 · CNPJ n' 45.029.96410001-09 

Registro n" 98 da 20f08J J 960 Cartório da 2" Circunscrição· Bauru 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

CERTIDÃO 

CEP 17020·310 ·Bauru SP 

Declarada de Utilidade Pública: 
Lei Municipal nº 1039 de 23/1011963 

Lei Estadual nº 39 de 1711011972 

Decreto Federal n" 71619 de 27112/1972 

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 2018/2020 

JooG 

1. PRESIDENTE 
l:a~· [4'~:1 J:l 

Murilo Martha Aiello - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.524.538-68 
RG: 2.947.484-X SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Treze de Maio 13-50, AP. 101. 

2.1° VICE-PRESIDENTE 
Oliva Costa Dias - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 549.661.248-91 
RG: 3.178.660 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua José Fernandes 7-17. 

3. 2º VICE PRESIDENTE 
Itamar Crivelli - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.4 73.368-91 
RG: 1.454.409 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Treze de Maio 13-50, AP 71. 

4. 3º VICE PRESIDENTE 
Paulo José Graça Lima Aiello - Mandato 01/07/2018 a 3010612020 
CPF: 148.775.368-33 
RG: 17.116.584-6 SSP-SP 
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Fátima 10-3 

5. SECRETÁRIO 
Benedito Luiz da Silva - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 825.169.958-49 
RG: 9.914.832 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Araújo Leite 17-33, AP 42. 

6. 2º SECRETÁRIO 
Massad Kalim Massad - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 123.716.618-72 
RG: 4.728.039 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Gerson França 20-11 O. 

7. TESOUREIRO 
Francisco Tadeu Ferro - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 051.615.618-74 
RG: 9.914.041-X SSP-SP 
ENDEREÇO: Lote 13, Villagio li 
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PROC. Nº. ~l?J /1~ 

FOLHAS VI 
8. 2º TESOUREIRO 

Paulo Weiser Neto - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 271.694.568-34 
RG: 3.077.379 SSP-SP 
ENDEREÇO: Via Michelangelo 2-07 

CONSELHO F 1 S CAL (2018/2020) 

1. Urias Carlos Mandelli - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.530.428-53 
RG: 1.285.819 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Saint Martin 31-32. 

2. Clovis Monteiro Bramante - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.497.038-91 
RG: 2.394.751 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Orlando Cardoso 1-40, AP 22. 

3. Munir Zugaib - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 034.737.678-91 
RG: 2.564.854 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Sérvio Tulio Coube 1-51. 

4. Marcos Roberto de Freitas - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 670.362.798-34 
RG: 4.850.534 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua José da S. Martha 2-60, AP 301 . 

5. Valércio Bonachela - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 134.213.108-82 
RG: 1.609.183 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Maria José, 12-61. 

Bauru, 07 de Maio de 2018. 
~).,( faJt, 

Murilo Martlia Aiello 
Presidente 
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LEGIAO MIRIM DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: ( 14) 3224·1950 

Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n· 45.029.96410001·09 

Registro nº 98 de 20/08/1960 Cartório da 2' Circunscrição· Bauru 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

CEP 17020·310 ·Bauru SP 

Declarada de Utilidade Pública: 

Lei Municipal nº 1039 de 2311011963 

Lei Estadual nº 39 de 17/1011972 
Decreto Federal nº 71619 de 27/12/1972 

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA 
r---~~~--~~~--f 'lllil-;-.. 

PRCC. N" . . _......,......_.-__._.'\\++-

í-Ou·11\S ~s ~ 
Declaro para os devidos fins que a Legião Mirim de Baur~é u a ehtl el~ 

atuante em Bauru desde 22/06/1960 e desenvolve Programas de Aprendizagem -; a 
aprendizagem é um instituto que cria oportunidades tanto para o aprendiz quanto para as 
organizações (empresas), pois prepara o jovem para desempenhar atividades 
profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes situações no 
mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, permite às empresas formarem mão-de-obra 
qualificada, cada vez mais necessária em um cenário econômico em permanente 
evolução tecnológica. A formação técnico-profissional é constituída por atividades teóricas 
e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato 
às atividades desenvolvidas nas organizações contratantes, proporcionando ao aprendiz 
uma formação profissional. Essa formação realiza-se em programas de aprendizagem 
organizados e sob orientação e responsabilidade de instituições formadoras legalmente 
qualificadas. O Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por 
escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar 
aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência 
as tarefas necessárias a essa formação. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal/ADM, com o objetivo de possibilitar o 
reconhecimento do trabalho, é que a meta de atendimento é de 080 jovens usuários em 
situação de vulnerabilidade social , entre 14 anos e 06 meses a 17 anos e 11 meses na 
finalidade estatutária de proteger, amparar e educar social e profissionalmente o jovem 
carente, sem distinção de raça, cor, condição social e credo religioso ou político. 
Salientamos que não há prejuízo ao ensino regular, preceito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, bem como que todas as atividades são realizadas na sede da Entidade em 
adequadas instalações físicas como laboratório de informática, sala de orientações, salas 
com mesas, cadeiras, lousas, TV, projetor, computadores, entre outros recursos; além de 
01 salão grande, refeitório, sanitários e materiais de papelaria e apostilas para ministrar 
cursos nas áreas administrativas. Destaca-se que há uma equipe técnica composta por 
Assistentes Sociais, Psicólogos e Pedagogos e instrutores de: 

1. Competências administrativas (3686); 
2. Embalador de produtos (26547); 
3. Rotinas administrativas (47293). . 

A equipe operacional conta com: cozinheiras, serviços gerais e zelador, sendo assim 
suficiente para executar os programas a que se propõe. 

Bauru, 30 de ~~osto de 2018. 

dd. )J ,Jdt 
Murilo Martha Aiello 

Presidente 

a verdade. RS: S.99 COD:S 
e- 2018 Selo(s) M403750 
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LEGIAO MIRlM DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: ( 14) 3224·1950 
Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n· 45.029.964/0001 ·09 

Registro nº 98 de 20/0811960 Cartório da 2" Circunscrição· Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

CEP 17020·310 · Bauru SP 

Declarada de Utilidade Pública: 

Lei Municipal nº 1039 de 23110/1963 
Lei Estadual nº 39 de 17/1011972 
Decreto Federal nº 71619 de 2711211972 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR 
TERMO DE FOMENTO COM O PODER PÚBLICO 

Declaro que não existem impedimentos para celebração do aditivo Termo de 
Fomento entre o poder público e a LEGIÃO MIRIM DE BAURU, referente ao 

Oficio nº 217/2018 - da Secretaria Municipal de Administração, para o exercício de 
2019. 

Bauru, 30 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

Murilo Marth~ Aiello 
Presidente 



LEGIAQ M!RIM DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: ( 14) 3224·1950 

Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n' 45.029.964/0001·09 

Registro nº 98 de 20/0811960 Cartório da 2' Circunscrição· Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

CEP 17020-310 · Bauru SP 
Declarada de Utilidade Pública: 

Lei Municipal nº 1039 de 23110/1963 
Lei Estadual nº 39 de 17/1011972 
Decreto Federal nº 71619 de 27/1211972 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES 

Declaro que, a LEGIÃO MIRJM DE BAURU, possui instalações e 
condições materiais necessárias para execução do objeto da parceria. 

Bauru, 30 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

Murilo Martha Aiello 
Presidente 

IWm.LA PRADO ffilCIO - E 
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LEGIAO MIRIM DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: ( 14) 3224·1950 

Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n' 45.029.96410001 ·09 

Registro nº 98 de 20/08/1960 Cartório da 2" Circunscrição· Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

CEP 17020·310 ·Bauru SP 

Declarada de Utilidade Pública: 

Lei Municipal nº 1039 de 23110/1963 
Lei Estadual nº 39 de 17110/1972 
Decreto Federal nº 71619 de 27/12/1972 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

Declaro que a LEGIÃO MIRIM DE BAURU se responsabiliza pelas 
obrigações trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não 
estejam previstas no Plano de Trabalho. 

Bauru, 30 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

Murilo Martha Aiel 
Presidente 

PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE RO 
DE LETRAS E TITULOS DE 8 RU 
OOCUMfHTO\IÃUDO~tl(0Mkl..O DC MIJIH1 
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LEGIAO MIRIM DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: ( 14) 3224·1950 

Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n' 45.029.96410001 ·09 

Registro nº 98 de 20/08/1960 Cartório da 2" Circunscrição· Bauru 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

DECLARAÇÃO 

CEP 17020·310 ·Bauru SP 

Declarada de Utilidade Pública: 

i.Ali Municipal nº 1039 de 23110/1963 

i.Ali Estadual nº 39 de 1711011972 
Decreto Federal nº 71619 de 27/1211972 

1 
PROC. N11_~".21:-~3 ...... ~......,i -~l\ÍJ~:J

- FOLHAS : ~~ - _ .:~J 

Declaro que a Legião Mirim de Bauru não possui no seu quadro de 
dirigente membro da administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o Termo de Colaboração, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau. 

Bauru, 30 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

ÁVc ,AA .,Nl/ 
Murilo Martha A1el 

Presidente 

PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PRO 
DE LETRAS ETÍTULOS DE BAUR 
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LEGIAO MIRTh1 DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: ( 14) 3224·1950 

Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n' 45.029.964/0001 ·09 

Registro nº 98 de 20/0811960 Cartório da 2" Circunscrição· Bauru 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

CEP 17020·310 · Bauru SP 

Declarada de Utilidade Pública: 

Lei Municipal nº 1039 de 23/10/1963 
Lei Estadual nº 39 de 17/10/1972 
Decreto Federal nº 71619 de 27112/1972 

PROC. NQ_ 

FOLHAS ~ 

- A A 

DECLARAÇAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA 

Declaro que a LEGIÃO MIRIM DE BAURU está de acordo com as 
disposições previstas no Edital e que se responsabiliza pela veracidade e 
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de 
seleção, bem como que atendem a todos os requisitos da Lei Federal nº 
13 .019/2014, e posteriores alterações, para celebração do termo de fomento, não 
incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regências 
impeditivas da formalização aludida parceria. 

Bauru, 30 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

..P · 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA i C~j!JfYg6 E~/)[4APTQl-~f.§.CENTE 
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\ . . :.k -... CERTIFICAD.O 
i . !· .• ~· 

~ ;. . '·· .. . " . •. 'i 

Certificamos que a Entidade "Legião Mirim CNPJ45029964/0001'-09 " está registrada neste 
\ - .· -~'.· . ~ 

Conselho sob o número 048 e terá validade até 31 de Junho de.2Ó19. 
~ . . l 

Em conformidade com a lei 1 o.p97/2000, desenvolye os programas de Aprendizagem abaixo 
i . .• . '" . •. t 

C·1tados· I \: ,_,, · : :'. "'-·· ··: ;.l,;;~ .. ·-~,. . •. ; . ! .....,. .(.' ·. . •' ~. . . ,.: ·- .-.,:;;,!-;r;:;.:_,,..i."' ~\.• ..., ~ • : . , .. '· ' . ' ~" . ~· .. . . ,. l 
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" . - \..~---·~"'"-"'°"""~;N~~~,dl!f.#ICi -:a,... 
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• Competências Administrativas~ l'VIT n ° 3686 

Embalador de Produto -~~,MT nº 265tl'l ..... 
·: ·- ~ -.~·--~~-~F r.;~_:r - -~ i{-·~~ - ~ ~-

• 
o Rotinas Administrativas--MT nº 47293 

" .- . ~ f 
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LEGIÃO MIRIM DE B( ~ 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·!)0 · Telefone: 224· 1950 

CEP lí020·3 10 · Baur; • 
Declarada de Utilidade Pú .. 

Fundada em 22 de Junho de l!l60 · CNPJ n· ~5.0~. . 4/0001 ·09 
Registro n• 98 de 20/08/19GQ Cartório da 2"' Circunscriçio·Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

Lei Municipal n• 1039 de 2311 3 
Lei Estadual n" 39 de 17/I0119í2 
Decreto Federal n• 71619 de 27/12/1972 

PLANO DE TRABALHO 2019 

TERMO DE FOMENTO 1717/2017 - PMB/ADM 

Organização da Sociedade Civil : LEGIÃO MIRIM DE BAURU 
Exercício : 2019 
Responsável pela OSC: MURILO MARTHA AIELLO - Presidente 
CPF: 012.524.538-68 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

A Legião Mirim de Bauru é uma entidade filantrópica que tem por finalidades a educação social e a qualificação profissional de adolescente em conformidade com a 
legislação. 
Capacidade de atendimento: 700 usuários. 
Estrutura: adequadas instalações físicas, pois desenvolve-se cursos nas áreas administrativas, o quadro de pessoal está satisfatório e os recursos financeiros 
(financiamento, campanhas e contribuições) tem suprido as necessidades. 

2 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Análise apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome destaca-se a necessidade da educação e da profissionalização do adolescente em situação 
de vulnerabilidade. Frente a essa realidade e em conformidade com a Lei Orgãnica da Assistência Social - LOAS, que determina a promoção da integração ao 
mercado de trabalho , com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, artigo 69, a Legião Mirim de Bauru desenvolve um trabalho preventivo e promocional desde 
22/06/1960. O foco do programa é o reconhecimento do trabalho e desenvolvimento de conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências especificas e básicas, 
aplicando nesse processo à Lei 10.097 de 19/12/2000 - do Aprendiz e Decreto 5.598 de 01/12/2005. 
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LEGIÃO MIRIM DE B.,. ~ 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 · Telefont 224· 1950 
Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n· 45.029. 4/0001·09 a 

• 3- DESCRIÇÃO oQi .. rt~~~~ftefj~ÍJ'l5~ªuru 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Serviço/Programa/Projeto 

PROGRAMA APRENDIZ -
ATIVIDADES BUROCRÁTICAS 

OBJETIVO GERAL 

Recepcionar, conferir e armazenar 
produtos, controlar estoque, distribuir 
produtos e materiais; organizar e 
arquivar documentos. Executar 
se.rviços de apoio nas áreas de 
Rec.Humanos,Adminstração,Finanças; 
realizar atendimento pessoal e 
telefônico, preparar relatórios, 
manusear/operar equipamentos de 
escritório, transmitir mensagens orais 
e escritas. 

META 

054 

CEP l í020·310 · Baur • 
Declarada de Utilidade P1. 
Lei Municipal n• 1039 de 231 10 3 
Lei Estadual n• 39 de l 7/I0/1972 
Decreto Federal n• 71619 de 2711211972 

OPERACIONALIZAÇÃO ~~~;~~~~1~:~~:6~:~~~~~1:.t~~ : ~f'' , .. l '~~tc __ Tº -~'.~:~',~~-~sr~~~ºº 
f.J•41293'~Ç,C~D~TRC(NACIONAL•DE·~RENÍ> · •. . . .. ·;.~_;•/-;'~). '· .. ~;'. 
~GEMlMTE) . •·· ' · .· · . ,. ~:e ... ~~;· ' · .... ' 

A metodologia a ser utilizada 
será reflexiva, centrada na 
descoberta, visando à 
responsabilidade que cada 
pessoa possui sobre sua vida a 
fim de buscar a superação de 
eventuais dificuldades, 
exercendo assim sua cidadania. 
Os instrumentos e técnicas 
adotados serão: workshops, 
debates, vídeos, vivências que 
facilitarão o alcance dos 
objetivos propostos, com a 
supervisão direta do serviço 
social, mediante entrevistas 
soc1a1s, ações individuais e 
coletivas, encaminhamento e 
acompanhamento técnico 
durante lodo o processo de 
aprendizagem profissional. 

O conteúdo programático será 
aplicado em 03 núcleos: 
Desenvolvimento Pessoal 
Núcleo Aprendizagem 
Núcleo Reconhecimento do 
mundo do trabalho: 

Carga horária: 
Teórica básica 366, 
Teórica especifica : 186, 
Atividades práticas 1288, 

Total Geral: 1840 

Núcleo de Desenvolvimento Pessoal : 
Conteúdo portaria 723 - 23/04/2012 (MTE) 
Conteúdos de formação humana e científica 
devidamente contextualizados 
:a)comunicação oral e escrita, leitura e 
compreensão de textos e inclusão digital; 
b)raciocínio lógico-matemático, noções de 
interpretação e análise de dados estatísticos; 
c)diversidade cultura l brasileira; 
d)organização, planejamento e controle do 
processo de trabalho e trabalho em equipe; 
e)noçôes de direitos trabalhistas e 
previdenciários, de saúde e segurança no 
trabalho e do Estatuto da Criança e do ·' 
Adolescente - ECA; f)direitos humanos, com 
enfoque no respeito à orientação sexual, 
raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião 
política; g)educação fiscal para o exercício 
da cidadania; h)formas alternativas de 
geração de trabalho e renda com enfoque na 
juventude; i)educação financeira e para o 
consumo e informações sobre o mercado e o 
mundo do trabalho; j)prevenção ao uso de 
álcool, tabaco e outras drogas; k)educação 
para a saúde sexual reprodutiva. com 
enfoque nos direitos sexuais e nos direitos 
reprodutivos e relações de gênero; l)políticas 
de segurança pública voltadas para 
adolescentes e jovens; e 

m) incentivo à participação individual e 
coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equillbrio do meio ambiente, 
com enfoque na defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do 
exercício da cidadania. 

2) Núcleo Aprendizagem (Arco 
Ocupacional): 

Redução da ocorrência de 
situações de 
Vulnerabilidade 
Prevenção da 

social; 
ocorrência de 

riscos sociais, seu 
agravamento ou reincidência; 
Aumento de acessos a 
serviços, programas e/ou 
projetos socioassistenciais e 
setoriais; Ampliação do acesso 
aos direitos socioassistenciais; 
Melhoria da qualidade de vida 
dos usuários e suas famílias. 
Aumento no número de jovens 
que conheçam as instãncias 
de denúncia e recurso em 
casos de violação de seus 
direitos; Aumento no número 
de jovens autônomos e 
participantes na vida familiar e 
comunitária, com plena 
informação sobre seus direitos e 
deveres ; Junto a outras 
politicas públicas, reduzir 
índices de: violência entre os 
jovens; uso/abuso de drogas; 
doenças sexualmente 
transmissíveis e gravidez 
precoce. 
Vivencia de experiência -O 
profissionais como aprendiz d "{! 
acordo com a legislaçã ~, 

pertinente. z 
Inserção e vivência da práf • ., 
registro em Carteira Profissiom 
e direitos sociais e trabalhista 
em conformidade com 
legislação 
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LEGIÃO MIRIM DE~. B 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 · Telefont. 224·1950 
Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n· .f5.ú:?9. 4/0001·09 
Registro n• 98 de 20/0811960 Cartório da 2" Circunscriçao·Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

4 ·CRONOGRAMA I PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - 2019 

ATIVIDADE 

Administração Financeira e aquisição de materiais/manutenção dos programas 

CEP 17020·310 • Baur • 
Declarada de Utilidade P1. 
Lei Municipal n• 1039 de 23110 1963 
Lei Estadual n" 39 de 1 í/l0/1972 
Decreto Federal nº 71619 de 27/12/1972 

1º MÓDULO: Auxiliar Escritório : Executam 
serviços de apoio nas áreas de recursos 
humanos, administração, finanças e 
logística: atendem fornecedores e clientes, 
fornecendo e recebendo informações sobre 

produtos e serviços: tratam de documentos 

variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos. 
2º MÓDULO Almoxarife: Recepcionam, 
conferem e armazenam produtos e materiais 
em almoxarifados, armazéns, silos e 

depósitos. Fazem os lançamentos da 

movimentação de entradas e saídas e 
controlam os estoques. Distribuem produtos 
e materiais a serem expedidos. Organizam o 
almoxarifado para facilitar a movimentação 
dos itens annazenados e a armazenar. 
3º MÓDULO Contínuo: Transportam 
correspondências, documentos, objetos e 
valores, dentro e fora das instituições, e 
efetuam serviços bancários e de correio, 
depositando ou apanhando o material e 
entregando-o aos destinatários; auxiliam na 
secretaria e nos serviços de copa; operam 
equipamentos de escritório; transmitem 
mensagens orais e escritas. 

Núcleo de Reconhecimento do trabalho : 
INSERÇÃO PRÁTICA. 
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LEGIÃO MIRIM DE H/ ~U 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 · Telefo~ Wii2"4·1950 
Fundada em 22 de Junho de 1960 • CNPJ n" 45.029.96410001·09 
Regislro n• 98 de 20/()8/1960 Cartório da 2" Circunscrição· Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

Alimentações (refeições, lanches e sobremesas) 

FÉRIAS 

Núcleo de Desenvolvimento Pessoal : 

Conteúdo portaria 723 - 23/04/2012 (MTE), alterada por portaria 1005 de 01/07/2013. 

Conteúdos de forma~o humana e cientifica devidamente contextualizados: 

a) comunicação oral e escrita, leitura e compreensão de textos e inclusão digital: 

b) raciocínio lógico-matemático, noções de interpretação e análise de dados estatísticos; 
c) diversidade cultural brasileira; 

d) organização, planejamento e controle do processo de trabalho e trabalho em equipe; 

CEP 17020-310 · Baul( • 
Declarada de Utilidade PU. _ 
Lei Municipal n" 1039 de 2311011963 
Lei Estadual n" 39 de 17110/1972 
Decreto Federal nº 71619 de 2'i/12fl972 

e) noções de direitos trabalhistas e previdenciários, de saúde e segurança no trabalho e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

f) direitos humanos, com enfoque no respeito à orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política; 
g) educação fiscal para o exercicio da cidadania; 

h} formas alternativas de geração de trabalho e renda com enfoque na juventude; 

i) educação financeira e para o consumo e informações sobre o mercado e o mundo do trabalho; 

j) prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; 

k} educação para a saúde sexual reprodutiva, com enfoque nos direitos sexuais e nos direitos reprodutivos e relações de gênero; 

1) políticas de segurança pública voltadas para adolescentes e jovens; e 

m) incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, com enfoque na 

defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exerclcio da cidadania. 

Núcleo Aprendizagem: 

Núcleo Aprendizagem: Auxiliar Escritório. Almoxarife e Técnicas de vendas, Continuo, Rotinas administrativas 
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LEGIÃO MIRIM DE :W. 
A1,·, Dr. Nuno de Assis, 13·50 · Teleíont. 224·1950 
Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n" 45.lt..!9. fOOOI·09 
Registro n• 98 de 20/08/1960 Cartório da 2• Circunscrição· Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

Núcleo aprendizagem: Workshop das Profissões 

Núcleo Aprendizagem: escrita e leitura 

Núcleo de Reconhecimento do trabalho - INSERÇÃO PRÁTICA 

CEP li020·310. Baur • 
Declarada de Utilidade P 
Lei Municipal n• 1039 de 2311 3 
Lei Estadual nº 39 de 1711011972 
Decreto Federal nº 'i 1619 de 2'i/12/1972 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

4.1 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

METAS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO 

Prática diária de 04 horas no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Cursos de qualificação nas áreas: lnfonnática, : Auxiliar Escritório. Almoxarife e Técnicas de vendas, 
Contrnuo, Rotinas administrativas Escrita e leitura = raciocinio lógico 

• fndice de frequência no serviço Prática da escrita =capacidade de abstração 
Prática da leitura =cultura, lazer • Grau de participação e de aproveitamento das atividades 
Aplicação de jogos pedagógicos • Grau de melhoria na comunicação verbal e escrita 
Dinâmicas educacionais, • Grau de conhecimento sobre o processo educacional e o mundo do trabalho 

· Workshop de profissões: palestras desenvolvidas com profissionais de diversas áreas, visando à reflexão e 
a identificação com as carreiras 
Visita a bibliotecas, feiras culturais, teatro, museus, cinemas, exibição de vídeos. 
Aplicação do teste psicológico para levantamento de interesses profissionais 

Ações individuais e coletivas, visitas domiciliares e encaminhamentos, Reuniões de familias; Participação 
• Grau de fortalecimento dos vínculos familiares 
• Grau de Interesse e participação 

em eventos comunitários, principalmente aqueles voltados à garantia de direitos sociais: grupos de análise 
• Grau de desenvolvimento pessoal de textos inerentes e exposição das interpretações. Dramatizações. 

Instrumentos técnicos operativos do serviço social (motivação, despertar a reflexão-diálogo): 
Discussões grupais sobre: Cidadania e trabalho: aspectos sociais, relacionamento familiar, autoestima, • Grau de relacionamento interpessoal e fortalecimento dos vinculas. 
reorganização financeira frente ao desemprego. 

• Grau de melhoria nas relações familiares e sociais Inicio de novas atitudes: qualidade total, equilibrio emocional, liderança, cooperação, solução de problemas, 
estratégias de negociação, pensamento criativo. 

Informações sobre recursos educacionais, importância para o progresso profissional e possibilidades de • Índice de aproveitamento e frequência escolar 
acesso as Faculdades, Universidades, cursos técnicos, PROUNI • Grau de permanência no sistema educacional 
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LEGIÃO MIRIM DE B.t TE 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 · Telefont. 24·1950 
Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n· -45.U:.~. J ·09 
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5 ·PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1. -RECURSOS HUMANOS 

QT FORMAÇAO CARGO CIH REGIM SALARIO FGTS PIS 
E BRUTO 

TRAB 

54 ENS.MF:DIO APRENDIZ 20H/S CLT 27.162 00 543 24 271 62 
01 SUP INCOMP INSTRUTOR 40HIS CLT 1.933 00 154 64 38 66 
01 SUPERIOR INSTRUTOR 24H/S MEi 1.600 00 
01 SUPERIOR INSTRUTOR 24H/S MEi 1.500 00 

SUBTOTAL SEGURO 

27.976 86 10800 
2.126 30 
1.600 00 
1.500 00 

CEP 17020-310 · Bau~·· ·1;.1 

Declarada de Utilidade Pt:. • 
Lei Municipal n• 1039 de 23il 3 
Lei Est.adual nº 39 de 1711011972 
Decreto Federal n~ 71619 de 2711211972 

,,. PIS+ 113 PIS+ 
FGTS FERIAS FGTS 

13• DE 
113 

FéRIAS 
2.263 50 67 90 754 51 22 63 

161.08 1610 53 69 536 

FERIAS 

2.263 50 
161 08 

5.2 - DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (poderá ser previsto em conjunto para todos os serviços, programas e projetos) 

Fonte de Recurso: Municioal 
Natureza da desoesa Custo Mensal 

pintor, pedreiro, dedetização, eletricista, encanador, técnico de 
som, recarga de extintores, caçamba, recarga de materiais de 500,00 
informática licenr..::i de proaramas de cursos, exames trabalhistas. 

5.3 DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da desoesa Custo Mensal 

Materiais de: higiene e limpeza; escritório; pedagógico; para 
cursos: gráfico, gêneros a/imentidos; benefícios eventuais, 
pequenos reparos, manutenção do prédio (ãgua, luz, telefone, 2.437,67 
gás, internet), manutenção do laboratório de informática e 
máquina de xerox, vales transporte dos alunos, camisetas de 
identificação. 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

PREVISÃO GERAL 

Concedente 
1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 

42.102,18 42.102.18 42.102,18 42.102,18 42.102, 18 42.102,18 42.102,18 42.102,18 42.102,18 42.102,18 

• 

PIS SUBTOTAL TOTAU TOTAL 
+FGTS MêS ANUAL 
(férias) 

67 90 5.547 94 33.524 80 402.297 60 

1610 41341 2.539 71 30.476 52 

1.600 00 1.600 00 19.200 00 

1.500 00 1.500 00 18.000 ºº 
469.974 12 

Custo Total 

6.000,00 

Custo Total 

29.252,04 
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Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n· 45.u~ . /0001·09 
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7 -CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

ATIVIDADE TRIMESTRE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1° QUADRIMESTRE 

2° QUADRIMESTRE 

3° QUADRIMESTRE 

FINAUANUAL 

8 - EQUIPE PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO PSICSOCIAL E PEDAGÓGICO 

MAIO 

CEP 17020·310 · Bauj_ • 
Declarada de Utilidade P 
Lei Municipal nº 1039 de 2311 3 
Lei Estadual n• 39 de l 7/I0/19'i2 
Decreto Federal n• 71619 de 2711211972 

SETEMBRO JANEIRO 

10/05/2019 

10/09/2019 

10/01/2019 

ANUAL 

2010112020 

02 Assistentes Sociais: As atividades do Assistente Social envolvem sempre a busca pelo fortalecimento das relações sociais, visando criação e implantação de políticas e programas que proporcionem mais 
condições de justiça e igualdade entre as pessoas. Na entidade são responsáveis por toda a programação de qualificação e encaminhamento profissional; acompanhamento de aprendizado, ascensão escolar, 
entre outros serviços. ,...-.--. 
02 Psicólogos: Atuam nas atividades de qualificação profissional, comportamento, valores, princípios, segurança, entre outros. 
02 Pedagogos: Motivação e importância do estudo na promoção e permanência profissional. 

9- QUANTIDADE DE JOVENS APRENDIZES QUE A ORGANIZAÇÃO TEM INTERESSE EM DISPONIBILIZAR PARA A PARCERIA, RESPEITANDO O LIMITE MÁXIMO DE VAGA EXISTENTE NO 

MUNICÍPIO, POR CURSO: 054 (cinquenta e quatro) 

Bauru, 12 de Setembro de 2018. 

Jw- ~ 
LUCIA AP.S~;l~HO REIS 

Adm. Financeira 
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LEGIAO MIRIM DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13·50 ·Telefone: (14) 3224·1950 
Fundada em 22 de Junho de 1960 · CNPJ n· 45.029.964/0001·09 

Registro n" 98 de 20/08/1960 Cartório da 2ª Circunscrição· Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

CEP 17020·310 ·Bauru SP 

Declarada de Utilidade Pública: 
Lei Municipal nº 1039 de 23/1011963 
Lei Estadual nº 39 de 17/1011972 
Decreto Federal nº 71619 de 27/1211972 

PROC. Nº--· 

FOLHA.s 
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS AO PROGRAMA JOVEM APRE ·-·- - " 

A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

PERÍODO: 2019 (01/01/2019 A 31/12/2019) 

ADITIVO REFERENTE: TERMO DE FOMENTO Nº 1.717/2017 

in11~ 
:;l::J 

Bauru 12 de Setembro de 2018. 

CUSTOS EFETIVOS MENSAIS 

Salário do aprendiz 

FGTS(2%) 

PIS (1%) 

Seguro Vida 

Bolsa aprendizagem e exames trabalhistas; 
(TÉCNICOS, INSTRUTORES, ENCARGOS TRABALHISTAS, - APOSTILAS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, EXAMES 
TRABALHISTAS,CAMISETAS OE IDENTIFICAÇÃO, VALES 
TRANSPORTE,RECURSOS DE INFORMÁTICA, MATERIAL 

PEDAGÓGICO, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE 

HIGIENE E LIMPEZA) 

TOTAL 

CUSTOS ADICIONAIS ANUAIS 

1/3 FÉRIAS - APRENDIZES 

PIS 

FGTS 

FÉRIAS 

FGTS 

PIS 

132 SALÁRIO 

FGTS 

PIS 

TOTAL 

1 TOTAL GERAL CONV,NIO 

REF.INDIVIDUAL MENSAL 54 

APRENDIZES 

503,00 27.162,00 

10,06 543,24 

5,03 271,62 

2,00 108,00 

158,84 8.577,36 

678,93 36.662,22 

REFERÊNCIA INDIVIDUAL 

167,67 

1,68 

3,35 

503,00 

10,06 

5,03 

503,00 

10,06 

5,03 

1208,88 

~'~ LUCIA~A TINHO REIS 
Adm.F' anceira 

ANUAL 

325.944,00 

6.518,88 

3.259,44 

1.296,00 

102.928,32 

439.946,64 

54 APRENDIZES 

9.054,18 

90,72 

180,90 

27.162,00 

543,24 

271,62 

27.162,00 

543,24 

271,62 

65.279,52 

ANUAL 1 

505.226,16 

~ 

A 

'\ 



- .1-, 

-RASC IJ, 
REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Ru·i L~iz Bassoto. nº 5-50 Jd M<:m1mbá. Bauru-SP, ::EP 17030-500 
Fano (14) 3879 31 83 ou 3879 3184 - www.rasc.com.br 

CGCill.ff 60 004 165i0001-63 

Bauru, 21 de Agosto de 2018. 

Senhor Secretário 
David José Françoso 

~HOC. N-_..._...._... __ 

FOLHAS 

OFÍCIO 

Em atenção ao Termo de Fomento n.º1.613/2017, processo nº 
8.899/2017 da Secretaria Municipal de Administração, que dispõe sobre a 
celebração do Termo de Fomento entre poder público e as Organizações da 
Sociedade Civil do Município de Bauru, referente ao exercício de 2019, 
manifesto o interesse na execução do programa Jovem aprendiz, conforme 
opção assinalada. 

( X) Arco Ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas 
Administrativas. 

( X ) Arco Ocupacional: Administração - Curso: Auxil iar de Secretaria Escolar. 

Atenciosamente, 

~') 

Clau~nzaga 
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RASC. Rede de Al•i•t•nci• Socloed uuc1on.al Crist1 • C.N.P.J n• S0.004.1'510001..Cl 

r---1---D,.-, -.,..,.-,O-P-A~TR_1_MOMAL ___ ENC=--E--R-RADO___...,...,EM,...,..3"'"1" o"'E""""oEZE='""'M""B'""'R'"'o=-=-DE=-=20'"'1"'1-----1 

ATIVO 
Al/voCltcullme 

Disponlwl 
__ ..... 
Dop6oil .. -

- do llrasol • 8882·3 
CEF· 182_. 
CEF • 814-5 
CEF · 341M·I 
CEF ·80>-0 

Aj)llceç6el Flnonce""s 
Banco do llrllSll 
CEF 182_. COB FLEX EMP 
CEF 034-801-3 FIC OI LP 
CEF 034-801-3 FIC CAP RF 
CEF 034·81._5 FIC CAP RF 
CEF 034-182_. FIC GIRO EMP 
CEF 80>-0 • FIC MOV AUTOMA TICAS 
CEF 3483-0 • FIC GIRO MPE REF 01 LP 
CEF 25'5·0 • APUC 
CEF 182·• POUPANÇA 

ValorH • Receber 
Coov•nk>I • Prog, De Aprendizagem 

B1nco do Brasil 
CEF 
Outrn Receitas 

Adianiamentos 
F"'-s 
FunaooM!os 
Fomocodoros 
Emprtsbmos • runaonanos 
Emr;ristmos • 1 ln"1tuaonal 

VaJorn 1 Cl"Mlitos A1cupeftveit 
TributosR--'•"' 

INSS t RtalPl<W 
1 R. Fontt 1 Compensa< 
FGTS 1 Rocuper1t 

OHpesa do Ea.erdcio S1Qu1nte 

-·~·Ativo nlo Citcu&an .. 
&nvatâmentos 
Otwuem~o 

lmobitiudo -(-) Depfeoaçto Acumulado 

PASSIVO 
Passivo Circulante 

Obrio•ç6e• a Curto PrHO 
FomeotôO<es 
Pr6mtos de Seouros 1 P901r 
Obrigações Tnbutjrlas 
Obrig1ç6os 

P.aukn6nlo Liquido 

P•lr1m6nio Socl•I da Entidade 

2017 
4.831.516,13 
2.141.344,91 

2'5.171,1' 
58 820,2• 

81,58 la 
o .ao 
o.ao 
o.ao 

81,58 
o.ao 

208 883.31 Jb 
20 810,'8 

tao '75,78 
o.ao 
0.36 
0,91 

.. •35,11 
0.88 

3 189 33 
0,87 

Z.571.081,27 
2.153 0.3,,. 

918 • 88,32 
1 017 300,30 

218 278,52 
• 25 025. 13 
338025,13 

o.ao 
o.ao 
o.ao 

88 ooo.ao 
1.110.11 
1 890.11 

562.33 
372.23 
756 25 

1.010.7' 
1 010.74 

z.ou.110, 11 
1.202.557 .U 
1 202 557,•9 

111.IU ,H 
1 353 011.52 

•83 398,8' 

U3Ul6.U 
511.1114.31 
111.1114,31 

8 358,07 
288,77 

18.382,ao 
858 88-1 ,5' 

• .211.120.71 

3.133.30.10 

Jc 

Rtsullodos Acumulodos •11.• 72.65 
Suoodvrt / Cl'roao do Exon:iao ., 8 • 72 85 

As NoclS Exphc1t1v1S sio panes kttegranles d.as demon.straç6es cont•belS 

2011 
4.514.70l,14 
2.117.120,14 
1.202.365,ot 

55.857,10 
57.856.29 

o.ao 
57 854.29 

o.ao 
o.ao 
o.ao 

1 088.589, 73 
5'.530.97 

'91.989,53 
o.ao 
o.ao 
o.ao 

5'2.088,23 
o .ao 
o.ao 
o.ao 
o.ao 

1.311.707, 15 
1.121.IM8,11 

518.362,• 1 
556 723,IM 
'3 882,58 

188 754,34 
87708,15 

o.ao 
2152,18 
3800,ao 

118000,ao 
1.110,11 
1 880,11 

512,33 
372.23 
751.25 

1.0 7,71 
1 •37,78 

2.007.0 1,00 
1.1ot.70l,11 
1. 108.708,72 

117.771,21 
1 308134,83 

'11.155.35 

'-114.TOl,14 
H1.311,7• 
H 1.311,7• 

731,05 
o.ao 

13.235.53 
877.382,11 

3.133.30,10 

3.•0l.711,0 

423.171,12 
• 23 578 82 

RASC · Rede OI Ani1t6nc&1 Soct0educadonal Crtstl - C.N.P .J n• IO.OCM. 11510001.&J 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EJCERCICIO DE 2017 • ASSISTENCIA llOCIAL 
2017 2011 

RECEITAS 17.303.0H,15 11.5H.01 .. 21 
RECEITAS· ADMINISTRAÇÃO 13'.011,H 17UU ,16 

R-iUI Oporoc:ion.I BrulO 131.011,H 17UU ,H 
Rece•• de EntlOadts SIFJOS Luaauvos 2.000.00 l .IOl,00 

OoaçOes oe Tl<CeM'OS • PF o.ao o.ao 
Ooeç6e1 de Twc:e.ros • PJ 2000,ao 1808,ao 

Outra.1 Receit:at 12.717,11 121.11),71 
RecellaS ()peraoonatS 12.717,11 U l .11),71 

Receites FinancetrH 12 787,54 128 '88,28 
Otsconcos OCldOS 7• .50 

Rec:e ltll Nlo Operac.on.I 51.221,11 .. 1.131,11 
RecettH NcU FfKll P1uhS11 o.ao 531,18 
Recoo na Alienoçk de Bons 11 833,36 18.000,ao 
Roc.1111 llloclÇlo 12.287,75 10 &ao.ao 
V1no1 OI Ativo lmobíkzlOO 27.000,ao 10.800,ao 

RECEITAS · PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 13.199.911,01 3f 1UIUO<,IO 
Receita 0oitr1ck>nal Bruta 13.199.111,01 1UIUO<,ao 

Convtnlol • Prog de ""'9nd<Zagem 13.118.K&,08 13.0UO.,IO 
Tu.e Mminislretiv1 dos Conventos 1.7•2.091,21 • 1.731.171,00 

81ncodo llrlsil 857.000.ao 780.•oo.ao 
CEF 708.0.9,ao 778 735,ao 
SERPRO 100 027.44 17.110,00 
Men:enbi do Br1sff 5.IMO.ao 2.200.ao 
Demais Empresas 70.078,82 118033,ao 

Bolsa oe Aiwend11aoem 12.157.111,12 11.7•7.121,10 
B&nco do Bras.I 5.964 112,53 • 728 '78,5' 
CEF 5 ... 5.282,0. 8 335 834,33 
SER PRO 71' 92• .21 872115,93 
8aoco Me<canOI do Brasil 33.051,0. 11 888,70 

RECEITAS· ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL '55.151,0 •11.111,21 
Recelu Operacional Bruta '55.151,'6 411.111,25 

Receite de Enlidlclff SA=ins Lucr.atJvos 0,00 0,00 
0oeçoe1 oe Terceiros · PJ 0,00 o.ao 

OuttHAKlllH 2.142,0 2.151,21 
Reotilas OpefedOnais 2.1 .. 2 ... & 2.151,21 

Rec.4111 Fln1ncens 2 142,40 5 2 555.25 
Receite Proor.amH '53.115,00 412.110,00 

Programe A.coNmento lnst.iucional '53.116,00 3o '1 2.llO,OO 
Termo Cot1boraç&o • FMAS Muniapel 283 • 2• .ao 2'8 2•2.• 0 
Termo C~1oor1çlo • FMOCA Municipal 71286.ao 88 360,ao 
TlmlD COlabo<oçk • FMAS E.SUMlull 36 852,80 30 • 28.80 
Termo C~1boreçlo • FMAS Federal 77 U3,20 83.528,ao 

RECEITAS · INTEROERACIONAL 11.I U ,03 0,00 
Rec1ftl Operec.k>nal Brutll H .I U,03 0,00 

Rtceita dt En•10adl1 SIF.ns Lucrativos 0,00 0,00 
OoaçOes de Terceiros • PJ o.ao o.ao 

Outra• Receita• 931,36 0,00 
RICOl1os OptrKionlos 131,31 0,00 

Rtcettu F.nancttras 838,36 o.ao 
Rtceft.I Programa s 17.9'6,17 0,00 

Progrlmo l,.OfVO'IOOOOI 17.1141,17 3g 0,00 
TlmlO Collbo<oçio • FMAS Mun.opol 87 8'8.87 o.ao 

Gtltuld-. 2.712.2'0,31 • 2.<12.010,5' 
contóbuoç6H do INSS 2 032 5'9,37 1.801 361,01 
Contribuoç6H oe TlfCltfOS 588.212,83 '85.8'7,50 
Conl""'......_ do RAT 101 •21 08 t5 ao2 05 

DEMONSTRACÃO DO RESULTADO DO EXERclCIO oe 2017 · ASSIST~NCIA SOCIAL 
2017 201' 

DESPESAS 17.303.0H,H 16.125.21',26 

1oJS 
DESPESAS · ADMINISTRAÇÃO 127.251,10 170.IH,12 

0.1Ptt.u Operack>n1i1 927.251.80 170.888,12 

Otspesas Admlnistrllivll 221.'51,71 171.430,28 

Comt>ustlveis e LubrifantH 487.27 o.ao 

conoribuiclo So:lbl 110.ao " 938,ao 
~-· .. -----~ ~ """ Btns Not Pltm oq/Velo< . • 

s.rv. Prtst. PJ ;.; • • • ain ~~~= -~ '17,70 
Assist6ocll Welk • • t:lll.08- ... .. 2• 2.•0 
Prtmlos o 5eguf< \ (l \ 2.158,89 - -1.7~· 
Cop1, Cozinha t ~v 2170,85 1 ~~.li 
Telefone ' a.. 

E1M1111il E"'ricl 10 110,78 -·-
OespoSIS Posll>S o.ao 832,83 

lmp t Mllerils oe Escrilório 10,88 533,50 

Oop<toaçAo 80 '78,85 75 •13,52 

lnlomot • 08.10 o.ao 

Cons/Rop/Manul 1 lnsllllç6os 10 35',87 o.ao 

Cons/Rep/Manul V11c..tos 28'8,55 270,ao 

Cons/Rep/Marnll Moq 1 Equop 32• ,ao o.ao 

Oospesos com Clt16rio 318,82 '12.• 3 

lnfO<TT161b t Proc de OICIDS o.ao 80,ao 

Oospesos de VOIQem 1 2'8,12 o.ao 

Artesanato 52,50 o.ao 
Medicamentos 5'3,13 137,08 

Taxa ae enlrega 98,88 o.ao 

OivOBIS 3 217,77 87• ,58 

OOS!>elll com PIUOll 173.0U ,lt 151.511,0I 
13' s.16rio 32 015,52 31.12• .17 
Ftrias 23 128,82 28.828,60 
FGTS • 7 2• 2.12 88.707,57 

Ho<ls Exltas eo 513,80 54 800.78 
INSS s/FDlll de Poglo o.ao 2•2.93 

-·~ 
358.344.28 335 2• 1.21 

PISs/FDlllCle P- s • 28.85 5.781.•5 
votoT..._• 2• 850.78 l .•03,15 
Progllml de Alim TrablllladOf 55 '52,32 80.•81,11 
113 F6rias 8 030,07 8.875,5' - 37.703,70 31.20<.5' 
Grotifaç6os o.ao •5.ao 
Ajudo de Custo 10 8'8,80 17 087.ao 
Abono POCUlli6rio de Ftrlos 8 •0, 12 o.ao 

113 s/Abono F6rils 1 789,17 3.387.72 

COSI• 8Uicl o.ao 1 518,71 
Exames M6dk::os • Adm e O.m 82,75 802.20 

Despesas Financens 1.111,11 11.•11,75 
Juros Pagos 8.81 o .ao 
Oespesos Ba~rios 178'.20 7 0.8,98 
Muhas e Juro5 Tribut•rios o.ao o.ao 
IOF 7 . ... 88 11.4 3-4,77 

Despesas Tribulirias 11.031,11 21.170,73 
Impostos e Taxas Diversas 11,53 2•8,50 
IPVA o .ao o.ao 
Licenciamento de Veicuk>s 820,08 372,08 
Mutla de Transito 83a,78 581,88 
IRRF s1Ap6icaçlo flnanceir1 14 •98.27 20 380,28 
Taxa de Ucença Funcionamento o.ao o.ao 

DESPESAS ·PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 12.111.111 ... 3f U .232.151,03 
OHpeNs Operacionais 12.111.111 ... 12.232.151,03 

Otspesas-u Ul.0<7,0 321.071,27 
Combustlveis e Lubrtfcantes 3 789.27 8 234.23 
Btns Nat Penn c/Poq/V- 389.ao 1 352,87 
Sefv. Pmi. PJ 1859.ao 11 080.72 -fncil- 538'8.80 •3588,18 
COpa, COzinhll e Mal Umpezt 32,118 o.ao 

Ttiefono 17 :ia2 ... 20 258,11 
~Eltlricl 8 '15,07 8 898,13 
~ 2 831,88 2 888.55 

a.-...- 2 775,31 2 739,32 

lmp • --de EscntOoo • 171,28 7 368,77 
~ .. 188 185,08 154 889,30 
lntomot • 150,77 7 130,33 
Cons/ReplManul o lru<Uçõos 2.342,51 1 217,10 
ConSIReplM•nut Vek:ulos 180.ao 1118,80 
Rele.;6es e U nches 707,50 3 • 21,ao 
Asslsl6ncia Contil>I 13.000.ao li ooo.ao 
Uniformes 8.878,70 21 850,ao 
lnlonnjtic.a e Proc dl Dados 2.881.•0 • 50<,11 
Despeses ae Viagem 8.598,81 • .885,il 
Uvros e Apostilas 23.• 23.18 o.ao 
Cl'ICh6s 172.ao 2.136.ao 
Cursos e Aperfelço1mentos Profissional o.ao 1 '30.ao 
OtspesH com Softwares 5.<87,12 1 209,10 
Diversas 8 881 ,38 7.21 7.• 7 

OlspeSlls com Pessoal 12.2 ... 817,73 11.111.111,11 
13'Sat6rio 701.0ll0,7' 831227.29 
F6rias '35.895.50 887 55' ,1• 
FGTS 202117,83 178775,18 
Ho<as Exttes 8.345,85 2 IM8,13 
S1~rios e oro..,_ l .°'8.357,31 7 156 736,59 
PIS s/Follll de Pogto IM.303,85 82 588,81 
V* Transpon1 1.070 735,51 1 080117.22 
Progrom1 de Allm. Trobll- 1'70252,07 1340711.11 
113 F6rias 1'5 172,55 322 518.28 
Anutnlo 1 381.25 196317 
G<otJficaç6os o.ao 1 350.ao 
Ajudo oe Custo U 27,88 li 853,88 
Planejomenlo oe Aula 2383a, 11 28 115.30 
AvosoP~ o.ao 11 782,36 
113 llADono F"'8.s D.00 87,11 
Eumn M~.cos - Adm e Dlm 12.171,77 36 85'.05 
Auxiio Enfetmldade 3.023,88 2 882,87 
l-nlzaç6ts Trablu.stu 11 .505,8' o.ao 
lndonlzoções E.SI. Prov. Gestante o.ao 8 314,88 
1-na-Sol. ESl. Pio.. Gosco,.t 8.390,83 22 332 ... 
1-nlzoç6es Tk:l<ot Est. Prov. Goston11 930.ao 2.800,ao 
1-..ZoçkSonalbl o.ao 1.499,58 

Despe:se1 F.neneW11 º·ºº H S,26 
Juros Pagos o.ao o.ao 
DespesasBlldrias o.ao 0,85 
IOF o.ao 88•.08 
MukH 1 Juros Tributinos o.ao 0,25 

Dosi>esas T~bu!Mils 7.472,33 11.11• .u 
lmpos&os 1 Texas Diversas o.ao 3.871 .27 
UCOnci1men10 de Velculos o.ao 5'1,68 
Multa dl Transito 283,11 1.021,50 
IPTU 8.928,07 8.271,10 
Taxe dl Ucence Func.on1mento 280,la IOll ,1' 

DESPESAS · ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 517.111,17 )o 535.171,23 
0.1pe111• OPll"IClol\lit 117.115,17 535.971,23 

Despesas o.reta.s • lndiretH 71.117,11 U .079, .. 1 
ComblJ• lveis 1 Lubfif.cances 8.152,38 5.562,llO 
s.tv. Prost. PJ 1 757.20 '251.•0 
Bons Nat Penn c/Poq/V11or o.ao 7'8.• 2 
Dosi>esos de Clnório 213,15 oao 
C:00. Co71nhA 11111 Mat 1 """"-"• ........ t i\ ... ........... 



Telefone 21143,26 

Ene~I E~OCI 12 l&a,S3 

.!! Âgul 3 <87 ,07 
tmp e Matenas cte Escntóoo 0 ,00 
Cons/Repi'M1nu1 1 lnst•l•ções 343.00 
ConS/Rep/Manut V1tculos 0 .00 
MtsanMo 1 02<, 10 

-o• 1<2,92 
v.-... c~ e Bnnquedo• 1 862,35 
T1uoeenueg1 208,77 

Otsj)tsas com Pesso11 <75.626,0 
13'6•~ 20 920,88 

Ftrils 2• 155,23 
FGTS sa ees.21 
t'Otas E.wls 30 281 ,S< 
INSS s/F .... Ot Pllg!O 0 ,00 

Sll6oos • oroenaoos 229162,1< 
PIS slFOlhl Ot Pogoo 3 500,81 
VI._ Trenspone 8937.10 
Programa de Altm Trablln.oor 47 464 ,31 

1/3F6nos 7184,81 

Anu6noo 23 938 ,72 
Adoonal Noturno • 890.78 
Abono PecurMino de F•nas 5.•<t .2• 
Aviso Privta 7.830,42 
AJud• de Custo 300.00 
Awuho Enf1rrmdad1 789,35 
1/3 SIAl>OnO Fws 3.044.34 
Eumn Mêdk:os • Adm e Dem 20,00 
Ce1ü8hb 0,00 

OffpHl1 Financeiras 3.712,12 
Juros Pagos 000 
MultH O.versas 0,00 
llespe$1S BlldfllS 3 82483 
IOF 137,99 

Despesu Tfll>ulWs '41,35 
l~os t Toas Diversas 0,00 
UC.nc:ll,,,.,.O Ot Vtlculos 0.00 
IRRF SIAj)licaÇto Fon1ncelre '49,35 

DESPESAS • INTI:RGERACIONAL H .3'3,55 30 
0.SpellS Oper.ck>Nli.s 54.SN,tl 

Otsj)tsas RASC 111,00 
Agua 111,00 

oe_...0ntu 31.794,51 
ComàuSllvels e Lubnflcanlts 783,49 
S.rv Prest PJ 758.04 
Cope, Coz.tnh1 1 Mal UmpeH 8 549.SO 
Te5efone 1 034,07 
EM~ElélOCI 2 227,21 
Âgul 1 042,05 
lmp 1 M1t1nas oe Escntóno 2.215,70 
Cons/ReplManut e Instalações 3 778,1< 
ConslRep/Manut Velculos 2 792.00 
Annanato 4.917,87 
M111nat Esportivo 2 738.72 
VtShmenta1, C11Çados e Bnoquedos 2.960,00 
Taxe de 1ntreo• 

Despesas com Pessoal º ·"º·'º 13' S.lirio 3.578.37 
F'r1as 491 ,31 
FGTS 3 539 81 
Hor9s f.XtrlS 481 80 
Sl16nose0f0enaoos 38 S76.80 
PIS s/FOllll Ot Pogto 447.92 
Progreml Ot AI"" TrebllhOOO< 4 aoo.oo 
113 F*<lls 188,13 
Anutnlo 1 313,14 
AbOnO PecunoMM> Ot F•rllS 35,79 
113 SIAl>OnO F*<lls 11 .93 

OtspesasF..-es .... ,. 
Ju<osPOOoS 34,SO 
Multas O.versas o.oo 
Despn1s Benc:6rias 799.79 
IOF 10,85 

oesi-SlsT- ZOZ,12 
knpoStos • TtLltls 0.veBa 0 .00 
UC:enc:aamenlo oe Veicukts 0 ,00 
IRRF si~ Ftnancetre 202,12 

Contnbulções dO INSS Z.032.549,37 
Con1ribu~t1 Oe Tercel<os 511.ZI Z,U 
ContríbulçOes dO RA T 101.,21,09 

e Su rtvit I Oêfte it do Eaerck:k> '11.472 65 
As Notu Ex,plieltiv11 do penes mtegrantes <111 demonstrações contibe1s 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 

CAJXA OA ATMOAOE OPERACIONAl 3111212.017 
ReSUlldO LIQOOo dO Ellerciao 4\8 473 

1•10oo<- 51 543 
,.1 ~ff de Aval!!i!2 Pa1n~ ,.l LUCRO AJUITAOO 470.0tl 

v.n.çao de Clóenles . CP -1 031 CXM 
V.n.çlo de Ctóentes -235 2'87 
VllllÇào OIS Despesas EllOfcioo Seguonte •27 
Vlrilçlo OIS ObnolÇOe$ Trlbut6nls s 148 
VllllÇào de Fomecedorn 1821 
Vlt'leçlo o. COnlu a P-ear ..... s 
Verleçlo de Ol>tlg~s PrevldenCIAnas · 17 754 
V•~ oe Outras~~ o 

1·1 CAIXA UO COHSUMIOO NAS ATMDAOES OPERACK>HAIS .aoG.$13 

CAIXA DAS ATMDADE.S OE aHV'f.STIMF.HTOS 
~~de~ado -1382'21 

,.1 CAIXA U0 CONSUMIDO ATMDAOES DE INVESTIMENTOS ·131.228 
CAAXA DAS ATMOADfS Of FINANCtAMENTO 
LUCt'otO..i1~ 

tnceg,eçlo dO Capül &oa.t 

~ E:r:;KtJmot • l~ Prazo 
j• I CAIXA ltO OUtAOO NAS ATMDAOES DE FINAHClAMENTO 

Afoo~lo ltOUIDA NO CAIXA f ( QUIVAl fNTf O! CAIXA -138.111 

SALDO DE CAAXA + fQUfVAU!:NTf OE CAIXA EM l111V2.015 

SALDO Of CAIXA+ EQUIVALENTE OE CA..IXA EM 31/1212.011 1.202.)15 

SAU>O De. CAIXA+ fOUlVAlfNTf DE CA..IXA EM 3111V2.017 265 .675 

RE~lõ UOUIOA NO CA.IXA .. ll.110 

2 •111,59 
181140,S3 
3491,79 

195,9< 
320.00 

3112,48 
1 no.•9 
2859,01 

485,48 
407.• 9 

•».t7t,41 
20 751,58 
15 "84,<5 
25 5115.70 
.. 312.57 

1<0,00 
223 093,<8 

3 379, 19 
10963.•0 
114 025,55 
s 1se 11 

21 413,01 
• 960,15 

0,00 
0 .00 
0 ,00 
0 ,00 

11119,83 
20,00 

570.38 
U M ,U 

0 ,00 
0,10 

2 324,85 
200,oe 

1.427,U 
1,71 

726,02 
899,73 

U Ol.311,01 
4&1 ... 7,IO 
15.00Z,OI 

'23.571 IZ 

3111212.011 
423 580 
35 514 

451.otl 

.JOS 740 

110 9SO 
-1 431 
-3 304 
·31l4 ,,. 
32131 

o 
ztO.llZ 

. \QS 158 

· 105.19 

115.073 

1.017 .312 

1.202.315 

11S.07J 

Demonstração das Mutações do Patrlmõnlo Social 

PltrimOnlo 

~··· 
s_,.,.. , P•rimõnto 

ConcH E1p.cikaçõe1 
Sociel OHc:k "-

S a14o ' "' ) 1 de O.umbro de 2011 Z.IK.OMIO 7U.702.ll S.409.711 .. 

A&.wnenloa P81rimoni.li1 

TfWltf. r...-m o P81nmõnio Social 

·ila..1e de .-n..ir:to P.trimoniml 

S•-"Wt/OHc:k 423 ~79.82 

Saldo ent J1 ca. O.aemb.ro de 201• :l.AOt.7111. .. '21171.ll 1131Ml,10 

AA.merllos P•rtmon.81s 
Trwwl para o P81""'6nlo Soe'-' 
,,....I• de r.ol~lo P•-

s "ª 4n.8~ 
l aldo •M 31 de O.aembro '- 201l s .- . :Ma 10 '1U72.16 4.2&1.120 71 

NOTAS EXPLICATIVAS 
NOTA 01 - Princip io• 1 Atividades FOLHAS 

A RASC . R- de Assisttnci1 SOdo«lUCldonll Crlotl , constkuidl em 30 Ot m1rço de 199i, 
• um• IS30daçio de direito privado, de car•te< r ... ntrópk:o, sem rins luet1tlvo1 e econõmtco1, 
ctureçio Pof tempo kldeterminadO, com Sede no munk:fplo cte Bauru . EJtldo de Slo Ptulo e 
Foro Jur1Cllco em Bauru-SP. e tem pGf finalidade em ttus Obt•llvos al5'S1enci11s IS seou1ntts 

a lríbuôçõeo: Açlo Socioaulllenc:l1I • Açlo SOdoeducadonll, ou seje, no .....,;ço Ot 
ecolhlmeflto inst•uclonal 1 ptevençlo • reintegrlÇlo Ot allnças em S11ulÇlo Ot nsco (peSSOll 

e/ou IOCllQ, •-• 6'flos do MXO m1sculino no lllXI....,. de 04 (qult/O) 1 10 (dez) 
enos • 11 (onze) meses, no munidpio de BluN • em IUO Açlo Educac.onll, 1 promoçJo dl 

inlegrlÇlo 10 meR:ldO de lrlbllho ltrevts Ot um.o lonnlÇlo 16allco profossi<>MI de 
Mlofescentes • jovens de ambOS os sexos, em percerta com õrgAos governamentais ou • 

inicloliv1 privada de lcorclO com 1 legt1!1Ç1o 1rlbllhbl1 vlgenle 

NOTA oz • Apt9seni.çio d11 Demon11roç6H Conlibele 

As demonsllaÇ6u oon16beis -H -ex-findos em 31 de dezemlJ<o de 2017 esllo 
....io aprwMnlldas em Reais (RS) • l0<1m etabcndas de lcorclO com as lrilbs conltbe!S 

adOlldas no Brasil e 11enclend0 1 Resoluçlo n• 1 401l/2012 dO ConHlhO Flde<al de 
CO<lllbltidlde que 1provou 1 inllfl'"llÇlo d.s ITG 2002, -o 1\1 N8C TG 26 (R2), 

•pidv•ls .. E- sem F- LucrltlVI 

NOTA Ol · Principais Pritk:u Cont6bl .. dH ReceitH 
31 . Bancos Contas COfrente. O IMlo deste grupo eU composto pek>S vak>rts em reels em 

confonnklede com os registros contibe., tvldendldo1 em seus extratos b9nQnos 

30 . Aplicações Finlncei<u. slo composto de Fundos de~ de Uquodez lmedolll e 
Cuno Prazo 1 estio registtedff pretos 'i'alofes cM apkeç:6et. ec:rndOol OOS ranc:hmentos 

IUleridos 116 1 dlll dO bolanÇO. 

3c • Vak>res a Recebe< - Programa de APf•nd111g1m - refer .. H 1 v1lorts rtftrente convtmos 
com empl'esas privadas e pUbllcls baseadas n1 Lei de Aprendizagem 10 097'2000 

3d • Imobilizado • DemonllrldO pelO CUSIO Ot _.slçlo, -..ZodO dl Otpreclaçlo ICUmuladl 
pelo "*odo lone•t. nlo ....io 1presen1ld0 llUOO lknlco pero ouuo llltlodo 

3e • Ações SOCaaas ~ COmo demons&rlCIO em seu bilanço encerrado em 31 de dezembro ele 

2017. a Midade recebeu subY~s atrav6s de 1ermos de cotat>oraçlo na esfera mun1C1pal. 

Htadual e feder., no montante de RS ' 53 8 18,00 (quatrocentos• cinquen11 e trts md. 
oitocentos e dezessefs retis) para atender em Nu ptOOrtma de KOM\irnento instJtUCIOnal que 

1preMn1ou um1 desptsl no v-Ot RS 557 585,97 Cciuoni-os e anquenlJI e sete mol. 

quinhen&os • oAenta • anc:o rea.s e noventa e sete centavos) 

3t • Ações SOC:iats • Em seus objebvos aulsttndais na iraa oe aprendllagem apresentou uma 
receita no vak>r de RS 13.899.966,08 (treze mühOn, OiocenlOS • noventa • "°"e mtl, 

novecentos e sessenta 1Milreais1 oflo centavos) e utn11 dHpHI no v.aot de R S 
12 S91 117.49 (doze milhões. quinhen&ol e noventa e um mil, cen&o e de21~• rea.s e 

quatenta 1 nove centavos). ressallatldo o pone oessa quan&àll po.s mwto oessn convtn.os 
l0<em flímldos com insljtulçlles pülllbs lrnpoailJilíl-s Ot luw 1 ConlrlllÇlo o.reta dO 

ldole.cenle 1prtndiz, a>nl°""" Lei de Aprendiuo•m 10 097/2000 

30 • Ações Sociais • Em seus objeUvos 1ss1S1•ndl1s no SONlço lnoergeilClo<'ll 1pruen1ou 
uma receita no v11or dt: RS 87.948,87 (oktnll 1 sete mil, novecencos e quarenta e se1S rea1S e 

se~• e sete centavos) e uma despesa no valor oe RS ae 393,5S (ott~a e HlS mll. 

trezentos e noventa e ltts rHis e cinquenta t anc:o cencavos), alrav•s cta Subvençto com a 
Prefethn Municipal de Bauru, -euardanCIO posk:ionamtnlo P9fl ctevoluçlo ele recurso nlo 

UlltiH dO, 

NOTA 04 ·Programa de Aprendiz.agem 
A Taxa Admintstrativa de Corwinio de RS 1.742 098.28 no ano de 2017 teve um aumento de 

0 ,94!1. em retaçlo ao llnO de 2018. pois (>rllic<lmente • olert1 ""aprendilooem esioonou em 
releçlo e crise ec:on6l'nic8 Pf\ndpltmenlt nos Bancos PúbHcol. Hsa taxa refer•se 1 taxa óe 

ldminlsttaÇlo contralull eobt9das dai empresas parcek'l1, ou Hja, ao vetor repassado a 
entk'8de pari executar o progr1ma de aprendizagem . J• a botsll cte 1pr1ndiugem 1prasentada 

no blllnço de 201 7 no v-Ot R5 12.U7.869,12, to velOr repessldo prlnclpelrne1 .. pelos 

blncos públócos que eSllo lrnpos5il>olitl de llH< e COnlrellÇlo - ·-es pero 
cumprirem .... ~ Ot lpr9nCliuoem, ~ lodn u v-• de 511"-, ldet 

alirnentaçAolrefeiçlo. ~es. ftfias • retcat6na1 e etc, conforme c:Mterm.na o Decreto n-
5 596, de 2005, nos..,. IS. 18, que .... - - • conlrlllÇlo de •prenchHS posSI 

ocorrer lalnbi6m. supMtJva • indiretamente, por mek> elas enUdldll n1bi*ttact11 pelo Min.sténo 

do Trabalha. assim altm da fonnlÇlo 1 acompanhlmenlo oos acnnd.zn. essas .nsttueç6es - .......... o pepel de empreoldO<, -de_ ... o_.. flíllnCton> pero ootJnr 

as taxas • encetp ttabeblLH 

NOTA OI · Reuius Ope<0elonlls no v1lor de RS 2.14Z,'5 
Conforme~ do Tnbun•I O. Contes do Eltldo de &Ao P1uto 1 os Termoe de 

C011b0reçlo ISSinados entre a entidade e 1 P<efeiture Municlpll de Bauru em retaçlo .o 
51...,1ço de Acolhimtnlo lnltilucionll em AIN1oo pe<a Crienças • AOOlescen<es, OOnQ>se 1 
1l•11tu<1 de uma CX><U blldril espedficl petl ~ lenno de coleboreçlo. em lnotih•çlo 

linancen lndbda pell ldmlnislraçlo públoca, ....io v- .... uahSlertnaa pero Otmat• 
con1as IXISl.ll'M.es da OSC, e apticaf" Obri;atotiament• os recursos em fundo de aphcaçlo 

fintnctira dt curto prazo ou operaçlo de mercadO aberto l1streada em Ututos da dividi pUbhca 

qu1ndo •sua ulilizaçlo e.sUvlf prevlsta em pruoa menores de lrinll (30) <lias, se 1 pr1v1slo 
do seu uso for igual ou supertor 1 um m61, em caderneta de pouP9flÇI. Ponanto a recel1a 

oPOreclonal no v- oe R$ 2. 142,48 slo recut10S provenienlts dessas 1pliclções fNllncei<H. 
1110 que OCO<J8'J em 2018 no v110r de RS 2 SSS,25 

NOTA°' · IHnÇ6e• UsufruidH 

A RASC OOH ele imunidade tf1butjria e prevldend•rl•. durante o 1no cte 2017 1 entidade 

obteve 1 lsençlo da cota patronal do INSS que foi devidamente reconheead1 em suai 

demonsl111çlo d.s resultado do peóodo no v110r oe RS 2 722.290,39 (dois m.W>es, seteceolos e 
vinte e dois mil du.z.entos e ses.senti fHiS e l/Wa e nove oent1vos) 



NOTA 07 • G,.tuktacM de HUI Mf'YtCOI 

A RASC oe .cot'OO com seu HIMuto, no Al1 e• oer.ne que os me.os• recursos plf8 attnôef 

MvS oc,etrvos aSStSttnoatS sefto obhdos atraYts àe contnbutÇ6es yQtunt6tiH, rendas de 

6rv6os 1n1emos O• oora. conYfntOS. ooações, promoções e outrn fontes que nlo fll"lm seu 

Reg.mento lnttmo e nem seJam contr6nu aos padrões fTlCHa1s Desta 1onnl, Pf'tltt seus 

servtÇOS com 100 % {e.em porcento) de gratuidaoe aos seus bentf.c:..6rios 

NOTA 08 • Apurac;lo de R11ult1do 

O rtsultedO foi 1pureoo pelo regime de compettncia e inclui, os encargos e IS v1rtações 
monet•rlH. lncidtnlts sobre os Ativos e Passivos C1rculantes, att 1 data dO Bal1nco Gtrll, • 
no encerr1men10 oe seu balanço em 31 de dezembl'o oe 2017 •Pft.sentou um Supertv1t no 
vetor de RS 418 472.&S (quatrocentos e dezo.10 mel, qu1trocencos e setenta e dois rHts • 

"'""'ª a oc:o ceruvos) 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membrOS 00 ConsethO flscll ºª RASC • Rede de Assa51600. Sodoe<luclciona Ctlst&, no 

uso oe suas 11nbutções ~ai:s e estatutanas. examN"11ndo os oocumentos. H Oemonstraç6es 

conc•t>et1 como Balanço Flf\lincett0, BaLanço Patnmon1al e as Oemonstr9Ç6es do Resutt.io do 

Periodo, venfic:aram e Otbberam 1 opnto de que H Demonsu·.ções ~bets e Antnowas 

_....,,.""' 1C>tM io9"""~· de paracer '"'"'::~ aprovoçlo 

~ C6sar Vlcentm uos Man 1 lor6pclo oe Ot1velra 
onMlhe1ro Fiscal \ C svllleiro FIKll 

CPF 925 709 eie-3< CPF 061 7011.220-115 
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A Diretoria da 
RASC REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 

OPINIÃO 

1) Examinamos as demonstrações contábeis da empresa RASC REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL 

CRISTÃ, que compreende o BALANÇO PATRIMONIAL levantado em 31 de dezembro de 2.017, e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade RASC REDE DE 

ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins de lucros ITG 2002 - ENTIDADE SEM 
FINALIDADE DE LUCRO. 

BASE PARA OPINIÃO 

2) Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na secção a seguir, 
intitulada "Responsabilidades do auditor das demonstrações contábeis". Somos independentes em 
relação à empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA 

3) Principais assuntos de auditoria são aqueles, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. 

Vella Assesson'a e Auditoria Contábil Ltd;,. 

Rua Baltazar Rodn"gues, 4-83 

Jardim Planalto - Bawu SP - CEP: I 7012- 621 

Fone/ Fax: (14) 3232-2994 - www. vella.com.br 
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{§~ ~~.(f~C., -103.7; 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 1::e~1~~ 13~~"' ,, 
A administração da empresa RASC REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ, é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas ~ontábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem de lucros ITG 2002 ENTIDADE SEM 
FINALIDADE DE LUCRO, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

4) Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria s~ja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da empresa para planejar os procedimentos de auditoria 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas financeiras feitas pela administração, 
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 

Bauru, 27 de março de 2.018. 

co Jair Gonçalves Vel/a 
Contador, Auditor, 

Vella Assessoria e Aud1~01ia Contábil Ltda. 

Rua Baltazar Rodrigues, 4- 83 

Jardim Planalto -Bauro SP - CEP: 17012-621 

Fone/ Fax: (14) 3232-2994 - www.vella.com.br 

Perito Judicial. 
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Rua Luiz Bassoto n.0 5-50 VIia Carmem 
Fone ( l 4 )3281 -4461 e 3203-6135 CEP 17030-500 BAURU (SP) 

Registre& . 2.ª Cartório de ReglS1Tos Públicos de Bo.ru sob n.0 1.372 Uvro A. 
Declarado de Ullldode PúbUco ~lei n.0 3.565. de 14/05/1993 
DeciolOdo de Ulldode Púbico Eslodllol l.ei n. o 10.347' de 17/07/1999 
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ESTATUTO PROC. N-_.,~1-3M-T.. ____ ~~ 
FOLHAS~( 

CAPÍTULOI 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO JURÍDICO, FINS E DURAÇÃO 

ART. 1° - A RASC - Rede de Assistência Socioeducacional Cristã, constituída em 30 de março de 1992, é 
uma associação de direito privado, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, duração por 
tempo indeterminado, Sede no município de Bauru, Estado de São Paulo e Foro Jurldico em Bauru-SP. 

ART. 2" - A RASC - Rede de Assistência Socioeducacional Cristã, tem por finalidade em se 
assistenciais a seguintes atribuições: 

1- Ação Socioassistencial; 
II - Ação Socioe<.lucacional 

I - Ação Social 

I.l - No serviço de acolhimento institucional a prevenção e reintegração de crian 
(pessoal e/ou social), abandono e órfãos do sexo masculino na faixa etária de 04 
I l(onz.e) meses, no Município de Bauru, Estado de São Paulo; 

1.2 - A RASC como entidade cristã proporcionará aos acolhidos um ambiente f: ili , fund 
Escrituras Sagradas, disciplinando os princípios éticos e morais cristãos pautado em eu reg· ento 
de forma a promover um ambiente propício para o desenvolvimento psicosso ai criança desd 
inclusão até o seu desligamento do programa de acolhimento respeitando o tatuto da Crian 
Adolescente. 

II - Ação Educacional. 

IJ.l - A fonnação técnico profissional de adolescentes e jovens de ambos os sexos, em parceria com órgãos 
governamentais ou a iniciativa privada de acordo com a legislação trabalhista vigente, sendo que na 
realização de seus objetivos a entidade poderá celebrar convênios, contratos e acordos de qualquer espécie 
com estabelecimentos de ensino de qualquer grau, entidade de classes e quaisquer entes privados ou 
públicos; 

Il.2 - Promover outras ações de incentivo a profissionalização e inserção no mercado de trabalho, tais 
como: promoção de estágios, promoção de aprendizagem e promoção de cidadania em todo território 
nacional. 

ART. 3 º - No desenvolvimento de suas atividades, a RASC não fará clistinçllo alguma quanto a raça, cor, 
condição social, credo político e religioso. 

ART. 4º - A RASC cumprirá suas finalidades, organizando e mantendo tantas unidades quantas se fizerem 
necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, da seguinte fonna; 

PARÁGRAFO 1º - Na Sede em Bauru, na rua Luís Bassoto n" 5-50 - Bairro Jardim Marambá. 

PARÁGRAFO 2° - Também em outras localidades dentro do território nacional, polos de 
cumprimento das disposições estatutárias, 

a 

-
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p ARÁGRA.FO 3° - Para cumprimento do disposto no parágrafo 2° bastará a aprovação em reunião da 
Diretoria. 

1 PR< ... C. N" - -----

CAPÍTULO II FO' .. hJ..S_J.~~~, .~. ~~=' 

DOS ASSOCIADOS, MEIOS E RECURSOS 

ART. s• - A RASC é constituída por um número ilimitado de associados, distinguidos em três categorias: 

I - Fundadores - Os que assinam a ata de fundação; 
Il - Beneméritos - Os que prestarem serviços relevantes à instituição, ajuizo da diretoria e 
li - Ativos - Os maiores de vinte e um anos que pessoal e diretamente, trabalham pela realiz.ação das 

finalidades institucionais, admitidos pela Diretoria mediante preenchimento de "Fonnulário 
Adesão" da Associação e ratificados pela Assembleia Geral. 

ART. 6° - Os meios e recursos para atender os objetivos da RASC serão obtidos através de contribuições 
voluntárias, rendas de órgãos internos da obra, convênios, doações, promoções e outras fontes que não 
firam seu Regimento Interno e nem sejam contrárias aos padrões morais. 

ART. 7° - A RASC aplicará as receitas provenientes de fundos, rendas, subvenções, doações, recursos e 
eventuais resultados operacionais integralmente e exclusivamente nas finalidades a que estejam vinculadas e 
na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais no Território Nacional. 

ART. 8º - São direitos dos associados em dia com suas obrigações sociais: 

I - Votar e ser votado para os cargos eletivos, desde que respeitem o artigo 2° e seus incisos; 
II - Tomar parte nas Assembleias Gerais; 
Ili - Solicitar esclarecimentos aos dirigentes quanto aos atos e resoluções.da diretoria da RASC, que e 

pareçam desviar-se das disposições deste Estatuto e do seu Regimento Interno. 
IV - Propor sugestões de interesse geral. 
V - Havendo interesse em participar das eleições, os mesmos deverão apresentar suas 

chapas completas e contar com a expressa anuência de participação de cada um de se 
e protocoladas na sede da Associação até dez dias antes do pleito. 

ART. 9° - São deveres dos associados: 

I • Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
Il - Acatar as determinações da diretoria e as resoluções das Assembleias; 
III - Zelar pelo decoro e bom nome da Associação; 
IV - Comparecer as Assembleias e participar dos trabalhos; 
V - Contribuir com a associação; 

ART. 10º - Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargo 

ART. 11º - O associado poderá pedir sua demissão por escrito, por motivos particul 
diretoria. 

ART 12• - O associado será demitido por justa causa, quando não cwnprir seus deveres enurnerad o 
Artigo 9°, sendo admitida ampla defesa na Assembléia Geral, convocada extraordinariamente para esse fim 
com votação favorável de três quartos de associados presentes à Assembléia. 

" 
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CAPÍTULOID 

DA ADMINISTRAÇÃO 

ART. 14º - A Diretoria será composta dos seguintes cargos: 

1 - Presidente; 
II - Vice-presidente; 
ID - Primeiro Secretário; 
IV - Segundo Secretário; 
V - Primeiro Tesoureiro; 
VI - Segundo Tesoureiro e 
VJI - Diretor Interno. 

ART. 15º - O mandato da Diretoria será de 3 (três) anos, podendo haver reeleição 
desde que não seja por mais de três vezes consecutivas. 

ART. 16º - A Assembleia Geral, órgão S<>berano de vontade social, constituir-se-
gozo de seus direitos políticos e estatutários. 

ART. 17° - Compete à Assembleia Geral: 

I - Eleger a Diretoria, Conselho Fiscal e os adminisrradores; 
li - Decidir sobre refonna do estatuto; 
m - Decidir sobre a extinção da entidade nos termos do artigo 37; 
IV - Decidir sobre a conveniência de alienar, hipotecar ou pennutar bens patrimoniàis; 
V - Aprovar o Regimento Interno. 
VI - Destituir membros da Diretoria, Conselho Fiscal e os administradores que não estejam 

desempenhando suas funções ou com atitudes contrárias aos padrões morais e cristãos, conforme 
artigo 5° deste Estatuto 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para as deliberações a que se referem os inciS<>s II e VI é exigido o voto 
concorde de dois terços dos presentes à assembleia especiabnente convocada para esse fim, não podendo 
ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria abS<>Iuta dos associados, ou com menos de um terço 
nas convocações seguintes. 

ART. 18º - A Assembleia Geral, realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano para: 

1 - Apreciar o relatório anual da Diretmia; 
li - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal. 

ART. 19° -A Assembleia Geral reali2ar-se-á extraordinariamente, quando convocados: 

1 - Pela Diretoria; 
Il - Pelo conselho Fiscal; 
III - Por requerimento de 2/3 de sócios quites com as obrigações sociais. 

ART. 20º - A convocação de Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da Instituição, 
com publicação na imprensa local, por circuJares ou outros meios convenientes, com antecedência de 15 
(quinze) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer Assembleia instalaMe-.á em primeira convocação com pel 213 
dos sócios e em segunda convocação com qualquer número. . SA \f!CEtlTlM 

i~A . p 136.582 
C?rl!~'.' SJW9.91~-1~ 
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ART. 21 º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria que poderá levar à Assembleia Geral, quando 
tratar-se de assuntos de maior relevância. 

ART. 22º - Compete à Diretoria: 

I
II -
lll -

Elaborar programa anual de atividade e executá-los; 
Elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o relatório anual; 
Entrosar-se com instituições públicas e privadas para múrua colaboração em atividades de interesse 
comum; 

IV - Contratar e demitir funcionários. 

ART. 23º - A Diretoria rellllir-se-á pelo menos uma vez por mês. 

ART. 24º - Compete ao Presidente: 

I-
II -
llI -
IV
V
VI
Vll
VIII-

ART. 25º - Compete ao Vice-presidente: 

I - Substituir o Presidente em sua falta ou impedimentos; 
II - Assumir o mandato em caso de vacância, até o ténnioo; 
m - Prestar de modo geral a sua colaboração ao Presidente. 

ART. 26º - Compete ao Primeiro Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias e redigir as d idas atas; 
II - Substituir o Presidente e Vice-presidente durante seus impedimentos; 
III - Divulgar todas as atividades da entidade; / 

IV - Confeccionar relatórios das atividades da entidade juntamente com o f>ryÍidente; 
V - Organizar arquivo de todos os documentos relativos à entidade; , 
VI E d "fun . \; - xercer as ema1s ções inerentes ao cargo. 

ART. 27º - Compete ao Segundo Secretário: 

1 - Substituir o Primeiro Secretário em suas fultas e impedimentos; 
II - Assumir o mandato em caso de vacância até o seu término; 
III - Prestar de modo geral a sua colaboração ao Primeiro Secretário. 

ART. 28° - Compete ao Tesoureiro: 

1 -

II -
m
N
V
VI -

Arrecadar e contabiliz.ar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos em dinheiro, 
mantendo em dia a escrituração, toda comprovada; 
Pagar as contas das despesas autorizadas pelo Presidente; 
Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 
Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral; 
Apresentar anualmente balancete ao Conselho Fiscal; 
Conservar sob sua guarda e responsabilidade o numerário e documentos relativos a 
inclusive contas bancárias; 
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CNAS O.O.U . • 2.4/08l2000 Procuroçõo n.0 4'1006.002426199·43 
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VII - Movimentar a conta bancária, ressarcindo as despesas que se fizerem necessárias à entidade, com 
visto do Presidente; 

VIU - Assinar com o Presidente os cheques, recibos e quitações. 

PARÁGRAFO ÚNlCO - O Tesoureiro responde com os seus bens pelos haveres 
poder. 

ART. 29º - Compete ao Segundo Tesoureiro: 

1- Auxiliar o Primeiro Tesoureiro no desempenho de suas funções, substituindo-o nos seus 
impedimentos e, em caso de vacância, assumir o mandato até o seu ténnino. 

ART. 30° - Compete ao Diretor Interno: 

I - Convocar a equipe técnica, educadores e colaboradores da entidade para tratar de assuntos 
relativos aos trabalhos do Serviço de Acolhimento; 

II - Participar de todas as reuniões mensais da Diretoria da entidade. 
III - Prestar escl~eeimentos e orientações quanto ao desenvolvimento do Serviço de Acolhimento da 

entidade à Dirétoria. 

ART. 31° - O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros e seus respectivos suplentes eleitos 
pela Assembleia Geral. 

PARÁGRAFO 1 º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria. 
PARÁ GRAFO iu - Em caso de vacância, o mandato será asswnido pelo respectivo suplente até o término. 

ART. 32º - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro opinando a respeito; 
II - Examinar os livros de escrituração da entidade; 
III - Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria; 
IV - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da instituição. 

PARÁ GRAFO ÚNICO - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 
extraordinariamente sempre que necessário. 

ART. 33º • A RASC não remunera por qualquer forma ou titulo, direta ou i d' tamente, se 
conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes e não distribuí e tados, lu 
bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhunw"fltM~l/iJ 

.f. OE L 
Df 

ART. 34° - Haverá três tipos de reuniões: 

J - Reunião mensal da Diretoria; 
Il - Reunião da Assembleia Geral Ordinária; 
III - Reunião da Assembleia Geral Extraordinária. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Reunião mensal da Diretoria será a111AJ~li1Jtli. ~l8Ul'lllO 
funcionamento da RASC e das suas dependências, bem com a 
anterior. 
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CAPÍTUWJV 

DO PATRIMÔNIO 

ART. 35° - O Patrimônio da RASC será constituído de bens móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações, 
apólices de dívida pública, contribuições de associados, auxflios oficiais ou subvenções de qualquer tipo, 
bem como donativos em dinheiro. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A RASC não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter 
beneficente de assistência social e ou educacional. 

ART. 36º - Sem autorização da Assembleia Geral, o Presidente não poderá fazer alienações dos bens 
patrimoniais da entidade. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS: 

ART. 37º - A RASC será dissolvida quando se tome impossível a continuação das suas atividades o que só 
poderá acontecer por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente para este fim. 

PARÁGRAFO ÚNJCO - Extinta a entidade, pagos todos compromissos, os bens remanescentes serão 
destinados a outra entidade assistencial e filantrópica congênere, dotada de personalidade jurídica com sede 
e atividade preponderante no Estado de São Paulo e registrada no Conselho Nacional de Serviço Social ou 
órgão que lhe venha sucedê-lo, a juiz.o da Asse~bleia Geral que detennmar o encerrdffiento das atividades. 

ART. 38º - A RASC poderá entrosar-se com outras organizações afins, tr~ando experiências, 
proporcionando e aceitando orientações, bem como, criar e organ~ serviços que concorram 
para sua manutenção e alcance dos objetivos estatutários. 

ART. 39º - O presente estatuto poderá ser reformado em qualquer tempo por decisão da Assembleia Geral 
especialmente convocada para esse fim. 

ART. 40° - Este Estatuto, aprovado i:;m Assembleia Geral realizada nesta data, 14 de junho de 2014, entrará 
em vigor imediatamente após sua aprovação, revogando as disposições contrárias. 

Bauru, 14 de junho de 2014. 

ÇO 
RG/N 4 . 08.683-4-SSP/SP 
CPF/Nº 058.392.888-96 
1° SECRETÁRIO 

--1:"' 
~ " 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL V 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 

1 
60.004.165/0001-63 06/0511992 
MATRIZ CADASTRAL 

1 NOME EMPRESARIAL 
REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA 1 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 
RASC 

1 1 PORTE 
DEMAIS 1 

1 CODIGO E OESCRlÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
87.30-1-ll2 - Albergues assistenciais 1 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
85.99.S-99. Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 1 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIOICA 
399-9 - Associação Privada 1 

LOGRADOURO 

1 ~ 
1 COMPLEMENTO 

1 
R LUIZ BASSOTO o 

• CEP 

1 

1 BAtRROJDISTRITO 

1 

1 MUNICIPIO 

1 l~p 1 17.030-500 VILACARMEN BAURU 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 

1 TELEFONE 

1 robson@rasc.com.br : (01413281-4461 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 ·-
SITUAÇAO CADASTRAL 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
1 ATIVA 28/07/1998 

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 
..... _. . .......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 21/08/2018 ás 08:46:15 (data e hora de Brasllia}. Página: 1/1 

• 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNP J/cnpjreva/Cnpjreva _Compro... 21 /08/2018 
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA 
CNPJ: 60.004.16510001-63 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil {RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (OAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vlnculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parégrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação ·de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:llrfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014 . 
Emitida às 14:03:59 do dia 22/0612018 <hora e dala de Brasília>. 
Vélida até 19112/2018. 
Código de controle da certidão: E768.A1AF.0088.F332 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

_$í--] 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

PR:OG. ;,.;•_J.\J ll'll 1 \ 
Secretaria de Economia e Finanças 

Departamento de Arrecadação Tributária FOLHAS 1\4 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1805251 
Número da Inscrição Municipal: 
64327 
Nome Empresarial: 
REDE DE ASSISTENCIA 
SOCIOEDUCACIONAL CRISTA 
Endereço Fiscal: 
RUA LUIZ BASSOTO 
CEP: Bairro/Distrito: UF: 
17·º30- VILA CARMEM SP 
500 
Telefone: 
(14) 3879-
3183 

Tipo: 

Dados da Atividade 

Ramal: 

Comercial 

ISSQN: TUFE: Início: Término: 
99.99 8 04/03/2010 

CPF/CNPJ: 

60.004.165/0001-63 

Número: 
05-50 
Município: 

BAURU 

Nome da Atividade: 

Data da Abertura: 
20/11/1998 

Complemento: 

ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE LUCRATIVA 

. 
u 

SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E SOCIAIS - DE CARATER 
20/11/1998 04/03/2010 COMUNITARIO, ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE CLASSE 

SINDICAL E RELIGIOSO 

Descrição da Atividade: 
FINALIDADE A PREVENCAO, RECUPERACAO E REINTEGRACAO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM 
SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, SEXO MASCULINO, DE 7 A 12 ANOS E ONZE MESES EM 
REGIME DE ABRIGO, E INCENTIVO A PROFISSIONALIZACAO DE JOVENS AO MERCADO DE 
TRABALHO. 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
04/09/2018 

Certidão emitida em: 04/09/2018 

432DOAA765D4C02A32E0707BEF344317 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP'- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514 - Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 
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CAIXA PROC. Nº 1,\ /\ \ _\ 
FOLHAS_ 1 \ 'j 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 60004165/0001-53 
Razão Social: REDE DE ASSISTENCIA SDCIDEDUCACIDNAL CRISTA 
Nome Fantasia:RASC 
Endereço: R LUIZ BASSOTO 5 50 I VILA CARMEM I BAURU I SP / 17030-

500 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. · 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018 

Certificação Número: 2018090304550152895451 

Informação obtida em 04/09/2018, às 10:31:25. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp 04/09/2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1797391 

Inscrição Municipal: 64327 
Contribuinte: REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA - 60.004.165/0001-63 

Endereço Fiscal: RUA LUIZ BASSOTO, 05-50 

J.°"f3 

Atividade: FINALIDADE A PREVENCAO, RECUPERACAO E REINTEGRACAO DE 
CRIANCAS/ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, SEXO MASCULINO, 
DE 7 A 12 ANOS E ONZE MESES EM REGIME DE ABRIGO, E INCENTIVO A 
PROFISSIONALIZACAO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO. 
Er..esa aberta em: 20/11/1998 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima 
discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição · 
municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados 
posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 21/08/2018 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 
- Bauru/SP - CEP: 17040-

900 
Fone: (14) 3223-1514-

Fax: (14) 3234-2993 
http://www.bauru.sp.gov.br 

083C797A9F9786169C30832FDF92E5FO 
Chave de autenticação 

http://www.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir_consulta.aspx?c= 1797391 &chave=DB3C79... 21/08/2018 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

r - ., .• ~ 
• -~· h. -

FOLHAS li:\' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 60.004.165/0001-63 
Certidão nº: 157749196/2018 
Expedição: 04/09/2018, às 10:33:35 

\ [\ \ 
• \J 

Validade: 02/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 60.004.165/0001-63, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

r..t'1vi r:las ~ s~tge.;;:tôea: cndt. 1"tst . j u.::i, br 
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FC'I H~::; ~ \'\ .... . ---..---,,- -
Aos trigésimo primeiro dia do mês de março do ~~tâ.iíf'·ê ·ae-z · e s, D' sede 
RASC, situada à rua Luís Bassoto 5-50, Vila Carmem, nesta cidade, iniciou se a ssem e' 
Geral para eleição e posse da nova diretoria da entidade, agora para o triê 16/201 . 
assembleia foi aberta às 09:00 h em primeira convocação e não alcançou quorum estip 1 
foi então efetuada segunda convocação e às 09:30 h deu-se início a assembleia com o 
presentes. A Assembleia foi presidida pelo Sr. Cláudio Gonzaga, presidente da diret · 
cessante da entidade, foi iniciada a assembléia com a leitura bíblica em Salmos 133 pelo r. 
Oirsson Carneiro Alonso. Em seguida o Sr. Cláudio Gonzaga agradeceu a presença de todos 
os presentes, elogiando o trabalho da diretoria cessante e solicitou ao Sr. João Lunardelli 
Neto, gerente administratiYo, que relatasse aos presentes um' resumo das conquistas 
alcançadas pela entidade e os relatórios das atividades desenvolvidas no biênio passado. Logo 
em seguida, foi apresentado pelo 1° Tesoureiro Sr. José Antonio Tiroel, os relatórios de 
balancetes· e balanço patrimonial do ano de 2015, demonstrando os resultados positivos, 
discutidos e aprovados por unanimidade. Em seguida foi apresentada os integrantes da (mica /" 
chapa para composição da nova diretoria para ser aprovada pela assembleia, assim composta: g\ · 
Presidente - Cláudio Gonzaga; Vice-presidente - José Luiz Toledo Martins; l 0 Secretário - ( · 
Francisco Carlos Alves; 2° Secretário - Oirsson Carneiro Alonso; 1 º Tesoureiro - José l / 

Antonio Tiroel; 2° Tesoureiro - Marcos Alberto Farçoni; Diretor Interno - Hélio Balderramas ' 
Afonso; Conselho Fiscal Titular - Júlio César Vicentin; Luís Manoel Florêncio de Oliveira~; -: . 
Edilson Martins Laroca e Conselho Fiscal Suplente - Antonio Carlos Balderramas; Lúci ,, __ .. _ . 
Ricardo Siles e Giuliano Francischini. Sem nenhuma restrição a chapa apresentada fi 
aprovada por unanimidade. Após a aprovação e posse da nova Diretoria, o Sr. Cláudio 
Gonzaga, já presidente, reiterou ao Sr. João Lunardelli Neto, gerente administrativo da J(' ·. 
entidade e ao Sr. Robson Ferrer Palomares, .gerente de recursos humanos, poderes para í 
representar a entidade junto aos órgãos governamentais e iniciativa privada para acompanhar 
os projetos, convênios e/ou outros assuntos de interesse da entidade. Também foi colocada em I 
discussão a alteração e adequação do presente estatuto devido a alteração do novo código civil 
e real designação do CNAE em seu CNPJ, sendo que não houve tuna concretização e . 
definição, sendo agendada uma nova reunião para tratar desse assunto em 29/04/2016 já com O 
um melhor entendimento técnico. O Sr. João Lunardelli Neto apontou sobre as dificuldades 
que podem afetar os convênios na área de aprendizagem diante do cenário que o País está 
atravessando, pois no último trimestre, a entidade não obteve por parte de seus parceiros, a 
autorização de renovação da maioria das vagas cujos contratos venceram e estão vencendo, 
em contrapartida a instituição está empenhada na busca de novos parceiros no seguimento do 
programa de aprendizagem. Desta forma, em ampla discussão os membros já eleitos e 
empossados ressaltaram da importância de controlar e administrar os recursos, conscientes 
que caso haja a necessidade alguns polos na área de aprendizagem poderão ser migrados, ou 
até mesmo encerrados. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr Cláudio Gonzaga, que presidiu 
essa assembleia, agradeceu novamente a presença de todos e desejou a chapa eleita e 
aprovada por unanimidade, sucesso nas futuras atividades e sabedoria nas tomadas de 

decisões, e deu-se por en\\ada a presente às/~'.~º hoY'Y 'ºº' Alberto F~ 

~ /;:! ~ €~ 1 ' 
l tJ/I 
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RASC #.. 
REDE OE ASSIS~NCIA SOCIOEOUCACICNAL CRISTÃ 
R'"' l uu S.nolo. n' $.60, Jd. M111811-bo 6auri;.GP. ea> 1 7000.500 
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CGCIMF 60.004.165/0001-83 

l' OFICIAL Dt REGISTRO CIVIL DE PESSOAS J URiDICAS OE OAU IW - SP 
MICROFILMAOO- N" 63.447 

Secretário designado para essa assembleia, lavrei a presente ata que achado conforme, vai 
devidamente por todo.s assinada. Bauru/SP., 31 de Março de 2016. 

CLÁUDIO GONZAGA - Presidente 

FRANCISCO CARLOS ALVES - 1° Secretári 

OIRSSON CARNEIRO ALONSO - 2° Sec etário 

JOSÉ ANTONIO TIROEL - 1 º Tesoureiro 

MARCOS ALBERTO F ARÇONI - 2° Tesoureiro 

EDILSON MARTINS LAROCA 

CONSELHO FISCAL SUPLENTE 

ANTONIO CARLOS BALDE~AS 

LÚCIO RJCARDO SILES &(tf) 

GIULIANO FRANCISCHINI9 --

Obs.: A presente ata é copia fiel da ata lavrada no livro da entidade. 

PROC. Ni • .-~ ... ~--·~-'--' 
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a.~ REDE DE ASSI ST SOCIOEDUCACIONAL CRISTA 
:::i - R DJALMA TEIXEIRA, 02-027 

Nota Fiscal 
Conta de Energia Eletrica 
N' 033657660 série c 
Data de Emissão 16/0812018 
Data de Apresentação: 2110812018 z= JD e DO SUL 

~ = 17030-480 BAURU/SP 
~ 

P~g· 01 de 01 r,------".:":-:1~:----,~~-
Conta Contrato. Nº 310082062 

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor 
Í 11 BAUBU231 -00000411 306362724 

PN 
710165090 

Reservado a~o~F~is~co~:..::=:=::::=::r::sam=:c~ijz= 
OA88.61 BA.8548.836D.38 5F.8284.80 63.6591 

A partir de 31108. a Caiu Econórrica não receb• á contas de energia nos guichis. As outras formas de pagamerto segusn dlsponiwis. 

RECU~EAACAO E ASSISTENCIA CAISTA 
il o.;Ai..MA 'i&l"ÂEIRA:or.J2T • CN~Jeo.004.11!5/0C01-0S ·- 

INSC.IST: ISENTO JCC OOSUL 
17Q30-4SO • BAUAU • ISP CLASSIFI CAÇÃO: Con .. ncionai a3 Co mercial Ou<roo S.rviço1 AllYidodn -TrifOlico 220 1127 V 

0800 010 10 10 ·. ..· 

;;l';;;,.,~0•~:;;;339513 AG0/2018 
Valor Total Cod. !>eS<:rlção <1.1 Op.-•çio Mio 

115 Mº 901302174175 Rol. 

0605 Consumo Uso Sist:enw (KW\}- TUSO AGOf18 

06~1 CantUrnO hndffa Verde· TE AG0'18 
C601 Adiaonal de Ban~• Vermelht AGottB 

TotiJI Dlilrlbuldor1 

Oh lTOS D! OUTROS IE~lllÇOS 

0607 CcnttÍb Cu; • io IP-CIP Municiptl AG0/18 

TOTA L CONSOLIDADO 

JUI.. ~"8.~~":.~@-::&-=:;. 

JUN )::)::::"~~@~:: 

MAi ~~'J..°%"X::>~):*!<$,-> 

•Y .. m~m.~1 
MAH ~~~:..<....::.S:">-;.{.;~~:i$ 

... 
<13 

••• ... 
'º 
,. 
lO 

129 3 2 

Nota Fiscal 

21 

20 

l2 

lO 

'º 
ll 

Conta de Energia Elêtnca 

N. 033657660 série c 

Ouont. Urid. Tarifa com 
Fatun:da Med. Tri butos RS da Opnçio 

Rt 

587,COO k'M 0.27097104 159,05 

587,000 k'M 0.382311187 212.1!8 
:111 ... 

410,09 

7.:18 

417,41 

ssa conta poderá ser paga no credenciado mais 
VLPS CORRESPONDENTE 

Loja 2449 • PA·BAURU JD. ESTORIL 

FAqMASUL 

a 111 Ci twlo 
ICMI Rt 

1Ml,08 

212.1!8 
:18,35 

Allq. 
ICMS'4 

18,00 

18,00 

18.00 

ICMI •~ .. c"cu1o 
l'lllCOFINI 

28.63 15~08 

38.28 21 2,1!8 
S,90 38.35 

n,11 

1'11 COF1 NI 
Bandeiras 
TarlfirtH 

0,17% 4,51% (Dias) 

1,54 7,17 Vermelha 
2,08 9.59 13 Dias 

0,)7 1,73 Vermelha 
16 Dias 

11,41 

1111 -l"erdl IY.I l'r6~rno Mh 
1Ml9r.!018 

•'"t •C.' • 

Data de Vencim ento 
03/09/2018 

a lista completa no site .www.cp11.com.br 
SALA 1 • NUCU:O RES EDISON BASTOS 

836700000042 174800403019 001031 9470371008206221 48 Autenticação Mecànica 

llll l li llll li li llll li li li llll l Ili l l llll li li li Ili li 

... .. , 
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M INISTÉRIO DO TRABALHO 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude 

Coordenação Geral de Preparação e Intermediação de Mão-de-Obra Juvenil 
Esplanada dos Ministérios. Bloco F, ED. Sede, Sala 223. 

CEP 70059-900 • Brasilia-DF 
Fone (61) 203 1-6929 arrendi1,J1gem sp@·ii)rnte gov br 

DECLARAÇÃO 

Declaro para fi ns de comprovação de atendimento aos requisitos da Portaria MTE 723/1 2, no que se refere à . 

aptidão para exercer a atividade de entidade qual ificadora e desenvolver programas de aprendizagem profissional 

conforme publicado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional CNAP/MTE, que a instituição REDE DE 

ASS ISTÊ CIA SOC IEDUCACIONAL CRISTÃ, CN PJ 60.004.165/0001-63, está cadastrada no CNAP, e possui o 
curso EDUCA DO PARA A VIDA • SETOR ADM INISTRATIVO, nº 31423 devidamente cadastrado e validado 

pelo período de 22/02/20 17 a 22/02/20 19. 
Ressalto que o curso/programa de aprendizagem já validado estará sujeito a suspensão ou exclusão do Cadastro a 

qualquer tempo, caso identificada pela fiscalização a inadequação dos programas de aprendizagem à legislação ou a 

sua execução em desacordo com as informações constantes no CNAP, desde que fundamentados em relatório 
circunstanciado enviado pela chefi a de inspeção do trabalho a esta Coordenação. 

Essa declaração ÃO substitui as exigências para fi ns de licitação previstas no artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

Brasília, 21/08/20 18 

LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO 

Coordenador Geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil - CGPl/DPTEJ/SPPE/MTE 

SIAPE · 232411 2 
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FOLt-IAS 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude 

Coordenação Geral de Preparação e Intermediação de Mão-de-Obra Juvenil 
Esplanada dos Ministérios. Bloco F, ED. Sede. Sala 223. 

CEP 70059-900 - Brasíl ia-DF 
Fone (6 1) 203 1-6929 a11re11di7.agern.SQpei1/,mw gov br 

DECLARAÇÃO 

Declaro para fins de comprovação de atendimento aos requisitos da Portaria MTE 723112, no que se refere à 

aptidão para exercer a ativ idade de entidade qualificadora e desenvolver programas de aprendizagem profi~sional 

conforme publicado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional CNAP/MTE, que a instituição RE?E DE 

ASSISTÊNCIA SOCIEDUCAC IONAL CRISTÃ, CNPJ 60.004.165/000 1-63, está cadastrada no CNA P, e possui o 

curso Educando para a Vida Adm - Auxi liar de Secretaria Escolar, nº 60043 devidamente cadastrado e validado pelo 

período de 08/06/20 17a08/06/20 19. 

Ressalto que o curso/programa de aprendizagem já validado estará sujeito a suspensão ou exclusão do Cadastro a 

qualquer tempo, caso identificada pela fi scalização a inadequação dos programas de aprendizagem à legislação ou a 

sua execução em desacordo com as informações constantes no CNAP, desde que fundamentados em relatório 

circunstanciado enviado pela chefia de inspeção do trabalho a esta Coordenação. 

Essa declaração NÃO substitui as exigências para fins de licitação previstas no artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

Brasília, 2 1/08/20 18 

LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO 

Coordenador Geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil - CGPl/DPTEJ/SPPE/MTE 

SIAPE - 2324 11 2 
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753-022639 

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA SEOURANÇA PÚBLICA 

88 00-5 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO fllCAflDO GUMBLETC N DAUNT 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

" . 
> ' 

RfGISTRO 
GERAL 

V DA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

9. 039. 453-7 ~~~~5/AG0/2014 
JOAO LUNARDELLI NETO 

FIUAç.i.o AMADEU CYRO LUNARDELLI 

E BENEDITA OTERO LUNARDELLI 

06/AG0 / 1 961 

/ N. 002944 

-



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa REDE DE ASSISTÊNCIA 
SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ, CNPJ 60.004.165/0001-63 , estabelecida na 
R. Luiz Bassoto, nº 5-50, Jd. Marambá, BAURU-SP, CEP 17.030-500, executa 
para esta empresa, SERVIÇO FEDEDAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
SERPRO - Regionai São Paulo, CNPJ nº 33.683.111/0009-56, os serviços 
abaixo especificados: 

• SERVIÇOS EXECUTADOS no Contrato vigente RG/Nº 54.270 (12/08/2015 
até 11/08/2020) 

• Prestação de serviços no Programa de Aprendizagem Profissional: 
Local: Escritório de Ribeirão Preto (SP) - até janeiro/2017, Prédio da 
Luz (SP), Prédio da Capela do Socorro (SP); 
Especificação do objeto: capacitação de jovens de baixa renda, maiores 
de 14 e menores de 24 anos; seleção, contratação e capacitação de 
jovens e adolescentes em programa de aprendizagem, com atividades 
teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva, que assegurem ao aprendiz qualificação compatível com o 
seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, promovendo por 
consequência , a sua inclusão social. 
Composição do quadro: 62 jovens aprendizes. 

Atestamos ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, 
não existindo,· em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem 
sua conduta e responsabiiidade com as obrigações assumidas. 

São Paulo - SP, 26 de fevereiro de 2018. 

Mareia Zago 

Chefe da Oiv ;sãc Regional de Gestão de Pessoas São Paulo 
Telefone: (1í) 2173-1486 



RASC fJ, 
REDE DE ASSISTtNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua L~iz Bassoto. n' 5-50. Jd Marambá, Bauru-SP, ::EP 17030-500 
Fone (14) 3879 3183ou 3879 3184 -www.rasc.com.br 

CGCiMF 60.004 .165í0001 -63 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR TERMO DE 

FOMENTO COM O PODER PÚBLICO -·---· /'\\·?.>1-\ --~· 
lj . ... r' . ~ t'1 

1 ..... .. . 

ft :t.t-!f,:~ \U:, ~-.. ·- .. ~-· 
·- -·- --..~- ... .,,,_; 

Declaro que não existem impedimentos para celebração do Termo de 
Fomento entre poder público e a Organização da Sociedade Civil Rase - Rede 
de Assistência Socioeducacional Cristã do Município de Bauru, referente ao 
Termo de Fomento nº 1.613/2017, processo nº 8.899/2017 - da Secretaria 
Municipal de Administração, para o exercício de 2019. 

Bauru, 21 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente v;-. 
....-.: ,~, . 

/~~~~ 
c..O~ 

Clau~nzaga 



RASC 
REDE DE ASSISTi;NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Ruo Luiz Bassoto. n' 5-50, Jd Marambá. Bauru-SP, CEP 17030-500 
Fone (14) 3879 3183 ou 3879 3184 -www. rasc.com.br 

CGC/MF 60.004 .165i0001 -63 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CO NDlf~~S-~-:. ll)fK=::~} ·l 
l!::._1 ' ,) . :.~.;~ ~ ~~M-

Decl aro que, a Organização da Sociedade Civil Rase - Rede de 
Assistência Socioeducacional Cristã possui instalações e condições materiais 
necessárias para execução do objeto de parceria. 

Bauru, 21 de Agosto de 2018. 



RASC ff, 
REDE DE ASSISTtNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto. nº 5-50. Jd Marambá. Bauru-SP. CEP 17030-500 
Fano í14) 3879 3183ou 3879 3184 -www.rasc.com.br 

CGCiMF 60.004.1 65i0001-63 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

Declaro que, a Organização da Sociedade Civil Rase - Rede de 
Assistência Socioeducacional Cristã se responsabiliza pelas obrigações 
trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam 
previstas no plano de trabalho. 

Bauru, 21 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 



RASC íJ, 
REDE DE ASSIST~NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Ru:i L~12 8os.soto. nº 5-50 Jd l>l:irombá. Bawu-SP. ::EP 17030-500 
Fone (14i 3879 3183 ou 3879 3184 - www.rasc.com br 

CGCi\ff 60.004 165i0001-63 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que a entidade RASC Rede de 
Assistência Socioeducacional Cristã não contrata empresa 
pertencente a parentes até 2° grau por afinidade de dirigentes da 
Organização da Sociedade Civil, ou de agentes políticos do Poder 
ou do Ministério Público, dirigente de Órgão ou Organização da 
Administração Pública da mesma esfera governamental ou 
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade. 

Bauru, 21 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 



RASC fJ, 
REDE DE ASSISTtNClA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
RuJ L~iz B::issot:>. nº 5-50 J d Marambá. Bauru-SP. CEP 17030-500 
Fone 114 1 3879 3183ou 3879 3184 · www rasc.com.br 

CGC/MF 60 004 165i0001 -63 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que a entidade RASC - Rede de 
Assistência Socioeducacional Cristã, está ciente e de acordo com 

e as disposições previstas no Edital e que se responsabiliza pela 
veracidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados durante o processo de seleção, bem como que 
atendem a todos os requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014, e 
posteriores alterações, para celebração do termo de fomento, não 
incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 
regência impeditivas da formalização aludida parceria. 

Bauru, 21 de Agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

Clau~nzaga 
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REDE DE ASSIST~NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto, nº 5-50, Jd. Mar.imba. Bauru-SP. CEP; 17030-500 
Fone:(14 ) 3879 3183 ou 3879 3184 -www.rasc.com.br 

CGCIMF 60.004.165/0001 -63 

: : 

. i 

Presidente: 

1 : .• 

T.R,ÊNIO-·zol'E» / 2019 

Cláudio Gonzaga 

Rua : Arlindo Fidélis 1-67, -Jd. Ferraz, - CEP 17056-040 
Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Ferroviário 
RG 13.501.063 SSP/SP - CPF 061.806.028-67 

Telefones: 14-3236-2866/99761-1371/3218-9291 

• 1 

Vice - Presidente: José Luiz Toledo Martins 

12 Secretário: 

22 Secretário: 

Rua:ProfQ Gerson Rodrigues 6-45 apt. 63, - VI. Universitária, - CEP 17012-535 
Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Engenheiro Civil 

RG 7.375.581. SSP/SP- CPF 015.227.298-44 
Telefones: 14-3208-3121/99702-1656/97811-3121 

Francisco Carlos Alves 

Rua : Matilde Fraga Moreira de Almeida 5-55, Parque São João, CEP 17055-240 
Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasilei ra 
Profissão:Empresário 

RG 13.913.367-7 SSP/SP - CPF 021.727.828.07 
Telefones:14-3238-7164 / 99853-3688/99791-0928 

Oirsson Carneiro Alonso 

Rua: Dr.Sílvio Marques Júnior 1-56, - Jd.Pagani, -CEP 17024-250 
Estado Civil : Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Bancário Aposentado 
RG 26.707.903-5 SSP/SP - CPF 172.585.888-68 

Telefones:14-3277-7130 / 99788-2261 

1 
! 1 

' . , 
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1 i ~ ertificamos que a Entida~~ i~~~~~'.~~ZÁ~'SI~tedci~;~~·~iÍ~âtJacional Cristã - RASC" está 
.. ..;:.... ' ·.\':'.~';fH(~" .. .:r,··t ~ ... ~.' , ..... :-: ::'. '.· .. ;:'--:l;i-~'{:;Y~~:. ·~~::·t:;r. ~~~·: · 

registrada nesse conselho sob ? iR~~~rq_ 9R.2 '.eJ_~,~~:· vª-H.sta9~Jtt~~-l ~e dezembro de 2018, a 
, ·:.t-:'S:J.-.1·:t~k.~ ';-· .. ,•. ; .. , . ...-;:.\.y~·-:\-~-.:·: ~ ... ~"'. i"i : ·. <:'.'" ··.:t':[kd..: 

entidade possui os seguintes séíV:'iÇas··: .i\fif:.:c>'J.·; ... ::. .. â{t_;~j$~ 
~ •:· .~}1\;):_f::i:~·~ >\.~!~~~:;;}'_ ! f.; ... l~;\~ ~· : ·~.'.·. 1C.:i-~;:;.'.--~ ... ,:~ttt:-t· 

-Programa "Educando para Vida~ ,~,~~~~~i~ps: · ê§w;a~~ri1~:~ A~frl(~~lt~~:.r'. ..-v-w __ ___ 

~ :<r·:;;,r-~:;, ,1J~t ~ 
1

.'~ ;:nxNj~'r"'; ·i~~1;1 , ,~ :1:·\·., - · • ..,, r·;·~.Y~ 
-Prograrna "Educando para Vidat ~.::€'.frrsfW.tti;ta:'~e>·A1'tjniQ.~·~e, ·~·w.i;i~:t~ ;·; .. ~~·~: · 

._ : ,; ... "-!!" ·~ ·'·-'' · , .. , J · ' ~'t '"l' · ~-~~ · '-~.ft. 'l'~·r' i• ... ~ :! 

-Programa "Educando para Vid.al~U.1;:~-~~~lfff~ntt1~al 

~r · .... , .. ~~ t""' ~ t r;-~ .. ~· 1 j '.J~':: ......... '-~\,.., '1\.~"' • .J; ~· . 
' .'f . ,, ........ .:,~ . 1 ~ 

• li.., ... .. .. · San·étra Crisf ã-"Ferre~a tancõ'" ··.·~ 
President a CMDCA - Bauru 

• • 
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RASC~· 

REDE DE ASSISTÉNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto, nº 5·50. Jd. Marambá, Bauru·SP, CEP 17030·500 
Fone (14) 3879 3183 ou 3879 3184 - www.rasc.com.br 

CGC/MF 60.004.165/0001-63 

PLANO DE TRABALHO- 2019 

RASC - REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
CNPJ 60.004.165/0001-63 
Data de Fundação: 30/03/1992 
Endereço: Rua Luiz Bassoto, 5-50. Vila Carmem. Bauru-SP. 
CEP 17030-500 
Fone: (14) 3879-3183 
Email: rasc@rasc.com.br 
Site: WWW.rasc.com.br 
Horário de funcionamento - Comercial 
Responsável Legal : Cláudio Gonzaga 
Coordenador do Programa: João Lunardelli Neto 

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

"Programa Educando para a Vida" 
Programa de Aprendizagem Profissional Arco Administração - Curso: Auxiliar 

Administrativo/ Rotinas Administrativa 
Número do Curso do CNAP 31423 

• Carga horária total: 1840 horas 

• Carga horária prática: 1288 horas 
• Carga horária teórica: 552 horas 

IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE 

Nome: Cláudio Gonzaga 
Endereço: Rua: Arlindo Fidélis 1-67 CEP: 17052-680 Jd. Ferraz 

CPF: 061 .806.028.67 

RG: 13.501.063-9 SSP-SP 

1 
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REDE DE ASSIST!';NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto. nº 5-50. Jd. Marambá. Bauru-SP. CEP 1 7030-500 
Fone: (14) 3879 3183 ou 3879 3184 - www. rasc.com.br 

CGC/MF 60.004 .16510001-63 

Presidente: 

Cláudio Gonzaga 

Vice - Presidente: 

José Luiz Toledo Martins 

Rua:' Prof> Gerson Rodrigues 
17012-535 .. 
Estado Civi l: Casado - Nacionalidade: Brasileira 

i,Prpfi~~~;$n~éntieiro C_iv_i_l __ ~........,--...._.~..;w;...;;.o;...;.M~.-....:;..;J;.;.;.;o.-a;.,.,w,,~..w.~ 
RG 7.375.581 . SSP/SP - CPF 015.227.298-44 
; teleforfes:~4..,3208.:3121 I 99702-1656/9781 ~1-=3=12::--:1~~-.....,,...,...,'l'nr.""'--.,_,.........,.""" 

( . . ... 

1° Secretário 

Francisco Carlos Alves 

Rua :Matild~e Fraga Moreira de 
17055-240 . 

< 

Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Pro~ssão: Empresário· ~:;::~~-~~~~~~~ 

RG 13.913.367-7 SSP/SP - CPF 021 .727.828.07 
Telefones': :l 4-3238:-7:164 /.99:"'!8=5=3-=.~=s=ss=1=99=7=9=1.""=0=92=s~-~-__,,,_,..~---

" . f ~ 

2° Secretário 

Oirsson Carneiro Alonso 

Rua: Dr.Silvio Marques Júnior 1-56, -Jd.Paganl, - CEP 17024-250 
Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Bancário A~osenta o 
RG 26.707.903-5 SSP/SP - CPF 172.585.888-68 
Telefones: 14-3277-7130 / 997~8;;;-.;8~-2:;;.-:2;:o:;6~1-:---~--:""'"" .......... _...... ______ ...,. 

2 



REDE DE ASSISTi;NCIA SOCIOEDUCAC IONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto, nº 5-50. Jd . Marambá. Bauru-SP, CEP 17030-500 
Fone:(14) 3879 3183ou3879 3184-www.rasc.com.br 

CGC/MF 60.004.165/0001-63 

1° Tesoureiro 

José Antônio Tiroel 
Rua: Antoriio· Ponce Paz 3!:.49., -Alto Paraiso ,- CEP 17051-200 
Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Funcionário Público 
RG 5.538-467 SSP/SP - CPF 392.502-378-04 
Telefones: ~ 4-3238-5154/99697-8803 

2° Tesoureiro 

Marcos Alberto Farçoni 
Rua: Antonio Palhares 2-0!t, Quinta da Bela Olinda, - CEP ·11023-520 -------Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 

Pr_ofissão:J Eletricitá_r,...,io_A_,_,~_o_s_e~_n_ta_d_o_,;;..._ __ .._....._....._._ _ _.. ....... _.......,..__......,......., 
RG 14.808.683-4 SSP/SP - CPF 058.392.888-96 

,..r ~l~t 9ríes: 14-3011-BZ~/~9~ 33.s2=5=7---~:---,.....,....~----~.._'1'"l!ll"l:<r..i! 

1. Caracterização da Or anização da Sociedade Civil 

A RASC é uma entidade qualificadora legalmente constituída que tem por objetivo a 
assistência social ao adolescente e a educação profissional registrada no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Bauru, sob o número 62 e cadastrada 
no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, parceira de grandes instituições e como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e o SERPRO - Serviço Federal de 
Processamento de Dados, para quem oferta seus Programas de Aprendizagem Profissional de 
acordo coma as Legislações vigentes para todo o Estado de São Paulo. 

Contribuir para erradicar o trabalho infantil e assegurar a garantia constitucional do 
direito do adolescente à profissionalização, escolarização e à proteção no trabalho, observando 
as condições de respeito à pessoa em desenvolvimento e assegurando uma formação de 
qualidade que proporcione o desenvolvimento integral do indivíduo. 

Ser uma instituição relevante para a sociedade e referência na execução de serviços, 
programas e projetos sociais. 
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1.3 Finalidade Estatutária 

A RASC - Rede de Assistência Sócioeducacional Cristã, tem por 
objetivos assistenciais a seguintes atribuições: 

, A formação técnico profissional de adolescentes e jovens de ambos os sexos, em 
parceria com órgãos governamentais ou a iniciativa privada de acordo com a legislação 
trabalhista vigente, sendo que na realização de seus objetivos a entidade poderá 
celebrar convênios, contratos e acordos de qualquer espécie com estabelecimentos de 
ensino de qualquer grau, entidade de classes e quaisquer entes privados ou públicos; 

, Promover outras ações de incentivo a profissionalização e inserção no mercado de 
trabalho, tais como: promoção de estágios, promoção de aprendizagem e promoção de 
cidadania em todo território nacional. 

1.4 Capacidade de atendimento de acordo com a Tipificação dos Serviços Executados 

Servi_ço de Proteção 
Social Básica 

Serviço de Proteção 
Social Básica 

Serviço de Proteção 
Social Básica 

Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos lntergetacional. 

Programa de Estímulo 
ao Primeiro Emprego 
para Adolescentes de 
idade compreendida 
entre 14 anos e 6 meses 
a 18 anos 
Programa 
Aprendizagem, 

Capacidade de 
Atendimento: 100 

usuários 

Capacidade de 
Atendimento: 300 

usuários 
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1.4 Estrutura Física da Proponente 

A Unidade da RASC está sediada num terreno de 2.500 m2
, composta por um e 10 

de dois pavimentos totalizando 755 m2 de área construída. Esse complexo possui 6 (seis) salas 
de aulas amplas, climatizadas, equipadas com carteiras universitárias, quadro branco e 
recursos multimídia, além de uma sala para secretaria, uma sala de reuniões, refeitório e 
quadro poliesportiva. 

Salas de aulas 

A unidade dispõem de 3 salas de aulas no piso térreo e 3 salas de aula no piso 
a superior. Por meio desta estrutura a RASC tem capacidade de atender diariamente até 300 
W adolescentes em 2 períodos, manhã e tarde. 
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PROC. Nº-...J;w..;.;;~.;...__,.~-1--1 

FOLHAS 

Uma secretaria com toda infraestrutura e materiais e equipamentos para oferecer o 
suporte necessário para a execução dos Programas Sociais. 

Laboratório de Informática 

A unidade conta ainda com 02 laboratórios de Informática. Sendo um laboratório no 
pavimento superior e outro no térreo. Ambos dispõem de um total de 30 (trinta) máquinas com 
acesso a Internet, para uso dos adolescentes em trabalhos de pesquisas e oficinas de inclusão 
digital. 

6 



RASC íf, 
REDE DE ASStsri;NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Ru<l Luiz Bassoto, nº 5-50. Jd. Mammbá. Bauru-SP. CEP 17030-500 
Fone (14) 3879 3183 ou 3879 3184 - www.rasc.com.br 

CGC/MF 60.004.165/0001-63 

A unidade possui um conjunto de 4 banheiros, sendo 2 destinados ao público femtn o 
e 2 destinados ao público masculino. Cada conjunto está equipado com 2 box com vaso 
sanitários, 1 box com chuveiro. Além de uma instalação conjugada de sanitário e chuveiro 
devidamente adaptada para pessoas com deficiência. 

Instalação sanitária 
acessível destinada a 

pessoas com mobilidade 
condicionada. 
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rea livre 

A RASC possui uma ampla área livre propícia para atividades recreativas e esp 1vas. 

Quiosque Minicampo em breve 

Quadra Poliesportiva Coberta 
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2. Descrição da realidade 

Considerando que a inclusão dos adolescentes no mundo do trabalho é uma qu ão 
crucial para nossa sociedade, visto que o mercado de trabalho está cada vez mais restrito e 
competitivo exigindo qualificação cada vez mais elevada. Dessa forma, continua-se destinando 
aos jovens e adolescentes os piores postos e formas de trabalho o que pouco ou nada 
contribui para sua empregabilidade futura. A introdução precoce dos adolescentes no trabalho 
influenciada pela situação econômica da família dos mesmos podem não trazer os benefícios 
esperados, podendo ser extremamente danosa para o desenvolvimento físico, afetivo e 
cognitivo dos adolescentes trabalhadores, além de perpetuar a situação de desqualificação e 

• pobreza. 
Nesse contexto os Programas de Qualificação Profissional oferecido pela RASC, que 

concilia a formação empreendedora e práticas de geração de renda se apresentam como 
forma de garantir aos adolescentes conforme o Art. 69 do ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o direito á profissionalização e à proteção no trabalho, assegurando o respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Assim por meio dos Programas de Aprendizagem a RASC procura minimizar os 
~::~problemas sociais que afetam a vida dos adolescentes, dentre eles: 

>- O acesso restrito à educação de qualidade; 
>- As frágeis condições para a permanência no sistema escolar; 
)> A dificuldade de inserirem no mercado de trabalho formal; 
:» A luta pelo primeiro emprego; 
)> A inadequada qualificação profissional. 

• Tais dificuldades reforçam a necessidade urgente de ações que visam à qualificação 
profissional, a participação social, a garantia do primeiro emprego aos jovens e adolescentes 
de nossa comunidade. 

3 Descrição do Programa 

O Programa de Aprendizagem Profissional prevê a execução de atividades teóricas e 
práticas, sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, 
com registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também 
cadastrada no Cadastro Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE, com especificação do público-alvo, conteúdos programáticos a serem ensinados. período 
de duração, carga horária teórica e prática, formas de acompanhamento, avaliação e 
certificação do aprendizado, observados os parâmetros estabelecidos na Portaria MTE nº 723, 
de 23 abril de 2012, atualizada pela Portaria MTE nº 1005 de 1º de julho de 2013. 
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O Programa tem por finalidade o cumprimento da política pública voltada à promoção 
da profissionalização da juventude, atendendo ao chamado constitucional. O seu propósito é 
contribuir para o desenvolvimento social e profissional dos adolescentes, mediante atividades 
teóricas e práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho, oportunizando-lhe, assim, sua 
primeira experiência profissional. Por consequência, D Programa contribui também co.m o 
aumento da renda familiar do adolescente, desperta nos jove · escol e a 
inclusão social. 

Nestas condições a proponente irá assumir a condição de empregadoras, nos t os 
do art. 431 da CL T e, assim, cumprir com todas as obrigações trabalhistas e acompanhar o 

• desenvolvimento físico, psíquico, moral e social do adolescente aprendiz, utilizando-se de 
- locais e meios didáticos apropriados. 

3.1 Descrição da Proposta Político Pedagógica 

A Proposta Político Pedagógica do Programa de Aprendizagen;i pressupõem a 
formação técnico-profissional metódica, de adolescentes, compatível com seu desenvolvimento 
físico, moral, psicológico e social, objetivando o desenvolvimento das seguintes competências 
articuladas entre si: 

a-) Competência Pessoal - Aprender a Ser: Para desenvolver, o melhor possível, a 
personalidade do indivíduo e torná-lo apto a agir com uma capacidade cada vez maior de 
autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal, levando em consideração o seu 

•. _ .. Potencial, construir a sua identidade e projeto de vida, conectado aos desafios do tempo em 
que vive e às suas transformações. 

.. b-) Competência Relacional -Aprender a Conviver: Desenvolvendo a compreensão do 
outro e a percepção das interdependências, estimular o indivíduo a realizar projetos comuns e 
se preparar para gerenciar conflitos, respeitar os valores do pluralismo, da compreensão mútua 
e da paz. 

c-) Competência Cognitiva - Aprender a Conhecer: Combinando uma cultura geral, 
suficientemente ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido 
de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para se beneficiar das oportunidades oferecidas 
pela educação ao longo da vida, desenvolvendo habilidades para buscar, repassar e produzir 
conhecimentos, utilizando-os para o bem comum. 

d-) Competência Produtiva - Aprender a Fazer: A fim de adquirir não só uma 
qualificação profissional, mas, de uma maneira mais abrangente, desenvolver as competências 
que tornam o indivíduo apto a enfrentar numerosas situações, atuar produtivamente e trabalhar 
em equipe, facilitando o ingresso e permanência no mundo do trabalho. 
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3.2 Acompanhamento dos adolescentes 

O acompanhamento dos adolescentes é realizado por uma equipe multidisciplina , de 
acordo com as atividades abaixo. 

• Acolhida: é a porta de entrada do adolescente e seus familiares ao Programa 
"Educando para a Vida'', nessa ocasião o processo é claramente explicado para o 
adolescente e seus pais ou responsáveis legais, que inclusive assinam o contrato e 
tomam conhecimento de todas as cláusulas, exigências, responsabilidades e direitos do 
aprendiz durante sua participação no programa; 

• Diagnóstico Socioeconômico: levantamento de informações básicas sobre a 
composição familiar, situação habitacional e influência de fatores de risco social dos 
adolescentes atendidos pelo Programa; 

• Orientação Sociofamiliar: realizada de acordo com a demanda estabelecida; 
• Cuidados pessoais: orientação quanto à organização do lar, higiene pessoal e coletiva, 

alimentação e nutrição, gestão financeira do orçamento doméstico e demais orientações 
necessárias a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e seus familiares; 

• Apoio à família: incentivo ao reconhecimento da importância da família no 
desenvolvimento sociofamiliar, incentivo à responsabilidade; 

• Acompanhamento escolar: semestralmente é verificado o aproveitamento escolar e a 
frequência dos aprendizes inseridos no Programa de Aprendizagem e realizadas 
intervenções quando necessário. 

• Serviço de Assistência Social: tem por objetivo atender os adolescentes inseridos no 
Programa e seus familiares em situação de risco pessoal e social orientando, 
encaminhando e assistindo, quando necessário. O atendimento é realizado de forma 
presencial e também por meio de diferentes canais de comunicação e as principais 
atividades realizadas pelas assistentes sociais são: entrevistas, atendimento e 
acompanhamento social, visitas domiciliares, inclusão em programas de 
complementação de renda, atendimentos emergenciais, orientação familiar, promoção 
de estratégias de acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação e outros 
encaminhamentos necessários. 

• Serviço de Assistência Psicológica: serviço disponibilizado por meio de diferentes 
canais de comunicação, e destinado às pessoas que buscam um atendimento de apoio 
em situações de crise ou traumas, situação que tire o equilíbrio momentâneo e 
necessitam de uma ação interventiva imediata. Por meio de entrevistas iniciais os 
psicólogos reúnem informações sobre os adolescentes atendidos e após o atendimento 
são realizadas as intervenções necessárias, também é analisada a necessidade de 
retornos ou encaminhamentos para outros serviços de atendimento. 
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3.3 Adolescentes que demandam acompanhamento POOC. N"·__;r.:.:.1,IJ.!._ 

FOLHAS 44 

A RASC realiza reurnoes periódicas com seus professores responsáveis pelas 
atividades teóricas e orientadores que supervisionam às atividades práticas do aprendiz e a 
equipe multidisciplinar da instituição, onde são tratados os casos que demandam 
acompanhamento socioassistencial, ou intervenções psicopedagógicas. 

O acompanhamento das atividades práticas é realizado por meio de fichas de 
avaliação de desempenho e relatório de atividades, com a participação do orientador e do 
gestor do banco, visto que eles estão em maior contato com aprendiz. Os formulários de 
avaliação de desempenho são enviados às unidades da Prefeitura aos cuidados dos 
orientadores dos aprendizes com periodicidade semestral, para avaliar os seguintes itens: 

• Assiduidade; 
• Pontualidade; 
·• Participação; 
• Cumprimento às ordens; 
• Organização; 
• Iniciativa; 
• Interesse; 
• Responsabilidade profissional; 
• Capacidade de direção; 
• Adaptação ao trabalho; 
• Disciplina; 
• Relações Humanas; 
• Conhecimento Técnico; 

Domínio das técnicas de trabalho. 

3.4 Carga Horária do Programa 

A carga horária do Programa de Aprendizagem segue as definições validadas e 
divulgadas no CONAP - Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem e compreende um 
total de 1840 horas, incluindo 552 horas destinadas à formação teórica e 1288 horas 
destinadas à formação prática. A duração dos contratos de aprendizagem com os jovens e 
adolescentes terá duração de 24 meses. 
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3.5 Matérias Básicas e Específicas PROC.Nº~..:::..:~U!-~~j_j,-1 
FOLHAS 

Do total de horas previsto para a capacitação teórica, ou 552 o pro ma 
contemplará 260 horas de Matérias Básicas, denominadas FTG - Formação Técnica Geral que 
objetiva o desenvolvimento de conhecimentos específicos, valores e habilidades no campo do 
mundo do trabalho, organização social, ética, direito, saúde, segurança do trabalho e 
orientação profissional dialogando com os conhecimentos, valores e habilidades da FTE -
Formação Técnica Específica. Além. de 292 horas de matéria específica denominada FTE -
Formação Técnica Específica que integram os conhecimentos que irão qualificar o aprendiz 
para o exercício de sua ocupação profissional. 

Carga horária total do Carga horária teórica Carga horária prática 
Programa 

552 horas 
Matérias Básicas (FTG) 260 

1840 horas horas 1288 horas 
Matérias Específicas (Arco) 292 
horas 

3.5 Distribuição das horas destinadas á prática laboral e formação teórica 

As atividades práticas na Prefeitura Municipal compreenderão 16 horas semanais, 
totalizando no mínimo 64 horas mensais e as atividades teóricas realizadas na RASC, no 
mínimo 4 horas semanais, cumpridas de forma presencial, havendo necessidade de demais e dias para a complementação da carga horária teórica mínima exigida pelo Programa, estas, 
serão cumpridas em encontros extras programados aos sábados. Sendo respeitada a jornada 
diária do aprendiz de 4 horas. 

3.6 Ementário/ componentes curriculares da Formação técnica Geral - FTG 

Diversidade cultural brasileira aplicada ao mundo do trabalho - 8 horas 

Compartilhando experiências e construindo a identidade; Identidade, o seu jeito de ser; A 

construção das identidades na relação com os outros, num contexto histórico social; A 
individualidade da trajetória de vida de cada jovem; As particularidades e potencialidades da 
juventude; A forma como a sociedade reconhece a juventude em diferentes contextos 
históricos e culturais; Diversidade cultural brasileira; Sociabilidade dos jovens; Um retrato da 
juventude no Brasil; Trabalho X Emprego; A prioridade dos jovens; A relação dos jovens com o 
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trabalho; Etnia/ raça e diferenças entre grupos étnicos minoritários; Políticas afirmativas para 

populações étnicas; 
-- . ' " '1 ,,v ....... ,,. 

'. J ' (J 

Direitos trabalhistas e previdenciários - 8 horas FOLHAS Lltc, ' 

V 

Admissão e registro, duração do trabalho, horas extras, intervalo para repouso e alimentação, 
férias, salário e 13º salário, FGT, INSS, seguro desemprego, segurança e saúdo do 
trabalhador, PAT -Programa de alimentação do trabalhador, Vale transporte, trabalho do 
menor de 16 anos, a Lei da aprendizagem, tipos de contratato de trabalho, contrato de 
aprendizagem, Lista TIP (Decreto 6.481/2008), homologação e rescisão do contrato de 

• trabalho, auxílio doença, licença maternidade, DSR - descánso semanal remunerado, acidente 
de trabalho, relações coletivas do trabalho, contribuição previdenciária, aposentadoria. 

Direitos humanos, orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso e opinião 
pública - 8 horas 

A história dos Direitos Humanos; Questões éticas; Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Princípio da dignidade da pessoa humana; A origem e a evolução dos direitos da criança e do 
adolescente; O Estado e a proteção dos direitos humanos; O Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. Documentos internacionais. Mecanismos internacionais de proteção dos Direitos 
Humanos. Direitos Sociais e Políticos; Novos Direitos Humanos - Ações Afirmativas e 
Transformativas - Direitos de Nacionalidade; Direitos ao Meio Ambiente; Direitos das 
Mulheres; ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. Direitos Sexuais e Reprodutivos; 
Direitos dos povos indígenas; Direitos dos afro-brasileiros; Direitos dos deficientes; Direitos 

• dos idosos; Direito a liberdade de expressão e crença. 

[ Educação fiscal - 8 horas 

A história dos tributos; A função social dos tributos; Tipos de tributos; Documentos fiscais; 
Carga tributária; Quanto pagamos de impostos; lmpostômetro e Sonegômetro; Sonegação 
fiscal. 

[ Formas alternativas de geração de trabalho e renda com enfoque na juventude - 8 horas 

Programa ID Jovem, Programa Universidade para todos, Programa Universidade para todos, 
FIES, economia solidária, empreendedorismo social, agricultura familiar, orientação vocacional 
.e Planejamento de carreira. 
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Educação para o consumo - 8 horas 

. 
PROC. Nº. • '.\"J/ l"(J 

FOLHAS ll\:, 

A 

li\\ ' 

'-\'\ 
'\., 

Consumo X Consumismo; Consumo consciente; Sustentabilidade: Preservação do equilíbrio 
ambiental, reciclagem; 8 R da sustentabilidade; A influência do marketing sobre o consumo; 
Desperdício; Efeito estufa; Marketing verde; Tecnologias verdes; Economia verde; Noções de 
economia; Oferta e procura; Sustentabilidade e consumo responsável; Reflexão sobre o ato de 
consumir e sobre como o papel do consumidor na sociedade de consumo; O que é relação de 
consumo, quais os órgãos que o consumidor pode recorrer; A importância de registrar a 
reclamação nos órgãos de defesa do consumidor e os meios para solução de problemas de 

'- consumo; como utilizar o Código de Defesa do Consumidor nas situações cotidianas de 
• consumo, O que fazer e aonde recorrer quando o seu direito for desrespeitado, publicidade e 

consumo; Oneomania. Dicas para administrar o salário e consumir com moderação. 

· -·Informações sobre o mercado de trabalho e trabalho em equipe - 8 horas 
1 

· : . . As mudanças no mercado de trabalho, as exigências do novo mercado de trabalho, CHA: 
conhecimentos, habilidade e atitudes, competência intelectuais, competências 
comunicacionais, competências sociais, competências comportamentais e competências 
organizacionais, o profissional do novo milênio, cooperação ou competição, trabalho em 
equipe, liderança, relações de trabalho, empregado, funcionário, colaborador ou associado, 
networking. 

Uso indevido de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativa - 4 horas 

• Drogas: classificação e efeitos no organismo; Drogas lícitas e ilícitas; Formas de prevenção; 
Fatores de risco e fatores de proteção; Experimentação, uso, abuso e dependência de drogas; 
O uso de drogas psicotrópicas no Brasil; Complicações clínicas e psiquiátricas do uso do 
álcool; Prevenção; Álcool e redução de danos no ambiente de trabalho; O uso de tabaco; A 
influência do uso de drogas sobre o sistema de saúde; Tratamento X Prevenção. 

Saúde sexual, direitos sexuais e reprodutivos, relações de gênero - 4 horas 

Sexo, sexualidade; Relações de gênero; Prevenção a DST - Doenças Sexualmente 
Transmissíveis; Métodos contraceptivos; Homofobia; Direitos sexuais e direitos reprodutivos; 
Relações de gênero; Sexualidade na adolescência; Gravidez na adolescência; Quanto custa 
ter um filho; lg~aldade de gênero; Violência sexual; Feminicídio; Orientação sexual. 
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( Segurança pública - 4 horas 

Segurança é dever do Estado e direito dos cidadãos; Políticas de Segurança Pública no Brasil; 
Pronasci; Policia Federal, Militar, Civil, Rodoviária, Comunitária e Corpo de Bombeiro; 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Órgãos de defesa e proteção à criança e ao 
adolescente; Delegacia de Defesa da mulher, Lei Maria da Penha; Organismos internacionais . 

. [ Preservação ambiental - 4 horas 

• Conceitos de meio ambiente e sua composição. Papel do homem no meio ambiente: relações 
de interdependência. Poluição do ar, do solo e da água. Prevenção e reparação do dano 
ambiental. Crimes ambientais Gestão dos recursos ambientais. Responsabilidade 
socioambiental e ética empresarial Sustentabilidade, Recursos Energéticos, Escassez da água, 
Recursos naturais renováveis e não renováveis, Resíduos Sólidos: Desafios e Soluções. 

(Saúde e segurança do trabalho -16 horas l 
Saúde e a qualidade de vida do trabalhador. A segurança no ambiente de trabalho. A 
preservação do meio ambiente e a legislação. A análise dos riscos das atividades laborais e 
suas consequências para a saúde do trabalhador. Estudos dos conceitos, causas e efeitos dos 
acidentes de trabalho. Os riscos no local de trabalho e a importância da informação e 
conscientização na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e danos ao meio ambiente. 

Abordagem Filosófica da ética e do direito do trabalho - 32 horas 
·'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

A centralidade do trabalho na produção e reprodução da vida. O trabalho a partir dos sujeitos 
sociais. A integração, trabalho, vida, conhecimento e sociedade. Ética, trabalho e cidadania. O 
exercício da profissão e o senso crítico. Princípios do direito do trabalho, do direito individual e 
di coletivo. Acordos instrumentos nacionais e internacionais do direito do trabalho. Contrato e 
relação individual e coletiva de trabalho e relação de emprego. Orientação profissional, plano 
de carreira. Considerações sociais da profissão. 

Abordagem Sociológica dos Processos e Organização Social do Trabalho - 40 horas 

O Estado e o trabalho no Brasil. A divisão social do Trabalho. A relação educação e trabalho no 
Brasil na perspectiva de classe, gênero e etnicorracial. O modo e o processo de produção no 
sistema capitalista, as diversas formas de produção e o papel do trabalhador neste contexto. 
Organização social do trabalho e tecnologias sociais na sociedade industrial. Origem, conceito 
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e perspectiva da economia solidária A valorização do ser humano O cooperativismo, o 
associativismo e a autogestão. O sindicalismo e as lutas dos trabal · !\ 

PROC.N" 1Filll .\ 
FOLUAO t4:') \ 

Comunicação verbal e escrita, leitura e compreensão de textos - 28 horas ' 

A lingua é uma prática social, e se renova constantemente pelo seu uso e reflexão, é um lugar 
de interação onde se constrói a linguagem com a produção, circulação e recepção de textos. 
A compreensão da linguagem em suas múltiplas linguagens (língua falada, língua escrita, 
música, imagens, cores, símbolos) é essencial à vida social e profissional, ampliando as 
possibilidades de participação plena na sociedade letrada . 
Os textos selecionados e as atividades propostas visam favorecer a reflexão crítica, um 
pensamento mais elaborado e abstrato, e o prazer com os usos artísticos da linguagem. 

Raciocínio lógico-matemático - 16 horas \ 
' 

O raciocinio lógico-matemático é essencial, na sociedade atual, para a formação do 
pensamento e um raciocínio ágil, preparado para interpretação e solução de problemas, 
situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho, e como apoio para a construção 
de conhecimentos em outras áreas de conhecimento. 

1 Relações interpessoais no trabalho - 16 horas 

As relações interpessoais em geral, e aquelas do âmbito do trabalho, estão relacionadas com 
princípios éticos que nascem da existência do outro e de necessidades individuais e coletivas 

• "em interação. 
, Numa organização o ambiente de trabalho constitui-se uma rede de relações tecidas por 
ideias, necessidades e sentimentos que refletem como os indivíduos e grupos percebem e 
vivenciam a realidade daquele espaço, e suas conexões externas. 
Educar para relações interpessoais no trabalho implica trazer à cena os conflitos oriundos de 
interesses econômicos, de carreira, de autoridade, que por vezes se chocam com principias 
éticos e de respeito a direitos humanos, sociais e trabalhistas. 

[ ;ntrodução à informática - 24 horas ) 
'----· ---------
Conceito de informações e dados. Evolução histórica dos computadores. A história da Internet. 

· Componentes de computador: processador, memória, dispositivos de entrada e saída. 
Conceitos básicos de hardware e software. Noções de internet e prática de navegação segura 

·. 
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na web, crimes virtuais, Cyberbullying, edição de texto, edição de irp.oig.eilll,...ei.:!Jç:~4E=~~.as.,......., 
edição de planilhas eletrônicas, edição de apresentação, uso de e-m if.ROC. Nº......oo:..l ~L-J>HJH-···-·-· · 

FOLHAS IS~ 

3.7 Ementário/ componentes curriculares da Formação técnica Específica· FTE 

Módulo Auxiliar Administrativo - 90 horas 

Administrar é preciso, Planejamento: conceito, importância, principias, tipologia, etapas, 
instrumentos; Organização: conceito, princ1p1os, estruturas organizacionais, 
departamentalização, gráficos organizacionais; Direção: conceito, motivação e liderança, 
processo decisório, comunicação, coordenação; Controle: conceito, função, etapas, 
instrumentos; Objetivos Organizacionais: Meta, Estratégia, Política, Diretrizes Estratégicas, 
Projetos, Programas e Planos; Resp_onsabilidade Social das Organizações; Níveis de 
Planejamento: Estratégico, Operacional e Tático; Novas Abordagens da Administração: 
Reengenharia, Terceirização e Quarteirização, Sistemas e Modelos de administração 
japoneses: kaisen, Jus! intime, kanban; Benchmarking; Gestão da Qualidade: Qualidade Total, 
Avaliação e Indicadores de Desempenho, O Cliente e a qualidade no atendimento, Eficiência 
no atendimento ao cliente, Erros e acertos no atendimento telefônico, Documentos e 
correspondências comerciais, O Relacionamento com o cliente, Noções de Sistemas de 
Gestão da Qualidade, Normalização técnica e as normas ISO 9000, Código de Defesa do 
Consumidor; Gestão de Projetos: Tipos, Etapas, Gerenciamento de Riscos; Gestão por 
Resultados; Avaliação de Desempenho; Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas; 
Planejamento de Compras. 

• [Módulo Auxiliar Arquivador - 88 horas ) 
Conceitos fundamentais e classificação dos arquivos e documentos, Gestão de documentos e 
organização do arquivo, Arquivo corrente e Intermediário, Métodos de Arquivamento, Tabela de 
temporalidade, Arquivo Permanente, Conservação preventiva, Local de trabalho e 
equipamentos utilizados, o futuro do arquivo, Legislação Arquivista, Técnicas de Trabalho, 
Arquivo e Protocolo de documentos, Tecnologias utilizadas nos arquivos, Microfilmagem e 
Digitalização de documentos, GED - Gestão Eletrônica de Documentos. 

[Módulo Almoxarife - 76 horas ) 
O futuro do almoxarifado, Noções de administração de material, A organização dos estoques, 
Função do armazenamento, Cuidados no armazenamento e estocagem de produtos, 
Planejamento dos estoques, Controle dos estoques, Gestão de almoxarifado, custos dos 
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estoques, Manuseio e movimentação de materiais: equipamentos, segurança no trabalho, 
Métodos de organização de estoques. Sistemas de Controle de estoques. R . t C t le . eg1s roe on ro 
de perdas de estoque. Técnicas de estocagem. 

.. . ' 
PROC.N° ~•-;Nl .\ --FOLHAS 171 

Módulo Office-boy/Office-girl - 38 horas 

Comportamento no trabalho, A importância da comunicação no trabalho, A rotina de trabalho, 
O trabalho em equipe como fator de qualidade, O profissional do futuro, Quem é o cliente, O 
cliente cada vez mais exigente, Transporte e guarda de documentos, Rotinas de recebimento 

• de documentos e protocolo, Gestão do tempo, Planejamento de rota. 

• 

3.8 Identificação/ Nome do Pro rama 

Programa Educando para a Vida - Arco Ocupacional: Administração - Curso Auxiliar 
Administrativo. 

3.9 Usuário 
Coerentemente com sua história e missão institucional, a RASC procura concentrar suas ações 
assistenciais e educativas no atendimento às necessidades sociais do público infanta-juvenil, 
principalmente adolescentes oriundos de famílias com renda que não ultrapasse três salários 
minimos. 

3.10 Critérios para seleção dos usuários 

A seleção dos aprendizes é realizada observando o princípio constitucional da igualdade, sem 
qualquer tipo de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais do 
adolescente, na faixa etária entre 14 e 18 anos, além das diretrizes próprias e as 
especificidades de cada programa de aprendizagem, considerando os critérios abaixo: 

>- A faixa etária do candidato, que deve estar compreendida entre 14 e 18 anos; 
J;> A situação socioeconômica do candidato, priorizando os de renda de até três salários 

mínimos; 

> Escolaridade compatível com as especificações de cada programa. 
);> Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio. 

Os aprendizes interessados em participarem dos programas de aprendizagem da RASC, 
poderão efetuar seu cadastro através do formulário de cadastro de vaga reserva disponível no 
site da instituição. 
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PROC. Nº_t<~ui...--"'~-1 
!'OLHAS 

Proporcionar uma formação dentro dos conceitos de aprendizagem profissional, com 
conteúdos teóricos e práticos que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional do 
adolescente, possibilitando o ingresso no mercado formal de trabalho, sem prejuízo de seus 
estudos, na condição de aprendiz, favorecendo a sua promoção e integn;ição social. 

3.12 Meta de Atendimento 

Atender 100% das vagas ofertadas pela Prefeitura e assegurar a qualidade dos serviços 
prestados e a certificação dos usuários que concluírem no mínimo 90% da carga horária 

• prevista pelo Programa. 

• 

3.13 Operacionalização 

O Programa de Aprendizagem Educando para a Vida é uma das ações desenvolvidas 
pela RASC visando à promoção e inclusão social de jovens e adolescentes no mundo do 
Trabalho de forma protegida que visa evitar prejuízos em seu desenvolvimento tanto físico 
quanto psicológico devido ao momento de formação sensível vivenciado por esse público. 

Os usuários participam de Oficinas de Aprendizagem e vivências práticas, que possibilita 
o desenvolvimento de competências pessoais (aprender a ser), relacionais (aprender a 
conviver), cognitivas (aprender a conhecer) e produtivas (aprender a fazer). As atividades 
teóricas são desenvolvidas na unidade executora da RASC que fica na Rua Djalma Teixeira, 2-
27, Jd. Cruzeiro do Sul, Bauru-SP, em encontros semanais que serão distribuídos de acordo 
com as turmas em dias ainda a ser definidos pela Prefeitura Municipal. Esses encontros 
ocorrerão 6 vezes ao mês, sendo 1 dia por semana, mais outros 2 dias adicionais aos sábados, 
necessários para complementação da carga horária teórica exigida pelo Programa. Todos 
esses encontros terão duração de 4 horas e serão realizados sob a orientação e supervisão de 
uma equipe multidisciplinar. As atividades práticas ocorrerão nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Bauru e são acompanhadas por um servidor que orienta e supervisionam todas 
as atividades laborais do adolescente, nos demais dias úteis de segunda a sexta feira. Essas 
atividades também possuem duração de 4 horas por dia. Sendo que nos dia em que o 
adolescente comparecer à RASC para participar da formação teórica ele é dispensado das 
atividades laborais pela Prefeitura. 

O foco do Programa é o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 
cidadania e desenvolvimento de conhecimentos sobre o mundo do trabalho e de competências 
relacionadas anteriormente. O conteúdo Programático que totaliza 552 horas, será aplicado 
com frequência de 6 (seis) encontros por mês, com duração de 4 (quatro) horas. 
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3.14 Trabalho Social PRQC. N°_;:2:...1 
'-W"'----..M--1 

r OU-tAS___lS 

~ Busca ativa de usuários e de parcerias para a execução do Programa: 
~ Acolhida dos usuários e integração da turma; 
)o.- Visita domiciliar; 
:;,;.. Orientações e encaminhamentos dos usuários e de seus familiares à rede da 

assistência social; 
).>- Organização de campanhas socioeducativas; 
~ Mobilização para o exercício da cidadania; 
).> Acompanhamento do desenvolvimento escolar dos usuários; 
~ Estímulo aos usuários no acesso ao mundo do trabalho; 
)> Elaboração de relatórios e de prontuários para o acompanhamento; 

3.15 Aquisições dos usuários 

~ 

),.-

~ 

~ . 

~ 

)..> 
.,,, , 
).-

~ 

Conhecer seus direitos e deveres e saber buscar a defesa de seus direitos quando 
estes forem negados ou privados; 
Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 
Desenvolvimento da autonomia; 
Desenvolvimentos de competências pessoais e humanas exigida pelo mundo do 
trabalho. 
Melhoria da autoestima; 
Construção de projeto de vida; 
Melhoramento da qualidade de vida; 
Reconhecimento da capacidade e das potencialidades; 
Autonomia. 

3.16 Descrição das atividades 

Tipo de Atendimentó'..qü:a,tl°Yl~iclà;:. r·:;?;;·~j;:.:,,.~ -I· •• · fie · 1 :.h ....... ·,. ~pons.ve . 

Coordenador/ Professor 
Reuniões de Planejamento / Psicóloga / Assistente 

Social 
Secretaria/ Psicóloga/ 

Cadastros e inscrições dos candidatos Assistente Social 
Entrevista Social Assistente Social 
Atividades teóricas Professor 
Simulações e apresentações Professor 
Avaliação teórica Professor 
Avaliação de desempenho Professor / Psicóloga 
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Orientações, acompanhamentos e encaminhamentos 

Encontro e reuniões com familiares 

Participação em eventos relacionados à arte, cultura e 
esporte 

Avaliação do rendimento escolar 

Reunião de planejamento Técnico docente e 
coordenação 

/Assistente Social 
Professor I Psicóloga 
/Assistente Social 
Coordenador I Professor 
I Psicóloga I Assistente 
Social 

Professor I Psicóloga I 
Assistente Social 

Psicóloga /Assistente 
Social 

Coordenador I Professor 
I Psicóloga / Assistente 

Social 
~~ 

3.17 Impacto Social Esperado PROC. Ng _&Jj L_~-~ ' I 
FOt.HAS lS4 r~·--·1 

};.>- Melhoria da autoestima dos usuários, -
);;- Estabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 
~ Potencialização da participação cidadã; 
~ Elaboração de projetos individuais e coletivos, visando futura geração de renda e 

aprimoramento das relações pessoais; 
~ Ampliação do acesso ao universo artístico e cultural; 
)"> Superação de situação de vulnerabilidades sociais; 
);> Melhoria na qualidade de vid~ ; 
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4 Crono rama/ Prazo de Execução das Atividades 

ATIVIDADE 

Reuniões de Coordenação, 
Planejamento Equipe Técnica e X 

Equi e de Apoio . 
Reuniões de Coordenação, 
Avaliação Equipe Técnica e X 

Equi e de Apoio. 
Cadastros e Secretaria e X X X X 
inscricões site E ui e Técnica 
Entrevista Social Equipe Técnica X X X X 

Encaminhamentos Equipe Técnica X X X X 

Acolhida dos Coordenação, 
X usuários Equipe Técnica. 

Reuniões com a Coordenação, 
Equipe técnica e Equipe Técnica e X 
coordenação Equipe de Apoio . 
Formação Teórica Equipe Técnica e X X X X 
Básica instrutores 
F armação Te ó rica Equipe Técnica e X X X X Especifica instrutores 
Participação em Equipe Técnica e 
eventos instrutores X relacionados à arte, 
cultura ou es orte 
Confraternização 
final de ano 

X X 

X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X 

X 

4.1 Definição dos arâmetros a serem utilizados ara a aferição do cumprimento das 

1,,14m 

Tipo de 
Atendimento ou 

atividade 

Objetivos 
pedagógicos 

Simulações e 
apresentações 

Avaliação teórica 

Professor 

Professor 

Professor 

Aulas expositivas, palestras debates e discussões 
em grupo, rodas de conversas, dinâmicas de 

grupos, entrevistas individuais, filmes, entrevistas 
etc. 

Ensaios, demonstrações, situação problema etc. 

Provas e Portfólio de aprendizagem, depoimento e 
observação e lista de frequência. 
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Avaliação de 
Professor 

Relatórios e formulários de avaliação e 

desempenho prontuários. 

Orientações, 
Psicóloga 

acompanhamentos Entrevistas sociais, relatórios, formulários, 
/Assistente 

e 
Social 

depoimentos e prontuários. 

encaminhamentos 

Avaliação do 
Psicóloga 

/Assistente Boletim escolar 
rendimento escolar 

Social 

Reunião de Equipe técnica 

planejamento de apoio e 
Reuniões 

Técnico docente e equipe 

coordenação multidisciplinar -
PROC. N• O.t ~/IL.._~ 
FOLHAS 1'5C _ [~-··! 

-=- --J 

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1. - RECURSOS HUMANOS (deverá ser realizada a descrição que comporão a equipe que trabalhará com 
jovens aprendizes, durante a vigência do Termo de Fomento. O quadro abaixo contém as informações 

-·do lloa#IO: M....i"""'I 

l'IS . ,.,. IGTS "5 . .. .- Salário SU9TOTAI. FGTS ~~ FGTS SublOlll 
QT e.... C/H Ttabalhlsu atuto FGlS PIS . SIGUllO "' IUll 1/J,.... .... ,,...., .. TOTAl • • • 

S3 ADfend1H S 20 O.T 319.908,00 6.391. 16 3.199,01 )29.505,24 1.272 00 26.659,00 799,77 1.116,33 266" 2US9,00 799,77 65 . .142,45 394 ... 7,69 

1 Ttcnk1 20 Cll 30.800,00 2.4 64,00 301,00 33.572,00 0,00 2.100.00 252.00 933,33 13,99 2.I00,00 252,00 7 121.]2 40.693,32 

1 Ptoft uor 30 CLT 17.600,00 1.401,00 176,00 19.1 ... 00 0,00 1.600,00 144,00 S33,33 41,00 1.600,00 144,00 4.069,33 23.253,33 

1 S.rvtc os Gtr111 •• CLI 16.500,00 1.320,00 16S,OO 17.91S,OO 0,00 1.500,00 135,00 50000 45 00 1.500 00 135,00 3.815 uu 21.800,00 

lOUll OU.594,.14 
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5.2- DESPESAS OE CUSTEIO - SERVIÇOS OE TERCEIROS (poderá ser previsto e~m~ii:.:.u.~~'-IM.l'-11!~:&..Ji~...,..,..-...., 
serviços, programas e projetos) PROC. Nº-~~---, 

ai 
Custo Mensal Custo Total 

5.3 - DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO (poderá ser previsto em conjunto para todos os 
serviços, programas e projetos) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa 

Material de: higiene e limpeza; escritório; 
pedagógico; para cursos; gêneros alimentícios; 

benefícios eventuais, pequenos reparos, 
manutenção do prédio (água, luz, telefone), exames 
médicos, seguro de vida, transportes, uniformes e 

outros. 

6 - CRONOGRAMA OE DESEMBOLSO 

PREVISÃO GERAL 

Custo Mensal Custo Total 

R$ 1.272,98 R$ 15.275,78 

Concltdente 

1• Pareei• 2' Parcela J• Parcela ••Parcela 61 P1rcet1 a• Parcela 

41.322,61 41.322,51 41.322,51 41.322,51 41.322,51 41.322,51 

7 - CRONOGRAMA DE PREST AÇAO DE CONTAS 

Atividade' ·· ' · 

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

2° quadrimestre 

3° quadrimestre 

Final/anual 

7•Parcell .. Parcela .. Parcela 10Parcell 11• Parcela 12 Parcela 

41.322,61 41.322,61 41.322,61 41.322,11 41.322,61 41.322,61 

10/09/2019 

10/01/2020 

20/01 /2020 
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8- Equipe Profissional para atendimento psicossocial e pedagógico 
FOLHAS 

~.". A fim de garantir a boa gestão do programa e assegur·~a~r ;,,;a~o~s~a;:p~r~e::;n:;1~z~es ... .._..~ 
"kcompanhamento sistemático a RASC disponibilizará uma equipe multidisciplinar, composta 
· pelos seguintes profissionais com formação em serviço social, psicologia e pedagogia. Cujas 

funções principais estão descritas a seguir: 

8.1 - Descrição das atividades atribuídas à coordenação pedagógica: 

.. 

• Produção de conteúdos educacionais; 
• Planejamento de atividades pedagógicas; 
• . Criação de cursos; 
• · Elaboração de planos de trabalho; 
• ' · Elaboração de provas e avaliações; 
• Acompanhar dificuldades de aprendizado; 
• Fazer inte.rvenções pedagógicas; · 
• Ministrar aulas . 

8.2 - Descrição das atividades atribuídas à assistente social: 

• Orientações e encaminhamentos; 
• Atend.imento assistencial; 
• Elaboração de relatório de atenqimento; 
• Acómpanhamento das atividades práticas; 
• . Acompanhamento do desempenho escolar; 

8.3 - Descrição das atividades atribuídas à psicóloga: 

• Atendimento psicológico; 
• · Relatório de atendimento; 
• Ficha de evolução; 
• Atendimento familiar; 

8.4 - Descrição das atividades atribuídas ao coordenador geral: 

• Gerenciamento do contrato de aprendizagem; 
• · Articulação com os servidores que atuarão em contato direto com o aprendiz para 

verificação do seu desempenho nas atividades práticas; 
• Aplicação de advertências e qrientações aos. aprendizes; 
• Feedback da participação do aprendiz no Programa aos familiares e responsáveis; 
• Reuniões com a equipe técnica; 

8.5 - Descrição das atividades do professor matérias básicas: 
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• Preparar e ministrar aulas teóricas e práticas de acordo com programa e atividade do 
curso; Executar seu plano de ensino, adequando-o, às necess· r ndizes, 
bem como às características e exigências da realidade conjun D ti -----• Preparar, aplicar e corrigir os exercícios e pro.vas; FOLHAS_j}l_ _ _ 

• Divulgar aos aprendizes os resultados das avaliações, bem como ar- es c1 ~~~':b 
trabalhos, provas e dirimir dúvidas por ventura existentes; 

• Acatar as orientações do Serviço de Coordenação Técnico-Pedagógica, colaborando 
para o bom desempenho do Programa; 

• Operar com eficácia equipamentos de informática e de comunicação, bem como 
manipular aplicativos e sistemas informatizados; 

8.6 - Descrição das atividades do professor matérias específicas: 

• Preparar e ministrar aulas teóricas e práticas de acordo com programa e atividade do 
curso; Executar seu plano de ensino, adequando-o, às necessidades dos aprendizes, 
bem como às características e exigências da realidade conjuntural; 

• Preparar, apl icar e corrigir os exercícios e provas; 
• Divulgar aos aprendizes os resultados das avaliações, bem como dar-lhes ciência de 

trabalhos, provas e dirimir dúvidas por ventura existentes; 
·• Acatar as orientações do Serviço de Coordenação Técnico-Pedagógica, colaborando 

para o bom desempenho do Programa; 
• Operar com eficácia equipamentos de informática e de comunicaÇão, bem como 

manipular aplicativos e sistemas informatizados; 

8.7 - Descrição das atividades de secretária: 

• Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo dos aprendizes; 
9 • Fazer o controle da frequência e das ausências dos aprendizes em suas atividades 

práticas e teóricas; 
• Prestam atendimento telefônico; 
• Controlar entrada e saída de equipamentc:;>s e visitantes; 
• Imprimir relatórios e controles; 
• Elaborar advertências e controlar atestados; 
• Imprimir certificado. 

8.8 - Descrição das atividades dos profissionais de servicos gerais; 

• Realiza a manutenção, conservação e limpeza em geral nos espaços destinados à 
formação teórica, além de outros como s~nitários e área livre; 

• Executar atividades de zeladoria, recepcionando pessoas, recebendo materiais, 
mercadorias e equipamentos, contribuindo para a conservação do edifício, realizando 
pequenos reparos, limpeza ou providenciando serviços de terceiros quando 
necessário; 
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• Executar tarefas básicas, operacionais e de apoio relacionadas ao funcionamento do 
refeitório; 

• Zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos; 
instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

9 - Quantidade de jovens aprendizes que a Organização disponibiliza para a parceria 

A RASC possui condições de atender totalmente a quantidade máxima de jovens 
aprendizes no Programa de Aprendizagem - Arco Ocupacional Curs · · · 
ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 53 vagas. PROC. Nº 2\? L .. .,. __ _ 

. ., 
FOLHAS_j_~- ·- _ ~.,. • .. ... ~Í 

Bauru, e agos o e2' 

A~~tente Social Claud~zaga 
Elen Franco dos Reis Alves Presidente 
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PLANO DE TRABALHO - 2019 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENT 
EXERCÍCIO: 2019 

RASC - REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
CNPJ 60.004.165/0001-63 
Data de Fundação: 30/03/1992 
Endereço: Rua Luiz Bassoto, 5-50. Vila Carmem. Bauru-SP. 
CEP 17030-500 
Fone: (14) 3879-3183 
Email: rasc@rasc.com.br 
Site: WWW.rasc.com.br 
Horário de funcionamento - Comercial 
Responsável Legal: Cláudio Gonzaga 
Coordenador do Programa: João Lunardelli Neto 

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

"Programa Educando para a Vida" 
Programa de Aprendizagem Profissional Arco Administração - Curso: Auxiliar 

de Secretaria Escolar 
Número do Curso do CNAP 60043 

• Carga horária total: 1840 horas 

• Carga horária prática: 1288 horas 
• Carga horária teórica: 552 horas 

IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE 

Nome: Cláudio Gonzaga 
Endereço: Rua: Arlindo Fidélis 1-67 CEP: 17052-680 Jd. Ferraz 

CPF: 061 .806.028.67 

RG: 13.501 .063-9 SSP-SP 
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Presidente: 

Cláudio Gonzaga 

Rua: Arlindo Fidélis 1-67, - Jd. Ferraz, -CEP 17056~40 
Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 

' Profissão: Ferroviário. :--.·--:-~~~":"'l"l'.~~1i;~ 

RG 13.501.063 SSP/SP - CPF 061.806.028-67 
Telefones: 14-3236-286.,....6/"'."0""9.,,,..,97=-=6~1.....,-1~3~71.,,..,./3=-=2,...,,1..,,,..8-...,,,9..,,,..29"'""1,.,.......~-~---~-~ 

Vice - Presidente: 

José Luiz Toledo Martins 

Rua: ProfO Gerson Rodrigues 6-45 apt 63, - VI. Universitária, - CEP i 
17012-535 
Estado Civil: Casado - Nacionalidade: Brasileira 

------"'9!11f:"'I'"-~~.._..'="~~~~~· 

Profissão: Engenheiro Civil 
~------------------""-'lli---..._--1--.llli.....o--....... =::..---.-..;; 

RG 7.375.581 . SSP/SP - CPF 015.227.298-44 
Telefones:J 14-3208-312~ / 99702-1656/97811-3121 

1° Secretário 

Francisco Carlos Alves 

Rua: Matilde' Fraga Moreira de Almeida 5-55, Parque São João, CEP 
17055-240 
Estado Civil : Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Empresário · ----;~r--~~~~~~~m~1 

~ -
RG 13.913.367-7 SSP/SP - CPF 021 .727.828.07 
Telefones: :14.;3238-7t64 /~9~9..,,,..85=3""""..a"="'"s=-=s,...,,s-:-:19=9=7=91.,,...;.()"""'9.,,...2=s-. -----~__...p ...... 

2° Secretário 

Oirsson Carneiro Alonso 

Rua: Dr. Silvio.JYlarques Júnior :1-56, - Jd. Pa ani, - CER 17024-250 
Estado Civil : Casado - Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: ~ancári<? AR senta o - ......... -.:~~"'!\'f'":~~~g:~-:;:r:-~ 

RG 26.707.903-5 SSP/SP - CPF 172.585.888-68 
Telefones:' 14-3277-71 30~/ 99788-2261 ~u-..r~l!!"!""'tl~~---
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1° Tesoureiro 

José Antônio Tiroel 

2~ Tesoureiro 

Marcos Alberto Farçoni 

Rua: Antonio Palhares 2-09, Quinta da Bela Olinda, - CEP 17023-520 
Estado Civil : Casado - Nacionalidade: Brasileira 

~~--~~--~--------~~--Profissão: Eletricitário Aposentado 
~----__..;.:.--~--.;._.----...i....;.__~..;.._~~--~--.. 

RG 14.808.683-4 SSP/SP - CPF 058.392.888-96 
Telefones: 14-J011-822S/99133-8257 ----------.-....... ....,~ .... ,.....,,,.. .... 

1. Caracterização da Or anização da Sociedade Civil 

A RASC é uma entidade qualificadora legalmente constituída que tem por objetivo a 
assistência social ao adolescente e a educação profissional registrada no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Bauru, sob o número 62 e cadastrada 
no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, parceira de grandes instituições e como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e o SERPRO - Serviço Federal de 
Processamento de Dados, para quem oferta seus Programas de Aprendizagem Profissional de 
acordo coma as Legislações vigentes para todo o Estado de São Paulo. 

Contribuir para erradicar o trabalho infantil e assegurar a garantia constitucional do 
direito do adolescente à profissionalização, escolarização e à proteção no trabalho, observando 
as condições de respeito à pessoa em desenvolvimento e assegurando uma formação de 
qualidade que proporcione o desenvolvimento integral do indivíduo. 

Ser uma instituição relevante para a sociedade e referência na execução de serviços, 
programas e projetos sociais. 
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1.3 Finalidade Estatutária 

A RASC - Rede de Assistência Sócioeducacional Cristã, tem por finalidade em seus 
objetivos assistenciais a seguintes atribuições: 

>-- A formação técnico profissional de adolescentes e jovens de ambos os sexos, em 
parceria com órgãos governamentais ou a iniciativa privada de acordo com a legislação 
trabalhista vigente, sendo que na realização de seus objetivos a entidade poderá 
celebrar convênios, contratos e acordos de qualquer espécie com estabelecimentos de 
ensino de qualquer grau, entidade de classes e quaisquer entes privados ou públicos; 

, Promover outras ações de incentivo a profissionalização e inserção no mercado de 
trabalho, tais como: promoção de estágios, promoção de aprendizagem e promoção de 
cidadania em todo território nacional. 

1.4 Capacidade de atendimento de acordo com a Tipificação dos Serviços Executados 

Serviço de Proteção 
Social Básica 

Serviço de Proteção 
Social Básica 

Serviço de Proteção 
Social Básica 

Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos lntergeracional. 

Programa de Estímulo 
ao Primeiro Emprego 
para Adolescentes de 
idade compreendida 
entre 14 anos e 6 meses 
a 18 anos 
Programa de 
Aprendizagem, em 
consonância com a 
Resolução/CNAS/Nº33 
de 28/11/2011 

Capacidade de 
Atendimento: 100 

usuários 

Capacidade de 
Atendimento: 300 

usuários 

Capacidade de 
Atendimento: 300 

usuários 
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1.4 Estrutura Física da Proponente 
? ROC. N•--....... ....._---.i~--1 
F-OLHAS IG5 

A Unidade da RASC está sediada num terreno de 2.500 1
, compôs a or um pr 1 

de dois pavimentos totalizando 755 m2 de área construída. Esse complexo possui 6 (seis) salas 
de aulas amplas, climatizadas, equipadas com carteiras universitárias, quadro branco e 
recursos multimídia, além de uma sala para secretaria, uma sala de reuniões, refeitório e 
quadro poliesportiva . 

Salas de aulas 

A unidade dispõem de 3 salas de aulas no piso térreo e 3 salas de aula no piso 
superior. Por meio desta estrutura a RASC tem capacidade de atender diariamente até 300 
adolescentes em 2 períodos, manhã e tarde. 
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W4424MUN 

Uma secretaria com toda infraestrutura e materiais e equipamentos para oferecer 
suporte necessário para a execução dos Programas Sociais. 

Laboratório de Informática 

A unidade conta ainda com 02 laboratórios de Informática. Sendo um laboratório no 
pavimento superior e outro no térreo. Ambos dispõem de um total de 30 (trinta) máquinas com 
acesso a Internet, para uso dos adolescentes em trabalhos de pesquisas e oficinas de inclusão 
digital. 
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PROC. Nª (, \'' 
!:fi,1®!t.ij FOLHAS · I ~ r . -

-;;,..--.. ........... ::atW+~ 

A unidade possui um conjunto de 4 banheiros, sendo 2 destinados ao público em1mn 
e 2 destinados ao público masculino. Cada conjunto está equipado com 2 box com vaso 
sanitários, 1 box com chuveiro. Além de uma instalação conjugada de sanitário e chuveiro 
devidamente adaptada para pessoas com deficiência. 

Instalação sanitária 
acessível destinada a 

pessoas com mobilidade 
condicionada. 
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rea livre 

Quiosque 

Quadra Poliesportiva Coberta 

Minicampo em breve 
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2. Descrição da realidade 

Considerando que a inclusão dos adolescentes no mundo do trabalho é uma qu 
crucial para nossa sociedade, visto que o mercado de trabalho está cada vez mais restrito e 
competitivo exigindo qualificação cada vez mais elevada. Dessa forma, continua-se destinando 
aos jovens e adolescentes os piores postos e formas de trabalho o que pouco ou nada 
contribui para sua empregabilidade futura. A introdução precoce dos adolescentes no trabalho 
influenciada pela situação econÇ>mica da família dos mesrnos podem i:ião trazer os benefícios 
esperados, podendo ser extremamente danosa para o desenvolvimento físico, afetivo e 
cognitivo dos adolescentes trabalhadores, além de perpetuar a situação de desqualificação e 

··pobreza. . . 

• 

Nesse contexto os Programas de Qualificação Profissional oferecido pela RASC, que 
concilia a formação empreendedora e práticas de geração de renda se apresentam como 
forma de garantir aos adolescentes conforme o Art. 69 do ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o direito á profissionalização e à proteção no trabalho, assegurando o respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

· Assim por meio dos Programas de Aprendizagem a RASC procura minimizar os 
problemas sociais que afetam a vida dos adolescentes, dentre eles: 

~ O acesso restrito à educação de qualidade; 
);> As frágeis condições para a permanência no sistema escolar; 
:..- A dificuldade de inserirem no mercado de trabalho formal; 
~ A luta pelo primeiro emprego; 
}e A inadequada qualificação profi$sional. 

Tais dificuldades reforçam a necessidade urgente ·de ações que visam à ·qualificação 
profissional, a participação social, a garantia do primeiro emprêgo aos jovens e adolescentes. 
dé nossa comunidade. · 

3 Descrição do Programa 

O Programa de Aprendizagem Profissional prevê a execução d~ atividades teóricas e 
práticas, sob a orientação de entidade qualificada em formaçã9 técnico-profissional metódica, 
com registro no Conselho Municipal dos Dil-eitos da Criança e do Adolescente e também 
cadastrada no Cadastro Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE, com especificação do público-alvo, conteúdos programáticos a serem ensinados, período 
de duração, carga horária teórica e prática, formas de acompanhamento, avaliação e 
certificação do aprendizado". observados os parâmetros estabelecidos na Portaria MTE nº 723 

' de 23 abril de 2012, atualizada pela Portaria MTE nº 1005 de 1º de julho de 2013. 
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o Programa tem por finalidade o cumprimento da política pública voltada à promoção 
da profissionalização da juventude, atendendo ao chamado constitucional. O seu propósito é 
contribuir para o desenvolvimento social e profissional dos adolescentes, mediante atividades 
teóricas e práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho, oportunizando-lhe, assim, sua 
primeira experiência profissional. Por consequência, o Programa contribui também com o 
aumento da renda familiar do adolescente, desperta nos jovens o i eresse pela escola e a 

inclusão social. PROc. Nº-=.l"'-)1.1.l!.._ 
FOLHA9 

. · Nestas condições a proponente irá assumir a condição de emprega oras, o 
do art. 431 da CLT e, assim, cumprir com todas as obrigações trabalhistas e acompanhar o 

~ desenvoÍvimento físico, psíquico, .moral e social do adolescente aprendiz, utilizando-se de 
locais e meios didàticos apropriados. 

3.1 Descrição da Proposta Político Pedagógica 

A Proposta Político Pedagógica do Programa de Aprendizagem pressupõem a 
formaç.ão técnico-profissional metódica, de adolescentes, compatível com seu desenvolvimento 
físico, moral, psicológico e social, objetivando o desenvolvimento das seguintes competências 
articuladas entre si: 

· a-) Competência Pessoal - Aprender a Ser: Para desenvolver, o melhor possível, a 
personalidade do indivíduo e torná-lo apto à agir com uma capacidade cada vez maior de 
autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal, levando em consideração o ·seu 
potencial, construir a sua identidade e projeto de vida, conectado aos desafios do tempo em 

• que vive e às suas transformações. 
b-) Competência Relacional -Aprender a Conviver: Desenvolvendo a compreensão do 

outro e a percepção das interdependências, estimular o indivíduo a realizar projetos comuns e 
se preparar para gerenciar conflitos, respeitar os valores do pluralismo, da compreensão mútua 
e da paz. 

· c-) Competência Cognitiva - Aprender a Conhecer: Combinando uma cultura geral, 
suficientemente ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido 
de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para se beneficiar das oportunidades oferecidas 
pela educação ao longo da vida, desenvolvendo habilidades para buscar, repassar e produzir 
conhecin:ientos, utilizando-os para o bem comum. 

d-) Competência Produtiva - Aprender a Fazer: A fim de adquirir não só uma 
qualificação profissional, mas, de uma maneira mais abrangente, desenvolver as competências 
que tornam o indivíduo apto a enfrentar numerosas situações, atuar produtivamente e trabalhar 
em equipe, facilitando o ingresso e permanência no mundo .do trabalho. 
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.2 Acompanhamento dos adolescentes 

O acompanhamento dos adolescentes é realizado por uma equipe multidisciplin 

acordo com as atividades abaixo. 

, de 

• Acolhida: é a porta de entrada do adolescente e seus familiares ao Programa 
"Educando para a Vida", nessa ocasião o processo é claramente explicado para o 
adolescente e seus pais ou responsáveis legais, que inclusive assinam o contrato e 
to!Tlam conhecimento de todas as cláusulas, exigências, responsabilidades e direitos do 
aprendiz durante sua participação no programa; 

• Diagnóstico Socioeconómico: levantamento de informações básicas sobre a 
composição familiar, situação habitacional e influência de fatores de risco social dos 
adolescentes atendid.os pelo Programa; 

• Orientaçã.o Sociofamiliar: realizada de acordo com a demandC! estabelecida; 
•· Cuidados pessoais: orientação quanto à organização do lar, higiene pessoal e coletiva, 

alimentação e nutrição, gestão financeira do orçamento doméstico e demais orientações 
necessárias a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e seus familiares; 

• Apoio. à família: incentivo ao reconhecimento da importância da família no 
desenvolvimento sociofamiliar, incentivo à responsabilidade; 

• Acompanhamento escolar: semestralmente é verificado o aproveitamento escolar e a 
frequência dos aprendizes inseridos no Programa de Aprendizagem e realizadas 
intervenções quando necessário. 

• Serviço de Assistência Social: tem por objetivo atender os adolescentes inserido.s no 
Programa e seus familiares em situação de risco pessoal e social orientando, 
encaminhando e assistindo, quando necessário. O atendimento é realizado de forma 
presencial e também por meio de diferentes canais de comunicação e as principais 
atividades realizadas pelas assistentes sociais são: entrevistas, atendimento e 
acompanhamento social, visitas domiciliares, inclusão· em programas . de 
complementação de renda,: atendimentos emergenciais, orientação familiar, promoção 
de estratégias de acesso à moradia, ao trabalho, á saúde, à educação e outros 
encaminhamentos necessários. 

• Serviço de Assistência Psicológica: serviço disponibilizado por meio de diferentes 
canais de comunicação, e destinado às pessoas que buscam um atendimento de apoio 
em situações de crise ou traumas, situação que tire o equilíbrio momentâneo e 
necessitam de uma ação interventiva imediata. Por meio de entrevistas iniciais os 
psicólogos reúnem informações sobre os adolescentes atendidos e após o atendimento 
são realizadas as intervenções necessárias, também é analisada a necessidade de 
retornos ou encaminhamentos para outros serviços de atendimento. 
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3.3 Adolescentes ue demandam acompanhamento 

A RASC realiza reurnoes periódicas com seus professores respons 
atividades teóricas e orientadores que supervisionam às atividades práticas do aprendiz a 
equipe multidisciplinar da instituição, onde são tratados os casos que demandam 
acompanhamento socioassistencial, ou intervenções psicopedagógicas. 

O acompanhamento das atividades práticas é realizado por meio de fichas de 
. avaliação de desempenho· e relatório de atividades, com a participação do orientador e do 
.• gestor do banco, visto que eles estão em maior contato com aprendiz. Os formulários de 

= avaliação de desempenho são enviados às unidades da Prefeitura aos cuidados dos 
orientadores dos aprendizes com· p~riodicidade semestral, para avaliar os seguintes itens: 

' 

• Assiduidade; 
• Pontualidade; 
• Participação; 
• Cumprimento às ordens; 

· • Organização; 
• Iniciativa; 
• Interesse; 

• Responsabilidade profissional; 
• Capacidade de direção; 
• Adaptação ao trabalho; 
• Disciplina; 
• Relações Humanas;· 
• Conhecimento Técnico; 

Domínio das técnicas de trabalho. 

3.4 Carga Horária do Programa 

A carga horária do Programa de Aprendizagem segue as definições· validadas e 
divulgadas no CONAP - Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem e compreende um 
total de 1840 horas, incluindo 552 horas destinadas à fo~mação teórica e 1288 horas 
destinadas à formação prática. A duração dos contratos de aprendizagem com os jovens e 
adolescentes·terá duração de 24 meses. 
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3.5 Matérias Básicas e Específicas 

Do total de horas previsto para a capacitação teórica, oras, o 
contemplará 188 horas de Matérias Básicas, denominadas FTG - Formação Técnica Geral que 
objetiva o desenvolvimento de conhecimentos específicos, valores e habilidades no campo do 
mundo do trabalho, organização social, ética, direito, saúde, segurança do trabalho e 
orientação profissional dialogando com os conhecimentos, valores e habilidades da FTE -
Formação Técnica Específica. Além de 364 horas de matéria específica denominada FTE -
Formação Técnica Específica que integram os conhecimentos que irão qualificar o aprendiz 
para o exercício de sua ocupação profissional. • Carga horária total do 

Carga horária teórica Carga horária prática 
Programa 

552 horas 
Matérias Básicas (FTG) 188 

1840 horas horas 1288 horas 
Matérias Específicas (Arco) 364 
horas 

3.5 .Distribuição das horas destinadas á prática laboral e formação teórica 

A& atividades práticas na Prefeitura Municipal compreenderão 16 horas semanais, 
totalizando no mínimo 64 horas mensais e as atividades teóricas realizadas na RASC, no 

•
mínimo 4 horas semanais, cumpridas de forma presencial, havendo necessidade de demais 
dias para .a complementação da carga horária teórica mínima exigida pelo Programa, estas, 
serão cumpridas em encontros extras programados aos sábados. Sendo respeitada a jornada 
diária do aprendiz de 4 horas. 

3.6 Ementário/ componentes curriculares da Formação técnica Geral - FTG 

O jeito de ser e de viver dos jovens - 12 horas 

lJ Compartilhando experiências e construindo a identidade; 
IJ Identidade, o seu jeito de ser; 

U A construção das identidades na relação com os outros, num contexto histórico 
social; 
O A individualidade da trajetória de vida de cada jovem; 
D As particularidades e potencialidades da juventude; 
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[J A forma como a sociedade reconhece a juventude em diferentes contextos 
históricos e culturais; 
n Diversidade cultural brasileira; 
o Sociabilidade dos jovens; 
o Um retrato da juventude no Brasil 
íl · Trabalho X Emprego; 
o. A prioridade dos jovens; 
o A relação dos jovens com o trabalho; 

~Técnica, tecnologia e ciência - 8 horas 

- o O que é técnica; 
lJ Observando as atividades é técnicas no banco; 
o A unidade técnica; 
o A transformação das profissões; 
o O aperfeiçoamento das técnicas; 
O Construção de conhecimentos técnicos; 
n Trabalho e transformação do mundo; 

Políticas públicas voltadas para juventude -12 horas 

11 
[J 

rJ 

erJ 
ll 
o 
[] . 

[] 

íJ 

O jovem a escolaridade e o trabalho; 
Programa Nacional de Aprendizagem; 
A trajetória dos direitos humanos; 
Juventude e trabalho; 
Jovens em busca de experiência; 
Programas sociais para a juventude; 
Os sentidos de trabalho para os jovens; 
Ser jov~m trabalhador no Brasil; 
O jovem. no mundo do trabalho; 

PROC. Nº..:i::.;.l!>'-'-1-'-"! º'----*+-
FOLHAS 1-='l.\ 

l 

[Produzir é transformar -12 horas J 
~. ~~~~~~-,---~~~~~-

º Conhecimentos gerais e específicos para o mundo do trabalho; 
D Divisão do trabalho; 
O Preparação do trabalho; 
Cl A transformação na produção de bens 
íJ Criando e transformando; 
l] As transformações na prestação de serviços; 
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Controle no processo de trabalho - 12 horas 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Controrar é cuidar; 
Controlando o uso do tempo; 
Controlando minhas despesas; 
Diferentes dimensões do controle; 
O controle no cotidiano e no trabalho; 
Mei.os de controle; 

·D-rr'-

Uma experiência de controle sobre o próprio trabalho; 
Ações de controle; 

[] 

-, il 

D 

D 

D 

D 

D 

LJ 

Quem.çontrola e o que é controlado no trabalho; 
Gestão e controle; 
Mantendo o controle; 
Compromisso ético e o controle de informações; 
Ex~mplo de .controle em uma operação bancária; 
O controle de valores; 
Controle de acesso de pessoas; 
Instrumentos de controle (código de barras, QR code) 

Qualid~de de vida e qualidade no trabalho -12 horas 

O Diferenciando e definindo qualidade; 
D Viver com qualidade; 

eu A juventude se ·preocupa com sua saúde e com o planeta; 
IJ Riscos de acidentes e doenças no trabalho; 
D Observando as condições do ambiente de trabalho; 
D A prevenção é a melhor opção para evitar danos a saúde; 
Ll Ter melhores condições para exercer as atividades de trabalho é promover saúde; 
O Norma ·Regulamentadora Nº 17- Ergonomia; 
o Equipamentos de proteção individual - EPI; 
IJ A importância da pausa; 
CJ lhformação e saúde andam juntas; 
o Trabalho decente .X trabalho precarizado; 
[J Direitos sociais e trabalho; 
O Qualidade na produção; 
O Qualidade total nas empresas; 
O Ferramentas de controle de qualidade; 
[J Qualidade nos serviços bancários; 
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o A qualidade no serviço público; 
o Controlando a qualidade dos serviços; 

[ A organização do trabalho - 12 horas 

o 
o· 
o 
o 

91 
'-- [] 

A divisão social do trabalho; 
Registrando as divisões nas etapas do trabalho; 
Estrutura organizacional (Organograma); 
Organograma de um hotel; 
Organizando um evento; 
Fluxo.grama; 
A organização do trabalho e a rotina do aprendiz; 

PROC. Nº 
FOLHAS 

[] 

o PPCP - Planejamento, programação e controle da produção; 

Administração científica no trabalho - 4 horas 

O Método, ritmo e intensidade no trabalho; 
D Desdobramento da análise científica no trabalho; 
D Um exemplo de método de trabalho; 
D Método de trabalho e a criatividade do trabalhador; 
D Ciclo de trabalho, ritmo e intensidade; 

Direitos trabalhistas. e previdenciários - 4 horàs 

D -Licenças (maternidade e paternidade); 
lJ. DSR - Desca.nso Semanal Remunerado; 
D Direito ao trabalho e um salário digno; 
1·1 Férias e Décimo Terceiro Salário; 
[J Horas extras. 
D Convenções, acord9s e dissídios; 
lJ Conhecendo meu contrato de trabalho; 
D PIS - Programa de Integração Social; 
Ll FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
U Auxílio Doença e Afastamentos; 
[l Contribuição Previdenciária; 
CJ Aposentadoria; 
D Lei da Aprendizagem. 
D Lista TIP (Decreto 6.481/2008) 

_., 
:2~'.l 1 l'i. \. 

\:f-<. 

l 

.. 
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[ Cultura organizacional - 4 horas ] 
'----· ---------,--~ 

o 
D 

D 

o 

Cultura organizacional; 
A cultura organizacional na empresa em que trabalho; 
Clima organizacional; 
O clima organizacional na desmotivação dos trabalhadores. 

PROC. N" i1~ 71 i 1 

FOLHAS_l~.:.2.=o=::"~··-:: 

. ( NoÇões de economia - 4 horas ) 
91 A ecç>nomia na cidade: Produção, circulação e consumo; 

Classificação das ativid_ades econômicas; 
,_ 

D 

n 
D 

LJ 
[J 

[J 

Setores de produção; 
A Predominância no setor de serviços; 
A participação dos setores econômicos no PIB; 
Diferenciando produção de bens e produção de serviços; 
Produtos e serviços a importância das informações; 

j O uso das tecnologias da informação e da. comunicação no dia a dia - 4 horas 

o Comparando o passado e o presente; 
D No hotel, hoje é ... , ontem era ... ; 
D O trabalhador: mais longe da matéria-prima e mais perto dos equipamentos; 
lJ A automação no setor hotelereiro; 
~ Difusão tecnológica; 

D A tecnologia na sociedade atual; 
IJ Novas tecnologias requerem novas habilidades; 

[ .Oficina a Lei da Aprendizagem - 4 horas ] 
'--· --------~ 

1·1 Conhecendo a Lei da Aprendizagem; 
[J Benefícios sociais e fiscais; 
D Direitos e obrigações dos aprendizes; 

O Trabalho e oportunidade; 

( Oficina de empreendedorismo - 4 horas l 
LJ Empreendedorismo e sucesso; 
lJ Histórias inspiradoras; 
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Perfil do empreendedor; 
Análise de mercado; 
Elaboração de projetos (plano de negócio simplificado); 

Oficina de Educação Financeira - 4 horas 

D Conceitos de receita e despesa; 
o Como administrar o salário; 

· .D Controlando o orçamento; 
~ Desejo de consumo e necessidade de consumo; 

D Aplicações e investimentos; 
D Contabilidade pessoal; 
D Balanço patrimonial pessoal; 

( Oficina de orientação sexual - 4 horas 

D Sexo, sexualidade; 
D Relações de gênero; 

PROc. Nº :LI~ !"/. 
FOLHAS lf\ 

D Prevenção a DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis; 
D Métodos contraceptivos; 
D Homofobia; 
D Direitos sexuais e direitos reprodutivos; 
[J Relações de gênero; .1 Sexualidade na adolescência; 
fJ Gravidez na adolescência; 
D Quanto. custa ter um filho; 

Oficina Educação para o consumo - 4 horas 

D Consumo X Consumismo; 
IJ Consumo consciente; 
rJ Sustentabilidade: Preservação do equilíbrio ambiental, reciclagem; 
o 8 R da sustentabilidade; 
[I A influência do marketing sobre o consumo; 
ll Desperdício; 
D Efeito estufa; 
D Marketing verde; 
D Tecnologias verdes; 

) 

18 



• 

RASC 
REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto, nº 5-50. Jd. Marambá. Bauru-SP, CEP. 17030-500 
Fone:(14) 3879 3183 ou 3879 3184 - www.rasc.com.br 

. CGC/MF 60.004.165/0001-63 

Economia verde; 
Noções de economia; 
Oferta e procura; FOLHAS 

[J 
[J 

D 

D 

D 

Sustentabilidade e consumo responsável; 
Reflexão sobre o ato de consumir e .sobre como o papel do consumidor na 

sociedade de consumo; 
o O que é relação de consumo, quais os órgãos que o consumidor pode recorrer; 

. o A importância de registrar a reclamação nos órgãos de defesa do consumidor e os 
meios para solução de problemas de consumo; 
o como utilizar o Código de Defesa do Consumidor nas situações cotidianas de 

econsumo, O que fazer e aonde recorrer quando o seu direito for desrespeitado, 
- publicidade e consumo; 

D Oneomania. 
o Dicas para administrar o salário e consumir com moderação. 

Oficina de .Prevenção ao uso de drogas - 4 horas 

lJ Drogas: classificação e efeitos no organismo; 
D Drogas lícitas e ilícitas; 
D Formas de prevenção; 
D Fatores de risco e fatores de proteção; 
D Experimentação, uso, abuso e dependência de drogas; 
D O uso de drogas psicotrópicas no Brasil; 
D Complicações clínicas e psiquiátricas do uso do álcool; 

• O Prevenção; 
[J Álcool e redução de danos no ambiente de trabalho; 
lJ O uso de tabaco; 
D A influência do uso de drogas sobre o sistema de saúde; 
D Tratamento X Prevenção; 

Oficina tenho direito de ter direitos - 4 horas 

o A história dos Direitos Humanos; 
u Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
LJ Princípio da dignidade da pessoa humana; 
CJ A origem e a evolução dos direitos da criança e do adolescente; 
D O Estado e a proteção dos direitos humanos; 
D O Direito Internacional dos Direitos Humanos. Documentos internacionais_ 
D Mecanismos internacionais de proteção dos Direitos Humanos. 
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o Direitos Sociais e Políticos; 
D Novos Direitos Humanos - Ações Afirmativas e Transformativas • Direitos de 
Nacionalidade; 
O Direitos ao Meio Ambiente; 
[J Direitos das Mulheres; 

PROC. N• 'a.\~Jl"ll \ 

FOLHAS ~Jb~ 

o Direitos Sexuais e Reprodutivos; Direitos dos povos indígenas; '-

o Direitos dos afro-brasileiros; 
o Direitos dos deficientes; 
o Direitos dos idosos; 
o Direito a liberdade de expressão e crença. 

Oficina saúde e segurança no trabalho - 4 horas 

o Ergonomia; 
o Ginástica-laboral; 
D Conhecendo as "NRs"; 
o Uso de EPI e EPC; 
[J Conhecendo o PAT; 
o Gestão de Segurança; 
o SESMT e CIPA; 
o Os riscos de cada ocupação; 
[1 Ler/Dort: 
o Fatores de risco; 
o Mapas de risco; 

•º Os males do barulho; 
o Assédio moral no trabalho; 
í] Incidente e Acidente de trabalho; 
o Higiene do trabalho; 
D Riscos Ambientais; 
D Lista TIP Decre.to 6.481/2008 

Oficina relações étnico.raciais - 4 horas 

D A miscigenação étnico-racial e sua influência na construção socifll do Brasil; 
D As definições étnico-raciais e as políticas de açãó afirmativa; 
ll A invenção das ra.ças; 
O A ideia de democracia racial; 
O Preconceito racial 
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Raça, cor e grupo étnico; 
A questão dos índios e a definição de grupo étnico; 
As cotas raciais; 

[ Oficina de educação tributária - 4 horas ) 
'---· ---------
o A história dos tributos; 
U O surgimento do Estado e a arrecadação de impostos. 
o Por que pagamos impostos eo A função social dos tributos; 

'- º Tipos de tributos; 
D Documentos fiscais; 
o Carga tributária; 
D Quanto pagamos de impostos; 
D lmpostômetro e Sonegômetro; 
D Sonegação fiscal; 
D Impostos sob.re a renda, IPTU, IPVA, ICMS, IOF, ITBI etc. 

[Oficina de segurança pública - 4 hor~s l 
D Segurança é dever do Estado e direito dos cidadãos; 
D Políticas de Segurança Pública no Brasil; 
D Pronasci; 

• U Policia Federal, Militar, Civil, Rodoviária, Comunitária e Corpo de Bombeiro; 
[J Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 
LJ Órgãos de defesa e proteção à criança e ao adolescente; 
[] Delegacia de Defesa da mulher, Lei Maria da Penha; 
o Organismos internacionais; 

(Oficina de .inclusão digital -12 horas l 
o Navegação segura na web; 
D Como se proteger dos crimes e golpes virtuais; 
D Cuidados com a exposição nas redes sociais; 
D Cyberbullying; 
LJ Noções básicas de editor de texto; 
D Noçõe.s básicas de edição de planilhas eletrônicas; 
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Noções básicas de editor de apresentação; 
Noções de como usar os serviços de e-mail 

Conhecendo nossa língua portuguesa -18 horas 

D 

D 

D .] 
D 
[_] 

D 

D 

D 

D 

o 
[] 

[l 

D 

D 

o .[] 
o 
D 

Crase: como usar? 
Advérbio; 
Lendo o mundo com outros olhos; 
Identificando o prefixo e o sufixo das palavras; 
A gíria, elemento de renovação da língua; 
O uso dos porquês; 
A conjunção e a lógica do texto; 
A importância da pontuação; 
Adjetivos; 
O e-mail; 
Crônica; 
Substantivos; 

Utilizando as figuras de linguagem; 
Superlativo; 
Diferenciando correspondências; 
Leitura sem palavras; 
A intertextualidade; 
Publicidade e propaganda; 
Usando a vírgula 

[ Matemática ~o dia a dia - 1 O horas 

D ·A história dos números; 
D Matemática nas finanças; 

ll Matemática nas feiras e mercados; 
[] Matemática na cozinha; 
[J Matemática na arte; 

D Matemática nos transportes; 
D Matemática na escola; 
D Matemática na construção; 

) 
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O Matemática no futebol; 
o Matemática na comunicação; PROC. N• ~\:ii!l c't 

o Matemática no sítio; matemática ·na música; L.:F~O;,!L~HAS~=:1::'::\ ?J:::::lli~=~=r.::I 
o Matemática no parque; 
[J Utilizando a matemática para resolver problemas; Raciocinio lógico matemático; 
IJ Conhecendo os tipos de gráficos e sua aplicação em cada situação específica. 

O Operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão. 

D Conjuntos numéricos. 
o Operações com números fracioná'rios (domino de frações). 

O Razão, proporção e porcentagem. ··D Regra de três simples e compostas. 
O Análise de gráficos e estatítica. 
n Organização de dados em tabela. 
íl interpretação de dados estatísticos; 

{Preservação à~biental - 4 horas 

o 
o 
[] 

[J 

o 
D ·•o 
o 
o 

Conceito de sustentabilidade; 

5 Rs da reciclagem; 
Projetos sustentáveis; 
Empresas sustentáve.is. 

Desmatamento, 
ProduÇão e consumo sustentável. 
Preservação das nascentes de água, 
Descarte dos resíduos. 
Destinação correta dos diferentes tipos de lixo. 

3.7 Ementário/ componentes curriculares da Formação técnica Específica - FTE 

Direito e legislação educacional - 44 horas 

D Legislação Educacional no âmbito Nacional 
l:l Conceitos básicos sobre direito e direito educacional 
D Os Diferentes Âmbitos da Legislação Educacional 
O O Estatuto da Criança e do Adolescente 
O Reflexões em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
O O Estatuto do Idoso 

) 
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o Reflexões sobre o Estatuto do Idoso 
IJ Conselhos de Educação à nível federal, estadual e municie!!!:!:H:!AS:::::~~==!!"-l:lm'1~i=.l 
o Percurso histórico das Constituições brasileiras (1824-1891 -1934 - 1946 - 19 7 

e 1988) . 
. o Estado, Sociedade e Política 
o Hierarquia das Leis: lei, decretos, resoluções, pareceres, portarias, medidas 

provisórias, ofícios, despachos, indicações, avisos ministeriais 
o Publicações Oficiais: O que é e para que serve o Diário Oficial da União, O Diário 

Oficial do Estado e o Diário Oficial das Prefeituras 

~A história da educação -16 horas ) 

LJ Período Primitivo; 
[J Período Oriental; 

... 
[J Período Grego; 
o · Período Romano; 
[! Período Medieval; 
D Período do Renascimento; 
o Período Moderno; 
D A história da Educação no Brasil; 

A organização do sistema educacional -16 horas 

• :J A Estrutura do Sistema de ·Ensino 
o Educação Básica: ·Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental li e Ensino 

médio 
iJ Órgãos Administrativos: Federais: Ministério da Educação (MEC) e Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Estaduais: Secretaria Estadual da Educação (SEE) e 
Diretoria de Ensino (DE).· Municipais: Sec.retaria Municipal de Educação 
(SME),Coorde~adoria de Ensino (CE) e Conselho Municipal de Educação (CME). 

LJ Ensino público e o Ensino privado 

[Fundamentos da Administração - 8horas ) 
LJ Conceito de Administração 
o Conceito de Organizações 
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Evolução da Administração 
Administração e ciência 
Escola de Administração Científica 

o Teoria Clássica da Administração 
[J Teoria da Burocracia 
O . Teoria das relações humanas 
\J Teoria comportamental da Organização 

. o Liderança e Gestão de conflitos 
o Gestão .contemporânea 

Noções de administração pública - Shoras 

u Histórico da Administração Pública 
[J Administração Pública na pré história 
LJ Funções da Administração aplicadas à administração pública 
D . Planejamento: tipos de planejamento (estratégico, tático, operacional) 
D Direção e execução na administração Pública. 
D Desburocratização na· Administração Pública 
D Ética e.transparência na Administração Pública 

Relações humanas e perfil do secretário escolar-16 horas 

lJ Evolução das Relações Humanas. 
O Importância das Relações Humanas 

• o Problemas que envolvem a relações de trabalho. ' 
o Mecanismo de defesa. Timidez 
n Secretários e relações de mando 
IJ Comunicação de Ordens. Relações públicas 
I] O secretariado no ambiente organizacional: Mudanças na profissão. O perfil do 
secretário(a). 

[Administração de materiais -16 horas J 

O Patrimônio público e patrimônio privado e patrimônip cultural 
o Patrimônio moral 
D As Implicações dos danos causados ao patrimônio 
O Bens patrimoníais 

IJ Tipos de bens (Bens imóveis, bens materiais ou bens de consumo, bens 
permanentes 
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Registro de bens: Inventário patrimonial 
Cadastramento e controle de entrada e saída de materiais 

[] 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

conceito de tombamento( rP-ROC--. N-·~J.1:-2/"li=---.....,.,f~ ... i--.{ 
Gestão do patrimônio escolar. i,;_F~O~L::.HAS~='=1="'=====-~11\1--J=: d. 
Aquisição de materiais na escola 
Processos licitatórios 
Almoxarifado e depósito 

. (Marketing Educacional - 8 horas_ ] 
'---· --~------•o 

D 

o 
D 
[.J 

D 

Ll 

D 

l:-listória do marketing na Educação. 
Características dos serviços de ensino e a qualidade. 
Sistema de informação e pesquisa. 
Segmentação, definição de alvos e posicionamento competitivo. 
Planejamento de marketing. 
Estabelecendo o composto de marketing. 
Atração e fidelização dos alunos. · 
Trabalhando o endomarketing na instituição. 

[Rotina Escolar·- 32 horas ] 
D Documentação Escolar Proposta Político Pedagógica, Regimento Escolar, 

docum~ntação dos alunos. 
o Arquivo e Atendimento; 

eu Técnicas de arquivamento, protocolo, registro e escrituração escolar; 
LJ Controle e organização dos arquivos com registros da vida escolar dos 

estudantes; 

O Conhecendo os documentos de gestão escolar: projeto político pedagógico, plano 
de ação, regimento da escola, diário tle class·e; 

o funcionamento de uma secretaria escolar e instrumentos de gestão para melhoria 
e eficiência dos serviços; 

LJ Processos de matrícula, organização de turmas e transferência de estudantes; 
D Registro do histórico escolar d~s estudantes; 

D Modelos de documentos oficiais (ATA, Certidão, Convite e Convocação, 
Declaração, Edital, Requerimento, Histórico Escolar, Declaração de Conclusão, 
Relatórios. 

D Expedição de certificados e diplomas; 

fJ Registro em ata das sessões e atividades escolares específicas. 
D Calendário escolar 
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(Noções de biblioteca - 4 horas 

o A biblioteca escolar como ambiente de produção de conhecimentos e interação 
social. 
ll .. Noções de organização do acervo bibliográfico - formação, catalogação e 
conservação do patrimônio bibliográfico. 
Cl As tecnologias aplicadas ao espaço bibliotecário. 

Estrutura organizacional das instituições de ensino - 4 horas 

o Estrutura organizacional e funcional de Instituições de Ensino: setores, funções e 
relações. 
lJ Organograma e fluxograma escolar 
O Comunidade escolar 
lJ Grupos e equipes conceitos e diferenças 

Atendimento de excelência na secretaria escolar -12 horas 

O Identificando os tipos de clientes 
O Qualidade, características e formas de atendimento: personalizados (idosos, 
gestantes, PCDs) presenciais, eletrônicos, telefônicos e impressos. 

[J Mediação de conflitos no atendimento a clientes internos e externos. •º Técnicas de atendimento 

(Contabilidade escolar - B horas ] 
~J A contabilidade como necessidade humana 
Ll A contabilidade comercial e pública 
CJ Noções básicas de contabilidade e prática contábil 
O Classificação de despesas 
n Balanços financeiros 
O Finanças públicas 
ll Planejamento público 
lJ .Orçamento público 
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Qualidade de vida no trabalho do Assistente de secretaria esc;olar - 8 horas 

D 

lJ 

D 

D 

Estresse e ansiedade no trabalho 
Ações para manutenção da saúde física e mental 
Ginastica laboral 
Alimentação e nutrição 

3.8 Identificação/ Nome do Programa 

Programa Educando para a Vida - Arco Ocupacional: Administração - Curso Auxiliar 
de secretaria escolar. 

3.9 Usuário 

Coerentemente com sua história e missão institucional, a RASC procura concentrar 
suas ações assistenciais e educativas no atendimento às necessidades sociais do público 
infanta-juvenil, principalmente adolescentes oriundos de famílias com renda que não ultrapasse 
três salários mínimos. . 

3.10 Critérios para seleção dos usuários 

A seleção dos aprendizes é realizada observando o pnnc1p10 constitucional da 
igualdade, sem qualquer tipo de discriminação .atentatória aos direitos e liberdades 

.undan:ientais do adolescente, na faixa etária entre 14 e 18 anos, além das diretrizes próprias e 
as especificidades de cada programa de aprendizagem, considerando os critérios abaixo: 

J;... A faixa etária do candidato, que deve estar compreendida entre 14 e 18 anos; 
>- A situação socioeconômica do candidato, priorizando os de renda de até três salários 

m.ínimos; 
>- Escolaridade compatível com as especificações de cada programa. 
,.. Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio. 

Os aprendizes interessados em participarem dos programas de aprendizagem da 
RASC, poderão efetuar seu cadastro através do formulário de cadastro de vaga reserva 
disponível no site da instituição.' 
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3.11 Ob"etivo Geral 

Proporcionar uma formação dentro dos conceitos de aprendizagem profissional, com 
conteúdos teóricos e práticos que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional do 
adolescente, possibilitando o ingresso no mercado formal de trabalho, sem prejuízo de seus 
estudos, na condição de aprendiz, favorecendo a sua promoção e integração social. 

3.12 Meta de Atendimento 

Atender 100% das vagas ofertadas pela Prefeitura e assegurar a qualidade dos 
• serviços prestados e a certificação dos usuários que concluírem no mínimo 90% da carga 

horária. prevista pelo Programa. 

3.13 Operacionalização 

O Programa de Aprendizagem Educando para a Vida é uma das ações desenvolvidas 
pela RASC visando à promoção e inclusão social de jovens e adolescentes no mundo do 
Trabalho de forma protegida que visa evitar prejuízos em seu desenvolvimento tanto físico 
quanto psicológico devido ao momento de formação sensível vivenciado por esse público. 

Os usuários participam de Oficinas de Aprendizagem e vivências práticas, que possibilita 
o desenvolvimento de competências pessoais (aprender a ser), relacionais (aprender a 
conviver), cognitivas (aprender a conhecer) e produtivas (aprender a fazer). As atividades 
teóricas são desenvolvidas na unidade executara da RASC que fica na Rua Djalma Teixeira, 2-
27, Jd. Cruzeiro do Sul, Bauru-SP, em encontros semanais que serão distribuídos de acordo 
com as turmas em dias ainda a ser definidos pela Prefeitura Municipal. Esses encontros 

• ocorrerão 6 vezes .ao ·mês, sendo 1 ·dia por semana, mais outros 2 dias adicionais aos sábados, 
necessários para complementação da carga horária teórica exigida pelo Programa. Todos 
esses encontros terão duração de 4 horas e serão realizados sob a orientação e supervisão de 
uma equipe multidisciplinar. As atividades práticas ocorrerão nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Bauru e são acompanhadas por um servidor que orienta e supervisionam todas 
as atividades laborais do adolescente, nos demais dias úteis de segunda a sexta feira. Essas 
atividades também possuem duração de 4 horas por dia. Sendo que nos dia em que o 
adolescente comparecer à RASC para participar da formação teórica ele é dispensado das 
atividades laborais pela Prefeitura. 

O foco do Programa é o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 
cidadania e desenvolvimento de conhecimentos sobre o mundo do trabalho e de competências 
relacionadas anteriormente. O conteúdo Programático que totaliza 552 horas, será aplicado 
com frequência de 6 (seis) encontros por mês, com duração de 4 (quatro) horas. 
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3.14 Trabalho Social 
PROC.N"~-!:.~.W..~-lllrt--1-

FOLHAS l ~O-·~-'.!.•~= 

J 

• 

);> 

);> 

);> 

Busca ativa de usuários e de parcerias para a execução do Programa: 
Acolhida dos usuários e integração da turma; 
Visita domiciliar; 

' ,., Orientações e encaminhamentos dos usuários e de seus familiares à rede da 

);> 

);> 

);> 

);> 

);.-

assistência social; 
Organização de campanhas socioeducativas; 
Mobilização para o exercício da cidadania; 
Acompanhamento do desenvolvimento escolar dos usuários; 
Estímulo aos usuários no acesso ao mundo do trabalho; 
Elaboração de relatórios e de prontuários para o acompanhamento; 

3.15 Aquisições dos usuários 

. J;> : Conhecer seus direitos e deveres e saber buscar a defesa de seus direitos quando 
. estes forem negados ou privados; 

r Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 
J;> Desenvolvimento da autonomia; 
J;> Desenvolvimentos de competências pessoais e humanas exigida pelo mundo do 

trabalho. 
J;> . Melhoria çla autoestima; 
:..- Construção de projeto de vida; 
);> Melhoramento da qualidade de vida; 
J;> Reconhecimento da capacidade e das potencialidades; 
)> Autonomia. 

3.16 Descrição das atividades 

T" d At irei"' .,l~Ji:;âti,i'éf.~" '" ... , ... ,, ., "" -· $ ·~ ':(". "· "'â 1 · 1po e· é 1roen '· IM ~·-~ i' ,.. ... ., · · . . ' .. '~*· .... ' . ~·,, - (>' ' ' .- ~~ '_ .. ,. ~ii~if:;,:f.í0.:t~~~'.f.j1"Ji;~~, : ,:ii4i;;.);?.,, .~ P,!?fl~, tf.tl .. 

Coordenador/ Professor 
Reuniõe·s de Planejamento . I Psicóloga I Assistente 

Social 
Secretaria I Psicóloga I 

Cadastros e inscrições dos candidatos Assistente Social 
Entrevista Social Assistente Social 
Atividades teóricas Professor 
Simulações e a·p·resentações Professor 
Avaliação teórica Professor 
Avaliação de desempenho Professor I Psicóloga 
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Orientações, acompanhamentos e encaminhamentos 

Encontro e reuniões com familiares 

Participação em eventos relacionados à arte, cultura e 
esporte 

Avaliação do rendimento escolar 

/Assistente Social 
Professor / Psicóloga 
/Assistente Social 
Coordenador / Professor 
/ Psicóloga / Assistente 
Social 
Professor / Psicóloga / 
Assistente Social 

Psicóloga /Assistente 

• Social 
Coordenador / Professor 

• 

Reunião de planejamento Técnico docente e 
coordenação 

3.17 Impacto Social Esperado 

)> MelhoÍ'ia da autoestima dos usuários; 

/ Psicóloga /Assistente 
Social 

PROC. Nº--11.f-' ~l)""1/J1.11-.1__.•ltrl\..-
FOLHAS_..1!_l_=•~*==:::.I 

)> Estabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 
? Potencialização da participação cidadã; 
)> Elaboração de projetos individuais e coletivos, visando futura geração de renda e 

aprimoramento das relações pessoais; 
)> Ampliação do acesso ao universo artístico e cuhural; 
? Superação de situação de vulnerabilidades sociais; 
)> Melhoria na qualidade de vida; 
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4 Cronograma/ Prazo de Execução das Atividades 

ATIVIDADE 

Reuniões de Coordenação, 
Planejamento Equipe Técnica e X 

Equipe de Apoio. 
Reuniões de Coordenação, 
Avaliação Equipe Técnica e X 

Equipe de Apoio. 
Cadastros e Secretaria e X X X X 

PROC.N•~-'-""'"'-"'"'--~-\111.+-~I 
FOLHAS 

X X 

X X X 

X X X X X X X X ,. insclicõe5 site E ui e Técnica 
Entrevista Social Equipe Técnica X X X X X X X X X X X X 

• 

Encaminhamentos Equipe Técnica X X X X X X X X X X X X 
Acolhida dos Coordenação, 
usuários Equipe Técnica. X 

Reuniões com a Coordenação, 
Equipe técnica e Equipe Técnica e X X X X 
coordena ão Equi e de A aio. 
·Formação Teórica Equipe Técnica e 
Básica instrutores X X X X X X X X X X X X 

Formação Teórica Equipe Técnica e 
Especifica instrutores X X X X X X X X X X X X 

Participação em Equipe Técnica e 
eventos instrutores 
relacionados à arte, X X X X 

cultura ou es orte. 
Confraternização 
finafde ano X 

4.1 Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

1 •• r4m 

Tipo de· 
Atendi~ento ou. 

atiyidade 

Objetivos 
pedagógicos 

Si.mulações e 
apresentações 

Avaliação teórica 

Professor 

Professor 

Professor 

Aulas expositivas, palestras debates e discussões 
em grupo, rodas de conversas, dinâmicas de 

grupos, entrevistas individuais, filmes, entrevistas 
etc. 

Ensaios, demonstrações, situação problema etc. 

Provas e Portfólio de aprendizagem, depoimento e 
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Avaliação de 
Professor 

desempenho 
Orientações, 

Psicóloga 
acompanhamentos 

/Assistente 
e 

Social 
encaminhamentos 

observação e lista de frequência. 
Relatórios e formulários de avaliação e 

prontuários. 

Entrevistas sociais, relatórios, formulários, 
depoimentos e prontuários. 

Avaliação do 
Psicóloga PROC. N• '111 11i 

/Assistente Boletim escolar FOLliA'3 \~J 
rendimento escolar 

Social 
Reunião de Equipe técnica 

planejamento de apoio e 
Reuniões 

Técnico docente e equipe 
coordenação multidisciplinar 

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1. - RECURSOS HUMANOS (deverá ser realizada a descrição que comporão a equipe que trabalhará com 
jovens aprendizes, durante a vigência do Termo de Fomento. O quadro abaixo contém as informações 

,_ ........... ~·--· 

... ... ""' ....... h 

.. _ 
""' 11/tdoi l'IS•fGTS 

ª' ................ "" T1H.a111lr.1• h~- . ""' •• sutTOTAL• -~º ... ""' 1/Jffrim "'''"' ' 
...... •ffrl••I SUbllltalº' TOTAL'"' 

[nlina 

" -~· OPfOrufiiOI " "' 150.900,00 J.011,00 1.~.00 uun.oo ~"" u.~15.00 111,n 4.111,u IU,15 12.S7S,ro J7U5 l0.121,M 1116J41~l 

Su~'""' 

' Compltio Tknlw " "' u.aoo,oo i.232,00 15C.00 16.716.QC º·ºº lA00,00 126.00 4H,66 0,00 i.<100.00 126,00 J.560,H 20.3'16,6& 

Sup1rlo1 

' ~ ..... "'º'"'"" " "' ll.ll00,00 1.440,00 'w"' 19.UQOO 000 1.KIQ,00 in.oo •oo.oo 0,00 1.500,00 1J5,DO J.llS,00 UAJ\,00 

IOl&I UQ.U)Q,5.7 
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5.2- DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (poderá ser previsto em conjunto para todos os 
serviços, programas e projetos) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

PROC. N- ) ~li /lii 

5.3 - DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO (poderá ser previsto em t:Qt.H.AS l94 
., 

serviços, programas e projetos) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Material de: higiene e limpeza; escritório; 
pedagógico; para cursos; gêneros alimentícios; R$ 322,53 R$ 3.870,43 

benefícios eventuais, pequenos reparos, 
manutenção do prédio (água, luz, telefone), exames 

médicos, sequro de vida, uniformes e outros. 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

PREVISÃO GERAL 

Concedente 

1• Pareei• 2' Pareei• 3' Parcela 4• Pucel1 s• Parcela 6' Parcela 7' Pareei• a• Parcela 9' Parcela 10 Parcela 11' 12 Parcela 
Parcela 

19,491,75 19.491,75 19.491,75 19.491,75 19.491,75 19.491,75 19.491,75 19.491,75 19.491 ,75 19.491,75 11.491,75 19.491,75 

7 - CRONOGRAMA DE PREST AÇAO DE CONTAS 

. ..... .. ..... __ 
... , ···~>t' .. J.: ~ • 

--~ . " ... ...._ ·º"' ~ ... '· .... 
Atividade Trimestre maio setembro ~ janeiro ANUAL 

~ . .. . ' .,,. - ' 
. . 

1° quadrimestre 10/05/2019 

2° quadrimestre 10/09/2019 

PRESTAÇÃO 3° quadrimestre 10/01/2020 

DE CONTAS Final/anual 20/01/2020 
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REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto, nº 5-50. Jd. Mairan1bá, Bauru-SP, CEP. ~ 7030-500 
Fone: (14) 3879 3183 ou 3879 3184 - www.rasc.com.br 

CGCIMF 60.004.165/0001-63 

8- Equi e Profissional para atendimento psicossocial e pedagógico 

A fim de garantir a boa gestão do programa e assegurar aos aprendizes o 
acompanhamento sistemático a RASC disponibilizará uma equipe multidisciplinar, composta 

pel" ,.,,;,te, ·''°''_,;ooa;, rom foonação em ,..,,;ço oocial, ,,;,'lll/ll e'·''";:!· ::1: J. 
funçoes pnnc1pa1s estao descritas a seguir: FOL~;; l9S : - · 

8.1 - Descrição das atividades atribuídas à coordenação pedagógica. 

• Produção de conteúdos educacionais; 
• Planejamento de atividades pedagógicas; 
• CriaÇão de cursos; 
• Elaboração de planos de trabalho; 
• Elaboração de provas e avaliações; 
• Acompanhar dificuldades de aprendizado; 
• ·Fazer intervenções pedagógicas; 
• Ministrar aulas. 

8.2 - Descrição das atividades atribuídas à assistente social: 

• Orientações e encaminhamentos; 
• Atendimento assistencial; 
• Elaboração de relatório de atendimento; 
.• Acompanhamento das atividades práticas; 
• Acompanhamento do desempenho escolar; 

8.3 - Descrição das atividades atribuídas à psicóloga: 

• Atendimento psicológico; 
• Relatório de atendimento; 
• Ficha de evolução; 
• Atendim.ento familiar; 

8.4 - Descrição das atividades atribuídas ao coordenador geral: 

• Gerenciamento do contrato de aprendizagem; 
• Articulação. com os servidores que atuarão em contato direto com o aprendiz para 

verificação do seu desempenho nas atividaç!es práticas; 
• Aplicação de advertências e orientações aos aprendizes; 
• · Feedback da participação do aprendiz no Programa aos familiares e responsáveis; 
• Reuniões c9m a equipe técnica; 

8.5 - Descrição das atividades do professor matérias básicas: 
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REDE DE ASSIST~NCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Rua Luiz Bassoto, n" 5-50. Jd. Marambá, Bauru-SP, CEP 17030-500 
Fona: (14) 3879 3183 ou 3879 3184 - www.rasc.com.br 

CGC/MF 60.004.165/0001-63 

• Preparar e ministrar aulas teóricas e práticas de acordo com programa e atividade do 
curso; Executar seu plano de ensino, adequando-o, às necessidades dos aprendizes, 
bem como às características e exigências da realidade conjuntural; 

• Preparar, aplicar e corrigir os exercícios e provas; 
•. Divulgar aos aprendizes os resultados das avaliações, bem como dar-lhes ciência de 

trabalhos, provas e dirimir dúvidas por ventura existentes; 
• Acatar as orientações do Serviço de Coordenação Técnico-Pedagógica, colaborando 

para o bom desempenho do Programa; 
• Operar com eficácia equipamentos de informática e de E:,:_;,;;;;.;;.:~s~;;.:.:.:.....:~rl---. 

manipular aplicativos e sistemas informatizados; 

• • • • 

• Preparar e ministrar aulas teóricas e práticas de acordo com programa e atividade do 
curso; Executar seu plano de ensino, adequando-o, às necessidades dos aprendizes, 
bem como às características e exigências da realidade conjuntural; 

• Preparar, aplicar e corrigir os exercícios e provas; 
• Divulgar aos aprendizes os resultados das avaliações, bem como dar-lhes ciência de 

trabalhos, provas e dirimir dúvidas por ventura existentes; 
• Acatar as orientações do Serviço de Coordenação Técnico-Pedagógica, colaborando 

para o bom desempenho do Programa; 
• Operar com eficácia equipamentos de informática e de comunicação, bem como 

manipular aplicativos e sistemas informatizados; 

8_7 - Descrição das atividades de secretária: 

• · Organizar e manter em dia o· protocolo, o arquivo dos aprendizes; 
• Fazer o controle da frequência e das ausências dos aprendizes em suas atividades 

práticas e teóricas; · 
• Prestam atendimento telefônico; 
• Controlar entrada e saída de equipamentos e visitantes; 
• Imprimir relatórios e controles; · 
• Elaborar advertências e controlar atestados; 
• Imprimir certificado. 

8.8 - Descrição das atividades dos profissionais de serviços gerais; 

• Realiza a manutenção, conservação e limpeza em geral nos espaços destinados à 
formação teórica, além de outros como sanitários e área livre; 

• Executar atividades de zeladoria, recepcionando pessoas, recebendo mateí-iais, 
mercadorias e equipamentos, contribuindo para a conservação do edifício, realizando 
pequenos reparos, limpeza ou providenciando serviços de terceiros quando 
necessário;. 
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REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 
Ruo Luiz Bnssoto, n"S-50. Jd. Maran1bâ, Bauru-SP. CEP. 17030-500 
Fone· (14i 3879 3183 ou 3879 3184 - www.rasc.com.br 

CGCIMF 60.004.165/0001-63 

• Executar tarefas básicas, operacionais e de apoio relacionadas ao funcionamento do 
refeitório; 

" 

• Zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do l~~~H:el~~i;:---,,~-

PROC. Nº 
FOLHAS -;;1~5tW(l..Ul--'Jl.l--i 

m.f!.~·l·!mn·~·mlt!· 
A RASC possui condições de atender totalmente a quantidade máxima de jovens 

aprendizes no Programa de Aprendizagem - Arco Ocupacional Administração - Curso: Auxiliar 
de Secretaria Escolar, a ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal, ou seja, 25 vagas. · 

Bauru, 21 de agosto de 2018. 

Assffitente Social ClaudioG~a 
Elen Franco dos Reis Alves Presidente 

··.-. 
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~.)#8Jl:f4llill CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 
~~A.W! ~,. 

Senhor Secretário 
David José Françoso 

C.N.P..J. 45.030.400/0001-88 

OFÍCIO 

Bauru, 21 de agosto de 2018. ~~~ .. 

Em atenção ao Oficio nº 216/2018 - D.R.H referente ao termo aditivo do 

Termo de Fomento nº 1.612/2018 entre poder público Prefeitura Municipal de 

Bauru, a Organizações da Sociedade Civil do Município de Bauru Consórcio 

Intermunicipal da Promoção Social, a vencer em 31/12/2018, manifesto o 

interesse na execução do programa Jovem Aprendiz, para o exercício de 2019, 

conforme opção assinalada. 

(X) Arco Ocupacional 

Administrativas. 

Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas 

(X) Arco Ocupacional - Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar 

Bauru, 21 de agosto de 2018. 

Atenciosa ente, 

Consórcio lnterm nicipal da Promoção Socia 

Dou fe.EI test da verdade. ~: S,99 COD:S 
BA!EU, 30 de Aaosto e 20 Selo(s) PM<Jrm 
tlARCELLA PRADO CIO - ESCREVENTE 

Rua Inconfidência, 2-28 - Centro - Bauru - EP: 17010-070. 
Fone: (14) 3879-6961 

E-mail: ssocial@cipsbauru.com.br 



PROC. N~..il~\ ~1.:..----'tt~-. ~ ~~ 
FOlHP.s_JJj_ __ _ 

'(>~IilG-i CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 

C.N.P.J. 45.030.400/0001-88 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES. 

Declaro que a Organização da Sociedade Civil Consórcio Intermunicipal 

da Promoção Social, possui instalações e condições materiais necessárias para 

execução do objeto da parceria. 

Bauru, 21 de agosto de 2018. 

Atencios~mente , 

João Carlos Previd llo 

Consórcio Intermunicipal da Promoção 

Dou fe.EI test 

10 l)(ADUI. nlA(AO OU TtHTATI\IADt HNJOL 

Rua Inconfidência , 2-28 - Centro - Bauru - CEP: 17010-070 
Fone: (14) 3879-6961 

E-mail: ssocial@cipsbauru.com.br 



~.J#ã11:t4illim CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 
<~~W) ....... 

C.N.P.J. 45.030.400/0001-88 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. 

Declaro que a Organização da Sociedade Civil Consórcio Intermunicipal 

da Promoção Social se responsabiliza pelas obrigações trabalhistas inerentes a 

contratação de recursos humanos que não estejam previstas no plano de 

trabalho. 

Bauru, 21 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

João Carlos Previdell 

Consórcio lntermuni 

Dou fe.Ea test 
BAIJRU, 30 de ~osto de 

Rua Inconfidência, 2-28 - Centro - Bauru - CEP: 17010-070 
Fone: (14) 3879-6961 

E-mail: ssocial@cipsbauru.com.br 



PL 215/18 

VOLUME li 

Projeto de Lei nº 112/18, que autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante Aditivos aos 
Termos de Fomento, às Organizações da Sociedade Civil 
(OSC's) que especifica. (Programa Jovem Aprendiz) 

PREFEITO MUNICIPAL 



~~~I~ --~-: 1.l~ 
?~Iili-i CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCÃO SOCIAL 

C.N.P.J. 45.030.400/0001-88 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR TERMO DE 

FOMENTO COM O PODER PÚBLICO. 

Declaro que não existem impedimentos para celebração do termo aditivo 

do Termo de Fomento nº 1.612/2017, entre poder público - Prefeitura Municipal 

de Bauru e a Organização da Sociedade Civil do Município de Bauru, 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social, a vencer em 31/12/2018, para 

a prorrogação no exercício de 2019. 

Bauru, 21 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

Consórcio lnterm nicipal da Promoção So ial 

Dou fe.Ea test a verdade. R$: S,99 COD:S 
BAIJlt.J1 30 de AQosto de 18 Selo(s) AAAOmo 
MRCELLA PRADO ffiIC - ESCREVENTE 

9datce((a q>,.QIÚ) q:,(icio 

Rua Inconfidência, 2-28 - Centro - Bauru - CEP: 17010-070 ~ 
Fone: (14) 3879-6961 

E-mail: ssocial@cipsbauru.com.br 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 

C.N.P.J. 45.030.400/0001 -88 

DECLARAÇÃO 

PF~C.N~_..· ~q .............. ~--~~-• 
f (,\j-lf',.::J-::-.= ~º~... . ::i:.~~~= 

Declaramos, sob pena da lei, que eu, João Carlos Previdello, CPF nº 

012.546.428-20, Presidente, que o Consórcio Intermunicipal da Promoção 

Social-CIPS, possui ciência e concordância com as disposições previstas neste 

ofício nº 216/201 8, Termo de Fomento nº 1.612/2017 e que se responsabiliza 

pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 

durante o processo de seleção, bem como que atendem a todos os requisitos da 

Lei Federal nº 13.019/2014, e que posteriores alterações, para celebração do 

termo de fomento, não incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na 

legislação de regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 

Bauru, 21 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, 

João Carlos Previd llo 

Consórcio Intermunicipal da Promoção S 

R$: S, 99 COD: ~ 
Selo'(s) M403774 

Mm.LA PRADO FELICIO - · :EVENTE 

OEaADO INDicK>DEAOULTIMÇÃO OUTENTATIVADEflAU~ q>raáo Cf eLJA;W 

. ~ 
Rua Inconfidência, 2-28 - Centro- Bauru - CEP: 17010-070. 

Fone: (14) 3879-6961 
E-mail: ssocial@cipsbauru.com.br 
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~.J#â11:t4llllill CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 
(~~W! ~--

C.N.P.J. 45.030.400/0001-88 

DECLARAÇÃO 

Declaramos, em atendimento a Resolução 06/2014 TC-A-10271 /026/13-

DOE 16/04/2014, alterada pela Resolução 02/2015 TC-A-10271/026/13 - DOE 

27/02/2015, que inclui o inciso XV ao artigo 37 da Instrução 02/2008 TC-A-

40728/026/07, que a entidade CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA 

PROMOÇÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ 45.030.400/0001-88, endereço Rua 

Inconfidência, 2-28 - Centro - Bauru/SP - CEP: 17010-070 não contrata 

empresas, pertencentes a cônjuges, parentes consanguíneos ou por afinidade 

(considerando a definição da Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal 

Federal), e de seus dirigentes (considerando a definição da Portaria 

lnterministerial 127 de 2910512008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão) ou de Agentes Políticos/Dirigentes do poder público convenente. 

Bauru, 21 de agosto de 2018 . 

ente, 

Consórcio lntermu icipal da Promoção Social 

Rua Inconfidência, 2-28 - Centro - Bauru - CEP: 17010-070 
Fone: (14) 3879-6961 

E-mail: ssocial@cipsbauru.com.br 



C.N.P.J. 45.030.400/0001-88 

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA REALIZAÇÃO DO OBJETO 

Declaramos para os devidos fins, a quem possa interessar que possuímos experiência: 

1. Em programa socioassistenciais, em parceria com a Sebes - Prefeitura Municipal de 

Bauru, desenvolvidos na entidade desde o ano de 2005, sendo estes: "Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos" que atende crianças e adolescentes da faixa 

etária de 06 anos a 14 anos e 06 meses • "Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego" 

que atende adolescentes a partir dos 14 anos e 06 meses e Programa de Aprendizagem 

desde a implantação da Lei 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto 5.598/2005; 

2. São atendidas crianças e adolescentes de ambos o sexo, em sua maioria, provenientes 

de família de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social e pessoal. 

3. Promover as crianças e adolescentes na conquista de sua autonomia, através de 

programas de assistência e educação de formação profissional que atendam nosso 

públ ico. 

4. Possibilitar o desenvolvimento da convivência, como princípio fundamental ações entre a 

família, escola e a comunidade, prevenindo situações de risco pessoal e social. 

desenvolver capacidades e habilidades das crianças e dos adolescentes, ampliação do 

universo informacional, artístico e cultural , propiciar vivência para o alcance do 

protagonismo social e proporcionar aos adolescentes oportunidades de capacitação e 

inserção no mercado de trabalho a fim de reduzir e prevenir riscos sociais. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

Bauru, 21 de Agosto de 2018. 

João Cario Previdello 
Presi ente 

Rua Inconfidência, 2-28 - Centro - Ba 

Fone: (14) 3879-fü._,__,=~=====~.,..,,......,~--------------
E-mail· ssocial@cipsbau1 Y . vv• .~. 
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E~ ~)~=- ·~ -~ 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Pollticas de Trabalho e Emprego para a Juventude 

Coordenação Geral de Preparação e Intermediação de Mão-de-Obra Juvenil 
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, ED. Sede, Sala 223. 

CEP 70059-900 - Brasília-DF 
Fone (6 J) 2031-6929 aprendizagem.spoe@mte.gov.br 

DECLARAÇÃO 

Declaro para fms de comprovação de atendimento aos requisitos da Portaria MTE 723/ 12, no que se refere à 

aptidão para exercer a atividade de entidade qualificadora e desenvolver programas de aprendizagem profissional 

conforme publicado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional CNAP/MTE, que a instituição 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL, CNPJ 45.030.400/0001-88, está cadastrada no 

CNAP, e possui o curso Auxiliar de Secretaria Escolar, nº 39405 devidamente cadastrado e validado pelo perlodo de 

28/0612017 a 28/06/2019. 

Ressalto que o curso/programa de aprendizagem já validado estará sujeito a suspensão ou exclusão do Cadastro a 

qualquer tempo, caso identificada pela fiscalização a inadequação dos programas de aprendizagem à legislação ou a 

sua execução em desacordo com as informações constantes no CNAP, desde que fundamentados em relatório 

circunstanciado enviado pela chefia de inspeção do trabalho a esta Coordenação. 

Essa declaração NÃO substitui as exigências para fins de licitação previstas no artigo 30 da Lei nº 8.666/93 . 

LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO 

Coordenador Geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil - CGPI/DP 

SIAPE- 2324112 

Brasília, 30/10/2017 



• 
't 

. 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude 

Coordenação Geral de Preparação e Intennediação de Mão-de-Obra Juvenil 
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, ED. Sede, Sala 223. 

CEP 70059-900 - Brasilia-DF 
Fone (61) 2031-6929 aprendjzagem snpe@m1e gov br 

DECLARAÇÃO 

Declaro para fins de comprovação de atendimento aos requisitos da Portaria MTE 723/12, no que se refere à 

aptidão para exercer a atividade de entidade qualificadora e desenvolver programas de aprendizagem profissional 

conforme publicado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional CNAP/MTE, que a instituição 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL, CNPJ 45.030.400/0001-88, está cadastrada no 

CNAP, e possui o curso AUXILIAR ADMINISTRATNO, nº 23698 devidamente cadastrado e validado pelo período 

de 09/03/2017 a 09/03/2019. 

Ressalto que o curso/programa de aprendizagemjã validado estarã sujeito a suspensão ou exclusão do Cadastro a 

qualquer tempo, caso identificada pela fiscalização a inadequação dos programas de aprendizagem à legislação ou a 

sua execução em desacordo com as informações constantes no CNAP, desde que fundamentados em relatório 

circunstanciado enviado pela chefia de inspeção do trabalho a esta Coordenação. 

Essa declaração NÃO substitui as exigências para fins de licitação previstas no artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

Brasília, 04/05/2017 

LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO 

Coordenador Geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil - CGPI/DPT TE 
SIAPE - 2324112 

Bauru, 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
,. < ! i :r ,._ 

'• ... ~.·,;. •• ,,- ...... _. ,""f .......... 
:ti · •,,:. - "' 

CERTIFICADO 
, .. 

Certificamos que a Entidade "Consórcio -fntermunic!pal ~a Promoção Sedai - CIPS ", está registrada neste conselho 
' 

sob o número 018 e terá validade até 31 de de.zembro de 2019. A entidade está em conformidade com a lei 10097/00 e os seus 

programas de encaminhamentos para o primeiro emprego está de acordo com o Estatuto da C!iança e do Adolescente. Entidade possui 

os seguintes programas: 

- Programa Adolescente Aprendiz: fÀs~1~tentie -Adnilrílstrativo'' · 

- Programa Adolescente Aprendiz "~~;iiia; Ad~infafrátivo" . 

~-

:. . ·1',. - <.-.;·· .. 1:·~·. ~.:.: ';'.-..;~:--./ . .- ... ·.· .-·f~- ·.;.".';. . •, . :- .-.~-t '/ .: 
"'.:.. :>.:.~ ) • 

- Programa Adolescente Aprendiz ..... ~'At.!xilia·r Adníiri1stratlvo no setor Bancário" 

- Programa Adolescerite Aprendiz "Auxiliar de Comercio" . 
. . "'~~-;~~~~T·. -~- _ ~;~:/:~ ~;;-.~:·~:~;-;'i;.. _ ~'-·\~~.t 

- Programa Aprendiz "Aux1lf&r;;de;~Prod_t~~o". •.r··~~!-1*~ .~;:;-;l .µ'~:-:1:,; .J.ilf.r."· ··• 
• ..:'~ ·-·;~ ;:;; .... • "=· ·.-t;·A_ . ~~. ·: .~,?'~ .t:;-~~~ ~t-rf .. ~:,-·' ~~~*I~.. -~~t:~·.~~J·,' .. 
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- Programa Adolescente Aprendiz "auxiliar de Cobrança". 

~-~ . .:. ·. ~ : :~~ 
t;_ •.• - . ..... .r·· 

.. :... .. ~ "'· 
,_,;;;;. ... _,. .. -

-.:: .•· .......... 
..... ·.; 
-;"' •' • ~·• "(.I 

de Março 2015. 

Sandra Cristt/1~ Ferreira Franco 
Presidente.Ido )CMDCA - Bauru 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOC IAL 
R. lnconlid~nc1a. 2-28 F. 3879-6961 /2108-4358 C'EP 17010-070 - BAURU 

Email: dp@cipsbauru.com.br 
~~~,:'77m-~-

Aos seis dias do mcs de janeiro do ano de dois mil e deLoito. às dc7 ora . na ua 
Jnconfidcncia, 2-28, Centro, Uauru Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente 
os sócios do ClPS, após d~vidamente convocados, conforme edital de convol.'.açào 
veiculado nos dias: vinte; vinte e um e vinte e dois de dezembro de dois mil e dezessete, 
nas páginas: vinte e seis; trima e vinte seis no Jornal da Cidade, para deliberarem sobre os 
itens: a) eleger e empossar novos membros da direroria e do conselho fiscal b) outros 
assuntos de interesse social. de acordo com o artigo dezesseis do Estatuto Social, com 
mandato de três anos. Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. João Carlos Prcvidcllo. o 
qual verificou que jí1 havia condições dé instalação da Assembleia de acordo com a list,a de 
presenças, convidou Sr. William Davila Delgallo, para secretariar e ler o edital de / 
Publicação. O Presidente Sr. João Carlos Previdello obedecendo à ordem de publicaqão do / 
edital, indi~ou aos sócios presentes que votassem na chapa única, composta dos seguintes1 

membros: Presidente: João Carlos Previdello, Vice Presidente: Luiz Carlos Gonçalves, 
Diretor de Patrimônio: Jusé Augusto da Cunhâ Junior, Tesoureiro: Ednilson Celso 
remandes, 2º Tesoureiro: Luciano da Silva Pereira. Secretário: William Davila Dclgallo, 
2º Secreiâria: Ana Lúcia Ferreira Vendramini e Conselho Fiscal: Fernando rcrrcira tk 
Mora~s • .lo:.é Augusto Ferreira remandes e José Roberto de Mattos. Conselho riscul 
Suplentes: Ed ilainc Cri sti na Pereira Dantas, Ricardo Traldi Coelho e Yaneska Baptista 
Hortolan, passado cm votação foi deita e. empossadn simultaneamente a nova diretoria 
com manda10 de: vinte sete de fevereiro de dois mil e dezoito à vinte sete de fevereiro de 
dois mil e vinte e um. O Presidente da assembleia informou aos presentes que o Cl\AS 
(Conselho Nacional de Assistência Social), deferiu a renovação de cert ificaçào da entidade 
para o triénio de 2018 à 2020, com essa certificação a entidade continua usufruindo da 
isenção da cota patronal. O presidente Sr . .João Carlos Previdcllo, eleito e empossado 
agradeceu aos sóc ios pn:!sentes. Às l2h nada mais havendo a ser tratado. foi encerrndu a 
assembleia. L~u Willia111 Oavila Delgallo, Secretário, lavrei a presente Ata, que depois de 
lida e aprovad<1 vai assinada por mim e pelo Presidente. (A) William Davila Ddgallo, 
Secretário. (t\) João Carlos Previdello, Presidente. O Presidente (1\) João Carlos 
Previdello, Secrt"tMio (/\) Williom Davila Oelgallo, e demais presentes conforme 
assinaturas em folha a pane. Á presente é cópia fiel do livro de ata n" 03, fo lhas 67 rrente. 
Eu William Oavila Delgallo, digi tei a presente ata, que vai assinada por mim e pdo 
prl!sidente. 

Presidenie 

Secretélrio 

\ • OFlCIA!, OE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUHEN1'05 E CIVIL OE PESSOA 
.TimfnTr.Ã ""· A~11Rll 

·- ' 011645 i.., C•"6 ' lo ... . . 
~rotocolad-:> " Mi crofilmado S : 1 PJ ~,, ~staclo ..... . 

,, il~\,l· fl_~~ ... ..:l~,--«-
"t 1\H~. !,V ;.-1, A.V . ~- 't • : ~i-'FSP ... , . , : 
~ .• >. 14 , ., ,, ,~ J.,f;i'UC fDA,.'.U·· ', 4 Rf'1)~Yi l ••••• : 

•IMJRU • sP. lli/QV20l6 /<; Tr! ':>.y~f 1. ç• . ·: 
/ '·, Ao Hu'Jtc11•to . . . : 

/ - ,,, Ao 11+n. t~ul i;.; 

iS, !t I 
1$, 62 
12. 11 

) ,44 
4, 49 
l. ~l 
), l G 
o. <•O ··OUARDO CARRILHO PALlJOc.TTO ~onó• <; lo/OUlro• : 

CFlClAL SUBSTITUTO 'TOTAL= .. :....:. -'-.:..:... e.:. •• -. --:-:l0:;:;-9-.;,3<6 

/ 
I 

/ /1 L t. 



*Xill~i CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PROMOCÃO SOCIAL 
Rua Inconfidência, 2-28 F. 3879-696 1/2 108-4352 - CENTRO - CEP: 17010-070 - BAURU - SP 

e-mail : dp@cipsbauru.com.br CNPJ 45 .030.400/000 1 -~~ _ ~ _iPJlt\ 

- .. h.. i'i 
RELAÇAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISC!<\L DO C0NSD~Cl0 
INTERMUNIC IPAL DA PROMOÇÃO SOC IAL - C IPS, ELEITA EM 06/0 1/20 18 COM MANDATO DE 
27/02/20 18 À 27/02/2021. 

PRES IDENTE: JOÃO CA RLOS PREVIDELLO, residente à Rua Antonio Vianini , nº 3-10 Lote B 17 Cond. 
Quinta Ranieri, - Bauru/SP - CEP 170 15-01 1, Administrador, Casado Regime de Comunhão Parcial de Bens. 
RG 3.377.223 SSP/S P, C PF O 12.546.428-20, e-mail: jprevidello@neobiz.com.br, telefone ( 14) 99772-34345. 

VICE-PRESIDENTE: LU IZ CARLOS GONÇALVES, res idente à Rua Prof. Alberto Brandão de Rezende, nº 3-
65 J. Amália- Bauru/SP - CEP 170 17-250, Representante Comercial, Casado, Regime de Comunhão Universal 
de Bens RG 4.552.598 SSP/SP, CPF 209.656 .998-20, e-mail: luiz1t @uol.com.br, te lefone ( 14) 99772-1 563. 

DI RETOR DE PATRIMÔN IO: JOSÉ AUGUSTO CUNHA JÚNIOR, res idente à Rua Guilherme de Almeida, 
nº 4-65 AP. 72 v. Cd. Universitária - Bauru/SP - CEP 1701 2-500, Empresário, Casado, Regime Comunhão 
Pa rc ia l de Bens, RG 4 .661.763-2 SSP/SP e CPF 152.282 .588-68, e-mail: jaugusto@veracruz-mitsubishi.com.br, 
fone ( 14) 99772-8500. 

1° - TESOUREIRO: EDN ILSON CELSO FERNAN DES, residente à Rua Ory Pinheiro Brizola, 13-58 V. 
Industrial - Bauru/SP - CEP 17055-260, Funcionário Público, Casado, Regime de Comunhão Pa rc ial de Bens, 
RG 21. 166.907-6 SSP/SP e C PF 128. 136.988-8 1, e-mail: ednilson-@live.com, fone (14) 99735- 1632. 

2° TESOUREIRO (A): LUCIANO DA SILVA PEREIRA, endereço Rua 1° de Agosto, 04-47 S. 903 E Ed. 
Carave la - Bauru/SP - CEP 170 10-01 1, Advogado, Solte iro, RG: 26.821.1 76 SSP/SP e CPF 257 .367 .668-4 1 E
mai I: lucianobaurusp(â).hotmail.com, telefone 14-99782-797 1 e 324 1-0443. 

1° SECRETÁRIO : WILLI AM DAVILA DELGALLO, endereço Rua José da Silva Martha Filho, 02-100 -
Residencia l Lago Sul - Bauru/S P - CEP 17053-846, Médico, Casado Regime Comunhão Parcial de Bens, RG 
13.343.466-7 SSP/SP, CPF 047 .955.388-24, e-mail: wi.delgallo@uol.com.br, te lefone 14-98125-6433. 

2° - SECRETÁRIA: ANA LÚCIA FE RREIRA VENDRAMIN I, residente à Av. Antenor de A lmeida, 11 -99 J. 
Colonial - Bauru/SP - CEP 17047-590, Funcionária Pública, , Casada, Regime de Comunhão Parcial de Bens, 
RG 53.556.460-0 SSP/SP, CPF 058.5 12.6 18-62, e-mai l: analuc iavendramini@hotmail.com, fone ( 14) 997 11 -
5062. 

CONSELHO FISCAL: FERNANDO FERREIRA DE MORAES, AI. Das Resedas, 1-61 P. Vista Alegre -
Bauru/SP- CEP l 7020-600, Polic ia l Militar, Casado, Regime de Comunhão Parcial de Bens, RG 29.743.923-6 
SSP/SP e CPF 278.794 .328-4 1, e-mail: fe rnandoffm@hotmail.com.br, fone ( 14) 99635-7653 

CONSELHO FISCAL: JOSÉ A UGUSTO FERREIRA FERNANDES, residente à Rua Joaquim Marques 
Figueiredo, 14-55 357 B. Disrr. Industr ial Domingos Biancardi - Bauru/SP - CEP 17034-290, Fisioterapeuta, 
Casado, Regime de Com un hão Parc ial de Bens, RG 9.253.495 SSP/SP, CPF 041.949.926-1 0, e-mail : 
já beraba@yahoo.com.br, fone ( 14) 988 11-1820 

CONSELHO FISCAL: JOSÉ ROBERTO DE MATTOS, residente à Rua Santa Rita, nº 03-72 V. Camargo 
Bauru/S P - CEP: 17060- 150, Advogado, Casado, Regime de Comunhão Pa rcia l de Bens RG 3.2 12.575-6 
SSP/SP, C PF 198.08 1.868-15, e-mai 1: jrrnattos advCàlhotmai l.com, fone ( 14) 99702-2327. 

SUPLENTE CONSELHO: EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS, res idente a Rua V itória, 4-48 J. Bela 
Vista- Bauru/SP - CEP 17060-326, Funcioná ria Pública, Casada, Regime Parcial de Bens, RG 15.806.7 17-04 
SSP/S P e CPF 067 .96 1.888-02, e -mail: edidantas30@ig.com.br, fone ( 14) 99706-6962. 

SU PLENTE CONSELHO: RJ CARDO T RALDI COELHO, residente à Rua Olic iar de O live ira Guimarães, 4-39 
J. América - Bauru/SP - CEP 170 17-32 1, Representante omerc ia l, Casado, Reg ime de Comunhão Parcial de 
Bens, RG 18.032.865 SSP/SP, CPF 067.935.428-00, e-mai . coelho@uol.com.br, fone ( 14) 98 133-9738 

SU PLENTE CONELHO: VANESKA BA PTI TA HO RTO N , res idente à Rua Dagoberto M. Zimmerman l
i 00 Residencial Lago Su l - Bauru/S P - CE 17053-83 1, entis ta, Casada Reglme de Comunhão Parcial de 
Bens, RG 8.58 1 .727 SSP/SP, CPF 079. 708 46, e-mail: vh rtolan .uo l.com.br, Tu e...(J.4-) 9~1 V -7898 

coNffRt. 1. 1 

JOÃO CARLOS PREVrDELLO 
Presidente 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 
Certidão nº: 147579629/2018 
Expedição: 09/04/2018, às 11:10:56 
Validade: 05/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.030.400/0001-88 , NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Res o lução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua l izados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão a te sta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A acei tação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: / / www . tst . jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado s 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em jul ado ou em 
acordos j udiciais trabalhistas, 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; o de o rrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministér o P'blico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1803232 

Identificação Municipal: 10029023 
Contribuinte: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL - 45.030.400/0001-88 
Proprietário(s): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL - 45.030.400/0001-88 
Endereço: RUA BATISTA DE CARVALHO, 3-27 4 A 10 E 12 

j.Ji.fo 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
• controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

• 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito 
da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à 
emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 30/08/2018 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras. 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

8A53667068806889CC262643E9E3132E 
Chave de autenticação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

PROC. Nº 11 lt 
FOLHAS 2..1~ 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1803230 

Identificação Municipal: 40019011 
Contribuinte: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL - 45.030.400/0001-88 
Proprietário(s): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL-45.030.400/0001-88 
Endereço: RUA INCONFIDENCIA, 1-20 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
• controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

• 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito 
da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à 
emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 30/08/2018 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

FB6F462148F3C79886EFOBOCC1B76CA1 
Chave da autenticação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1803225 

Inscrição Municipal: 85592 
Contribuinte: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL- 45.030.400/0001-88 

Endereço Fiscal: RUA INCONFIDENCIA, 0?-28 
Atividade: ATENDE CRIANCA E ADOLESCENTES COM IDADE DE 7 ANOS A 17A11MESES, DE 
AMBOS OS SEXOS, QUE PROMOVE O DESENVOLVIMENTO PLENO DESSES USUARIOS, 
PROPORCIONANDO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS ADOLESCENTES, E ASSIM 
INCLUINDO NO MERCANDO DE TRABALHO 

• Empresa aberta em: 13/05/2005 

• 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima 
discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição 
municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal cje Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados 
posteriormente à emissão deste documento . 

Certidão emitida em: 30/08/2018 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

D4EA82E972E69C802EA63CEB940F82A7 
Chave de autenticação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1803229 

Identificação Municipal: 40019009 
Contribuinte: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL- 45.030.400/0001-88 
Proprietário(s): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL - 45.030.400/0001-88 
Endereço: RUA INCONFIDENCIA, 1-0 

11Lf3 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
.:controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

• 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito 
da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à 
emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 30/08/2018 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

F5415BC90471751C1297C83102FECACF 
Chave de autenticação 



• 
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PROC. t~º--':;.:.::."""'---"\\l+--l 

FOl.1-l,AS 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 45030400/0001-88 
Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL 
Endereço: R INCONFIDENCIA 2 28 /CENTRO/ BAURU/ SP / 17010-070 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS . 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das <?brigações com o FGTS. 

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018 

Certificação Número: 2018090304065277201826 

Informação obtida em 06/09/2018, às 13:46:19. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp 06/09/2018 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1803235 

Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
85592 13/05/2005 

Nome Empresarial: 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA 
PROMOCAO SOCIAL 
Endereço Fiscal: 
RUA INCONFIDENCIA 
CEP: Bairro/Distrito: UF: 

17·010- CENTRO SP 
070 
Telefone: 
(14) 2108-
4355 

Tipo: 

Dados da Atividade 

Ramal: 

Comercial 

CPF/CNPJ: 

45.030.400/0001-88 

Número: 
02-28 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da Atividade: 

99.99 8 

99.99 8 

SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E SOCIAIS 
13/05/2005 1510312007 - DE CARATER COMUNITARIO, ASSISTENCIAL E 

FILANTROPICO DE CLASSE SINDICAL E 
RELIGIOSO 

15/03/2007 2310912008 ENTIDADES E ESTABELECIMENTO SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

23/09/2008 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

• Descrição da Atividade: 
ATENDE CRIANCA E ADOLESCENTES COM IDADE DE 7 ANOS A 17A11 MESES, DE 
AMBOS OS SEXOS, QUE PROMOVE O DESENVOLVIMENTO PLENO DESSES 
US\JARIOS, PROPORCIONANDO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS 
ADQLESCENTES, E ASSIM INCLUINDO NO MERCANDO DE TRABALHO 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
30/08/2018 

Certidão emitida em: 30/08/2018 

3CBAAE03E59A86C7B1EA7E198EDDF11C 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http:/lwww.bauru.sp.gov.br 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

PROC. Nº·--:.41.;:.i..:..;:__-!l!~-I 
f()l;.HJ\8 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
45.030.400/0001-88 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATAOEABERTURA 

CADASTRAL 28/0411970 

NOME EMPRESARIAL 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL 

1 ~ 00 ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRI DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

94.30-8..00 - Atividades de associa ões de defesa de direitos sociais 

CÔDIGO E DESCRI O DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNO RIAS 

94.93.S-OO .. Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99~0 .. Atividades associativas não es eclficadas anteriormente 

CôOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associa ão Privada 

1 LOGRADOURO 
R INCONFIDENCIA 

1 

CeP 
17.010-070 

1 BAIRROJOISTR\TO 
CENTRO 

NÚMERO 
2-28 

1 MUNICiPIO 
BAURU 

1 COMPLEMENTO 

1 PORTE 
DEMAIS 

- 1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 1 TELEFONE 

1 ;.~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃÕ CADASTRAL 

1 ~O ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 30/08/2018 às 14:21:29 (data e hora de Brasília}. 

• 

DATA DA SITUA O CADASTRAL 

28/07/1998 

1 DATA DA SITUAÇÂÕ ESPECIAL ........ -

Página: 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Página 1 de 1 

t '"º ==:lfc::: :!J 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL 
CNPJ: 45.030.400/0001 -88 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 08:47:24 do dia 26/03/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/09/2018. 
Código de controle da certidão: 6267.4007.DA7E.FFFF 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www.receita.fazenda.gov. br/ Apl icacoes/ A TSPO/Certidao/CNDCon juntaSeg Via/Re... 26/03/20 18 



414~ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 
Rua Inconfidência nª 2·28 ·centro - Bauru/SP - Fone 3879-6961 r:--------:--.-::::------il·A~~ 

PROC. N·-~ 'J,\ "J,__ J ti~- rl.1 
\ 1 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~FO~L~H~A8::=::U,:~=::.-==--~-~~J~J- 1 • 
CNP J 45.030.400/0001 · 88 

..- BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2017 .,-====-- ~ 
A T 1 V O 

ATIVO CIRCULANTE 
DISPONIBILIDADES 

Disponível Caixa e Bancos 
Aplicações Financeiras 

CRÉDITOS 
Seguros a Apropriar 

Subvenções a Receber 

REALIZAVEL A LONGO PRA20 

Aplicações Flnancelr~s 

Depósitos Judiciais 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

Imobilizado 

TOTAL 00 ATIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

Fornecedores 
Obrigações Fiscais 

Salários a Pagar 
Obrigações Trabalhistas 
Contas a Pagar 

Subvenções a Realizar 
Cheques 1 Compensar 
Provisão para Férias 

PATRIMONIO LIQUIDO 

NÃO EXIGIVEL 
Saldo Patrimonial 

PASSIVO TOTAL 

EXERCICIO 2017 

76.204,03 
725.782,11 801.986,14 

p 

15.000,00 

9.916,39 

3.906,44 

200,00 

24.916,39 

4.172.358,86 

5.003.367,83 

ASSIV · O 

EXERCICIO 2017 

8.823,87 
1.027,33 

254.536,76 
47.238,9S 

4.577,33 
0,00 

2.716,00 
81.048,51 399.968,75 

4.603.399,08 

5.003.367,83 

EXEROOO 2016 

7.323,14 
1.150.713,74 

15.000,00 

1.158.036,88 

2.215,n 

72.839,85 

15.000,00 

3.857.168, 11 

5 .105.320,61 

EXEROOO 2016 

64.483,99 
6.514,37 

226.961,00 

40.725,73 
4.476,84 

72.839,85 
3.284,03 

78.385,68 497.671,49 

4.607.649, 12 

5.105.320,61 

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 

RECEITAS EXERCICIO 2017 EXERCICIO 2016 

Vendas Serviços/Produtos 23.298,82 23.059,75 
Receitas de Projetos 5.868.244,27 5.S22.84 l ,38 
Donativos em Dinheiro 118.496,24 11.440,00 
Subvenções Recebidas 1.342.673,39 1.234.011,29 
Receitas Financeiras 67.277,77 136.284,15 
Outras Receitas não Operacionais 170.673,01 136.064,49 

Subvenção Federal do INSS 1.406.956,30 8.997.619,80 1.339.342 63 8.403.043,69 

DESPESAS 

Despesas de Custeio 322.415,01 252.419,64 
Despesas Assistenciais 8.612.994,34 7.910.918,14 
Despesas Tributarias 36.659,41 45.096,55 
Despesas Financeiras 29.801,08 21.072,34 

Superavit do Exercido (4.250,04) 8.997 .619,80 173.537,02 8.403.043,69 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros efetiv~ do Conselho Fiscal do Consorcio Intermunicipal da Promoçfo Social, no exercício das 

atr ibuições legais e tatutárias, após exame dos documentos fiscais e livros contábeis, constataram 
a exatidão de todos o elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação pat rimonial, a 

posição finan Ira e as atividades desenvolvidas no período, declarando aprovado o Balanço Patr""i ,,_.....,.,,.._, 
levantado em l de de mbro de 2017, sem qualquer ressalva. ,,.;· ~ 

7 
Baàr.u, 31 de deze"1, o de ')1 ,#'~- . /j 

--->--+------+------- /j ~J -ti ~./ /. ( j ,-
,/ J 

João Carlo~Prevldello 
Presidente 

,-~~ _z;;~~-
'Mma.!]~~eir!;le oraes 

RG 29.743.923-6 SSP/SP 
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íº OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS'E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
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OFICIAL 

., 
' 

CERTIDÃO 
~· ' 

O Bel. JOSÉ ALEXANDRE DIAS EO, 
Primeiro Oficial de Reg istro Civil das Pessoas Jurídicas dé Baur , c rtifica 
que a presente certidão , composta de 13 (treze) folhas', equiv 'len e a 25 .':'-! 

(vi nte e cinco) páginas , ex'traída em tópicos, nos term'os do artigo da Le i ,/' 
Federal nº 6.015/73 , refere-se ao microfilme nº 7.888 , corres ndente à 
pessoa jurídica denominada CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA- ,-. 
PROMOÇÃO SOCIAL, inscrita sob nº 123. Pedido de certidão nº 8.285, de 
30/8/2018. O referido é verdade e dou fé . Emolumentos R$46 ,02 ; E~tado 

. .aR$13,30 ; Ap?~e~tadoria R$8:9.0; _R.egistro Civil R$2,36; Tribunal de Justiça 
" •~$3 , 14; Mun1c1p10 R$1 ,03; +st , · Total R$76,8'6 . . Bauru, ~ 

' ' 
" 

30 de agosto de 2018. odolpho Bertqlaccin i ! 
Vasconc E busca __ e . . digitei. . Eu , · l~ 

), Of1c1al Substituto., . -;~ 

.// 

1° OFICIAL DE REG IS O DE 
IMÓVEIS E ANEXO,S DE BAURU 
EDLIAROO CARRILHO PALUOETIO 

l Wlr.tAl . Sl:H.~.'l"rt'l"'I'< l 

Rn• Julio de Mesquita Filho. 10-.' 1 
Fonc .1104 1818 RAUR lJ-SP 

\ 

Rua Julio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8 - Jardim Panorama - Bauru/SP - CEP: .17011-137 
Pabx: (14) 3104-1818 - e-mail: l.cartorio@uol.com.br 
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r OFICIAL DE REGISTRO DE.IMÓVEIS~ TÍTULOS E DOCUMENTOS_E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
- ' COMARCA DE BAURU - ESTADO D& SAO PA~O 

- 1 

José Alexandre Dias Canheo · l 
OFIC!4 

\ 

' '..:;.. 

11 0il'.tl~ ~~Ch',ldt~'4l3]~:1Qjt(~ 
AIJI 11't.°J~ lkt'11"A rotio. ~· 10·? l. $oll U 

Prc;tocol~o ~ ~!Ci'offimr.do 

'"' , o!. 0-7 s 8 B · 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCÃO SOCIAL 

R. l'NCONFID~NCIA, 2·28 F. 3879·6961'CEP IJOI0.()70 • OAURU/SP C~I 4$.030.400/0001·8& 
\., e-mail: dp@cipsbauru.com.br · 

'h) Promover meios para o descnvolvimen,to de atividades extra curriculares, co 
viagens, visitas a logradouros públicos, órgãos particu!ares,.sJisP.utas esportivas e recreati 
etc ... ; \ 

i) Assinar convênios e contratos co~ órgão públicos e privados para atendimen 
seus fins. 

~· 

Artigo 3° - No desenvolvimento de suas atividades o CIPS promoverá o bem de t do 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, e. quaisquer outras fonnas de diserimi a 
prestando serviços gratuitos. : 

Artigo 4º - O CIPS tem um regimento interno devidamente aprovado ~m assembléia 
geral, disciplinando o seu.funcionamento. 1 

1 
, I 

CAPÍTULO J!.- DOS spcms. / ,, .. , \._ 

Artigo 5º - O CIPS é constituído por número ilimitado de sóci.os ~m que exista direitos 
e obrigações entre eles, distinguidos pelas categorias ~7guit1!es, . l 

a) fundadores: os que em 15 de n?v_ef!lb o de 1960, assinaram a ata de 
fundação do CIPS. · . 

\b) contribuintes: os que se propõem· a contribuir mensalmcnt.e • .com a associação, cm 
importância a ser fixada pela assembléia geral; 

1 
~ --

c) beneméritos: aqueles que prástárem relevantes serviços aQ . CIPS ou. concorrerell). 
com bens considerados de gr)lnde valor; . ', "· ''/' 

d) honorários, as peSsoas~inentes a quem o conselho julgar acertadas distinguir com 
esse título. 

Parágrafo 1 º - São requisitos para ser admitido como sócio: 1 

a) idoneidade moral; ) '-
b) maioridad~. • 

_./ 

, Parágrafo 2º - A qualid~de de assoc~do pode.ser, trB11sferida.*r qualq,uer fonna de 
'-.direit , excetos aquelas e~ que o associado possa vi{ailucro . • .::.:_ - • ·. - •. ...;;. 

/ ::V· • ~~...: ... :;:- 7· ':"{' "•...," 

arágrafo 3º - A exclusão ou a· demissão do assoc;\ado só ocorrerá nas seguintes 
ses: 
- a requerimento assinado pelo próprio associado; 
- se houver justa causa para essa exclµsão ou demissão, assim julgada por decisão 

ndamentada da diretoria, após haver garantido ao associado, o direito de ampla defesa 
segurado 1âo exclui d? o direito de recorrerª. assembléiÓ geral. ' 

- se liouver mot1vo5'graves para a demissão ou exclusão, por deliberação da maioria dos 
RIMEIRO AB !AA....,,...in.rlnc " t bié' J ' 1 e oe C>f~or -s ·::>E ~,."mTTA'9'resen e~ n.a assem ia gera , espec1a mente c?nvoc~d.a para esses fin tindo-

, ,~,... r.1 1c 1.~~f-<ftftado, o d1rc1to de defesa oral não excedente a trinta minutos. 
;: r CACAo ""'" . t 

~~!.!K 

Rua Julio de Mesquita Filho,-C0-31 :-Sala 8 - Jardim Panorama - BaúrÜiSP --CÉP; 17011-137 
( Pabx: (14) 3104-1818 - e-mail: l.cartorio@uol.com.br 
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1º OFICill. DE REGISTRO DE IMÓVEIS~ TÍTULOS E DOCUMENTOS} CIV:IL DE PESSOAS 
1
JURÍDICAS 

COMARCA DE BAURU - ESTADO DE SAO'PAULO . . \ 

\ 

C ' ·-José Alexandre Dias Canheo '-
OFICIAL ' / ) 

/ \ . 

~ 
coNsóRciO INrERMvN1c1PAL DA PROMÓ,;_C.u.Ã;.,y;o_,1s""""o.4-c1 ...... A ..... L---

R. INcoNFm~Nc1A. 2·28 F. 3879-6961 CEP 1701Ô.Ó70 • BÁQRU/SP CNPJ 45.030.400/0001-RR , 
e-mail : dp@cipsbauru.com.br' · .. 

V1 - Fixar o valor mensal das contribuições do associados. -
'. ) . 

§ 1° - Para destit1,1ir a Diret~~ia e o Conselho Fiscal.'.e p~raf~ lt~p;1r o: Estatuto da entid e, 
é exigido o voto conc~çde de 7/3 (dois terços) dos asso'cia~os :pre~entes à;Ass~n.-Jbl~ia G ral, 
especialmente .convocada para esse fim . , • · r •. ·· ·· · ·' · · 

( . ' 

§ 2º - A Assembléia Gera!. especialmente convocada _para os finf d<\ parágrafo rim iro 
não poderá deliberar, em primeira. convocação, sem a m~ioria absoluta· dos associa os, ou 
pelo m~nos 1/3 (um terço) dos associados, nas 9onvocaç~ seg~intes. \. i 

Art. igo··· 14 .. -.. . A A.ssembléiàl Geral . realizar~se-á ordinariamente• u.·· m· a ',,v z· po.r .ª .. no no 
primeiro trimestre de cada exercício, pa~a: . · . i:; ' \ ·-1 

I. · .apreciar;o ;r.eJªtório anual,da 4iretoria. '\ 1 · ,> '. . · • · . ,. '.'. . 

II. ~isclitire hçifiiÔJogar as-contas· e o balanço ap~ovado pel~_;..on~,~,~?Sº~ -V ·· 

Artigo 15 - A Assembléia Geral reaÍi~r-se-á, quando convo.eida:/ 
\!. pela Diretoria. - -· 

· . .. 
H. pelo Conselho Fiscal. 
Ili. por requerimento de 1/5 (um quinto) dos sócios quites com as obrigaçõ~s · sociais . 

. . ' . _~.~-::;-. -~ 

1 Artigo 16 - A.~onv~c.;1ção da Assembléia Geral será feita por0~fofd~~edltai~fi~ad9 na 
/ sede da ins~itv ição ~'gu!Jli4~da três v_ezes na imprensa focal, com a'h:!ec;~~~$íWti!: iníni'mi~áe;ôi to 

dias para priméira convoeaÇ~o. \, ' , . ._ "":';;2;'.~. <-::,.?:-".:· ' ' ! \ ·. . . 

Parágrafo único - Qualquer Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a 
.,maioria dos sócios inscritos até a data da mesma e/ em segunda co~vocação, com quaiquer 
'número de sócios, após cinco dias contados da primeira convocação, respeitadas as exceções 
previstas neste estatuto. 

. j , 

. Artigo 17,- AJ>.[retoria será constituída por ,u,"!:J:~.resJg~n.te, ~~Yiçe-Pr!lsidente; .. um 
'' Diretor d~:P\11[,Pj9nlg~{~eiro e Segundo Secretár~l?ifi!],Çlfo~$f~e'ª'1'â~s.~~f~i~()~~{:;:> 

.. ·~--~=:·:~:_;<\~' ·z::T~~-~: TS\~:.w;;::f~:: ( ~~:-~ t;~::: ~ ~~~:.v ~·~>52 -t;~<>/(:.<. 
··. · <J'ará foJ? :'<;flml!.rydato 1ª Diretoria será dcftr~s.ancis;snãciTCfeV..eriil:O haver:mais/de·úma 

·'.:;reeleiçã , salva ~ ~ rj~Ó e~~fir o.utro candidato par{ o1'ii.r~9@: ·::,;;;9ç;:..:- ~fi~· ·~2/ ":'~: e ,· 

.. . 
' 

1 \ 
' \ 

\' 

:~v.~::;:w·// ___ ..... \:i' .· 
- . 

_,.···-

- --=:=.=,,.,,,,====.= .: .:-.. . ·. ,....,---;--; . ·- . .. . .-. .. . . ·---·- --· · - ··--<·----·- - . 
Rua Juho de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8 - Jardim Panorama - Bauru/SP- CEP: l 70p-137 
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1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
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TÍTULQSJ; DOCUMENTOS_E CIVIL DE PES~OAS JURIDICAS 

COMARCA DE BAURU - ESTADO DE SAO PAULO . 

\ 
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1 

' 

' lrJosê Alexandre Dias Canheo ·' 
\ - OF~CIAL . 

'' 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO, SOCIAL 

R. INCONFlD~ClA. 2·28 F. 3879-6961 CEP 17010-070 • BAURU/SP CNrJ •S.o30.•00I0001·88 
e-mail:·dr@cipsbauru.com.br 

• 1 
V. Apresentar o relatório fin~ceiro para ser subme\ido a Assembléia Geral; 
VI. Manter, no caixa, o m!nimo de numerário possível; ~: . . ; ......... 
Artigo 25 - Compete ao Segundo Tesoureiro: '•-·· 
1. Substituir o Primeiro Tesourciro ·em sua.s faltas ou impedimentos; r 
II. Assumir o mandato, em caso de vlicància, até o seu término; 
Ili. Prestar,) de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro e à Dirctori . 

Artigo 26 ~ O Conselho ~isc11l ~râ ~compost~ por 03-(trêsre por 03 (três) sup 
J todos eleitos pela A_ssembléia Geral. ' r. 1 

. .. 1\ " ' • . 

Parágrafo l º - O mandato do Conselho Fiscal se)á coincidente com- o m 
Diretoria. ,, ,{ 

1 
Parágrafo 2° Em caso de vacância, o mandatoje Conselheiro -será assumi o p,elo 

respectivo supl~nte, até o seu término. 

Artigo 27 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1. Examinar os livros de escrituração daxntidLde; . . ' 
II. Examinar o bal~ncete mensal aprcscnlado pelo Primeiro ·T..esoureiro, opinando a 

~spei~; , 
Il i. Exa~inar os balan~ e inventários que acompanl1,am o rr latório !l.nual da Diretoria; 
IV. Opinar, em reunião com a Diretoria, sobre a aqúiSição e al ienaFo de bens por parte 

da Instituição. · 

Artigo 28 - Não percebem, os~ireto~s, C~nselhtj_ros, Sócios, J~stituidores, Benfeitores 
ou equivalentes, remuneração, \vantagen~ ou beneficios, direta du indiretamente, por qualquer 
forma ou titulo, em razão das competências, funçõeYpu atividades que lhes sejam atribuídas ... 
pelos respectivos atos constitutivos. _ · 

CAPÍTUI.:O V - DO PATRIMÔNIO.-
/ 

' 
Artigo 2 - O patrímônio do CIPS é constituído e pode ser:constitu!do de bens móveis 

imóveis, 1cul e semoventes, ações, apólices de dividi~" pública, contribuições do~ 
associad s, s e donativos em dinheiro ou qualquer'( objeto suscep~ível de valor 
econô co. \ 

Rua JuÜo de Mesquita Filho, l 0-31 - Sala 8 - Jardim Pano~a - Bauru/SP • CEP: 170 11 -137 
Pabx: (14) 3104-1818 - e-mail: l.cartono@uol.com.br 
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*N!tm 
CoNr.10 JNTERMUNlCJPAL DA PROMOÇÃO SOCIAI. 

CNPJ' 45.030.400/0001/86 

Rua Jnconfidénda, 2-28 -Centro 17010--070 - Bauru/SP 

Fone: {14) 2108-4355 - Email: financeiro@cipsbauru.com.br 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS AO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ- 78 JOVENS APRENDIZ A 
DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

PEIÚODO: 2019 (01/01/2019 Á 31/12/2019) 
REFERENTE: TERMO DE FOMENTO N. º 1.612/17 - PROCESSO 42.4417/2017 

BAURU, 24 DE SETEMBRO DE 2018. 

CUSTO EFBTIVOS- MENSAIS REFER~NCIA INDIVIDUAL MENSAL.076 AFRENDIZES 12 MESES - 078 APRENDIZES 

SALÁRIO APRENDIZ R$ 503,00 R$ 39.234,00 R$ 470.808,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 764,66 R$ 9.416,16 

PIS R$ 5,03 R$ 392,34 R$ 4.708,08 

SEGURO DE VIDA RS 2,00 RS 156,00 RS 1.8~00 

BOLSA APRENDIZAGEM E EXAMES TRABALHISTAS 

(TÉCNICOS, INSTRUTORES, ENCARGOS TRABAllilSTAS, 

APOSnL.AS, ESCRITÓRIO, PEDAGóGICO E GENEROS 

Al1MENTICI05 E IlMPEZAl R$ 158,64 R$ 12.369,52 R$ 148.674,24 

TOTAL R$ 678,93 R$ 52.956,54 RS 635.478,48 

CUSTO ADICIONAIS/ANUAIS REFERmCIA INDIVIDUAL 078 APRENDIZES 

1/3 F~RIAS - APRENDIZES R$ 161,i1 R$ 13.076,26 

FGTS R$ 3,35 R$ 261,30 

PIS R$ 1,68 R$ 131,04 

~RIAS ;<$ 503,00' R$ 39.234,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 764,66 

PIS R$ 5,03 R$ 392,34 

13° SALÁRIO R$ 503,00 R$ 39.234,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 784,68 

PIS R$ 5,03 R$ 392,34 

TOTAL R$ 1.206,88 R$ 94.292,64 

MENSAL ANUAL 

iTOT AL GERAL DO CONVENIO RS 60.614,26 1 R$ 129.m,12 

Bolsa de aprendizagen1 inclui: materiais de informática, licença de programas de cursos, treinamentos para equipe, material de escritório papelaria 
e pedagógico, gráflco, gêneros ali1nentícios e lin1peza, benefícios eventuais, internet, n1anutenção do laboratório de inforn1ática encargos trabalhistas, 
apostilas, exa1nes trabalhistas, camisetas, vale transporte e instrutores de cursos. 
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*-Sli'J'.i 
CONS('. INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL • 

CNP)' 45.030.400/0001/88 

Rua Inconfidência, 2-28 - Centro 17010-070 - Bauru/SP 

Fone: (14) 2108-4355- Email: financeiro@cipsbauru.com.br 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS AO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 53 JOVENS APRENDIZ A 
PERÍODO: 2019 (01/01/2019 À 31/12/2019) 
REFERENTE: TERMO DE FOMENTO N. º 1.612/17 - PROCESSO 42.4417/2017 

BAURU, 24 DE SETEMBRO DE 2018. 

CUSTO EFETIVOS - MENSAIS REFER~NCIA INDIVIDUAL MENSAL-53 APRENDIZES 12 MESES - 53 APRENDIZES 

SALÁRIO APRENDIZ R$ 503,00 R$ 26.659,00 R$ 319.908,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 533,18 R$ 6.398,16 

PJS R$ 5,03 R$ 266,59 R$ 3.199,08 

SEGURO DE VIDA R$ 2,00 R$ 106.00 R$ 1.272,00 

BOLSA APRENDIZAGEM E EXAMES TRABALHISTAS 

(fÉCNlCOS. INSfRtrlORES, ENCARGOS TRABAUl!Sf AS, 

APOSTILAS, E8CRITÓRIO, PEDAGóGICO E GENEROS 

ALIMENTiOOS E LlMPEZAl R$ 158,84 R$ 8.418,52 R$ 101.022.24 

TOTAL R$ 678,93 R$ 35.983,29 R$ 431.799,48 

CUSTO ADIOONAIS/ANUAIS REFERtNCIA INDIVIDUAL 53 APRENDIZES 

1/3 FJlRIAS - APRENDIZES R$ 167,67 R$ 6.886,51 

FGTS R$ 3,35 R$ 177,55 

PJS R$ 1,68 R$ 89,04 

FffiIAS R$ 503,00 R$ 26.659,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 533,18 

PJS R$ 5,03 R$ 266,59 

13' SALÁRIO R$ 503,00 R$ 26.659,00 

FGTS R$ 10,06 533,18 

PJS R$ 5,03 266,59 

TOTAL R$ 1.208,88 RS 64.070,64 

MENSAL ANUAL 

'TOTAL GERAL DO CONVtNIO R$ 41.322,51 1 R$ 495.870,12 

Bolsa de aprendizagem inclui: materiais de informática, licença de progra1nas de cursos, treinamentos para equipe, material de escritório papelaria 
e pedagógico, gráfico, gêneros alimentícios e limpeza, benefícios eventuais, internet, 1nanutenção do laboratório de informática encargos trabalhistas, 
apostilas, exa111es trabalhistas, camisetas, vale transporte e instrutores de cursos. 
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4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

Fo.nte de ReOUIO: Munitip.U 

QT foOIM{llD CU];• C/H Regimr Salfrlo 'Broto 
Tpb. 

FG75 

53 ENinoM. Jovens a.-..- 20 CLT RS 319.90B,OO .. 6.398.16 RS ,. Superior ln5tr. Cursos 40 CLT RS 22200,00 RS t.776,00 RS 

1· Superior Tnslr. Cursos '° CLT RS 22.200,00 " 1.776,00 RS 

1· Superior lnstr. Cursm; 36 CLT RS 19.512.00 RS 1.560,96 RS 

1· Superior !Jlstr. CufllOS " CLT RS 11.040,00 RS 883~0 RS 

TOTAL .. 394.860,00 .. 12.394,32 RS 

Pagantentos funcionários previstos com Bolsa Aprendizagen1 

.SÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCI AI. 
CNPJ 45.030.400/CXXl1-88 

ris 

3.199.0S " 
222.00 RS 

222.00 RS 

195,12 RS 

110,40 RS 

3.943,60 RS 

Rua Inconfidência, 2-28- Centro 17010-070 • Bouru/SP 

Fone: (14) 2108-4355- em11il: finMCelro@dpsbaurlLcom.br 

ErocMl!Oi Sod•ls e Trabi!lhis1:u 
Subtotal s ..... 13• PIS+ FGTS 

(13") 

329.505.24. .. 1.272.00 RS 26.659,00 RS 799,71 RS 

24.198,00 RS RS J.850,00 RS 166.50 RS 

24.198,00 .. - RS 1.850,00 RS 166.50 RS 

21.268,03 RS RS 1.626,00 RS 14.6,34 RS 

12033,60 .. RS 920.00 RS 82.SO " 411.202,92 RS ,,,,,,. RS J:Z.905,00 RS 1.361,91 RS 

1/3 Férias 

8.886,33 

616,67 

616.67 

542.00 

306.67 

10.9611,33 

PIS + FGTS (l/3 Férias 
de {~rias) 

RS 266,59 RS 26.659,00 

RS 55,50 RS 1.850,00 

" 55,50 RS 1.850,00 

" 48,78 RS 1.626,00 

RS 27.60 RS 920.00 

RS 453,97 RS 32.905,00 

PIS+ 
FGTS(lêrlas) 

RS 199,71 RS 

RS 166,50 .. 
RS 166,50 RS 

" 146.34 " RS 02,BO RS 

RS 1.361,91 R$ 

S\iblotlÜ 

65.342.46 

4.705,17 

4.705,17 

4..lSS.46 

2.339,87 

111.223,12 

TOTAL 

RS 394.847,70 

RS 28.903,17 

RS 28.903,17 

R$ 25MJ3,54 .. 14..373,47 

RS 492.431,04 
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CONS'-t:IO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO S-. ~AL 

CNPJ' 45.030.400/0001-88 

Rua Inconfid€nda, 2-28 - Centro 17010-070 - Bauru/SP 

Fone: (14) 2108-4355 - email: financeiro@dpsbauru.co1n.br 

5.2 - DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEillOS 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza aa despesa 1 Custo MeilSa) 1 
1 - 1 

5.3 - DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recurso: Muuicipal 
Nahueza da despesa Custo Mensal 

Materiais ·papelaria ./escritório e gêneros alimentícios e 

limpeza R$ 286,59 R$ 

Custo Total de 12 n1eses 
-

Custo Total de 12 meses 

3.439,08 
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6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
6.1- RECURSOS HUMANOS· MUNICIPAL 
Concedente 

1• Parcela 1 2ª Parcela 1 31 Parcela 1 

R$ 41.035,92 1 R$ 41.035,92 1 R$ 41.035,92 1 R$ 

Concedente 

CONSÓR\._.NTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL • 

4ª Parcela 

CNPJ: 45.030.400/0001.88 

Rua Inronfid!ncia, 2-28- Centro 17010-070- Bauru/SP 

Fone: (14) 211)8.4355- email: financeiro@cipsbauru.com.br 

1 s• Parcela 1 6" Parcela 
41.035,92 1 R$ 41.035,92 1 R$ 41.035,92 

71 Parcela 1 8" Parcela 1 9" Parcela 1 10• Parcela 1 11ª Parcela 1 121 Parcela 

R$ 41.035,92 1 R$ 41.035,92 1 R$ 41.035,92 1 R$ 41.035,92 I R$ 41.035,92 1 R$ 41.035,92 

6.2 ·DESPESAS DE CUSTEIO- SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Concedente 

1" Parcela 1 2ª Parcela 1 3ª Parcela 1 4ª Parcela 1 Sª Parcela 1 6ª Parcela 
. 1 . 1 . 1 - 1 - 1 -

6.3 ·DESPESAS DE CUSTEIO· MATERIAL DE CONSUMO- MUNICIPAL 
Concedente 

1' Parcela 1 21 Parcela 1 3ª Parcela 1 41 Parcela 1 5" Parcela 1 61 Parcela 

286,59 1 286,59 1 286,59 1 286,59 1 286,59 1 286,59 

Concedente 
71 Parcela 1 81 Parcela 1 9" Parcela 1 10' Parcela 1 11' Parcela 1 12• Parcela 

286,59 1 286,59 1 286,59 1 286,59 1 286,59 1 286,59 

7- CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Atividade Trimestre 
maio setembro janeiro ANUAL 

1° auadrimestre 10/05/2019 

PRESTAÇÃO DE 2° quadrimestre 10/09/2019 
CONrAS 3° m1adrimestre 10/01/2020 

Final/ Anual 20/01/2020 
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CONSL lo INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL • 

CNP)' 45.030.400/0001/88 

Rua Inconfidência, 2-28- Centro 17010-070- Bauru/SP 

Fone: (14) 2108-4355 - Email: financeiro@cipsbauru.com.br 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS AO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 25 JOVENS APRENDIZ A 

PERÍODO: 2019 (01/01/2019 À 31/12/2019) 
REFERENTE: TERMO DE FOMENTO N. 0 1.612/17 - PROCESSO 42.4417/2017 

BAURU, 24 DE SETEMBRO DE 2018 

-. 
CUSTO EFETIVOS - MENSAIS REFERÊNCIA INDIVIDUAL MENSAL-25 APRENDIZES 12 MESES - 25 APRENDIZES 

SALÁRIO APRENDIZ R$ 503,00 R$ 12.575,00 R$ 150.900,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 251,50 R$ 3.018,00 

PIS R$ 5,03 R$ 125,75 R$ 1.509,00 

SEGURO DE VJDA R$ 2,00 R$ 50,00 R$ 600,00 

BOLSA APRENDIZAGEM E ·EXAMES TRABAlliISI'AS 

frECNICOS, INSTRUTORES, ENCARGOS TRABALHISTAS, 

APOSTILAS, F.5CRITÓRIO, PEDAGóGICO E GENEROS 

ALIMENTfoos E LIMPEZA) R$ 158,84 R$ 3.m,oo R$ 47.652,00 

TOTAL R$ 678,93 RS 16.973,25 R$ 203.679,00 

CUSTO ADICIONAIS/ANUAIS REFERÊNCIA INDIVIDUAL 25 APRENDIZES 

1/3 FÉRIAS • APRENDIZES R$ 167,67 .R$ 4.191,67 

FGTS R$ 3,35 R$ 83,83 

PIS R$ 1,68 R$ 42,00 

FÉRIAS R$ 503,00 R$ 12.575,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 251,50 

PIS R$ 5,03 R$ 125,75 

13° SALÁRIO R$ 503,00 R$ 12.575,00 

FGTS R$ 10,06 R$ 251,50 

PIS R$ 5,03 R$ 125,75 

TOTAL R$ 1.208,88 R$ 30.222,00 

MENSAL ANUAL 

TOTAL GERAL DA PARCERIA R$ 19.491,75 1 R$ 233.901,00 

Bo1sa de aprendizagem inclui: materiais de informática, licença de programas de cursos, treinamentos para equipe, material de escritório papelaria 
e pedagógico, gráfico, gêneros alimentícios e limpeza, benefícios eventuais, internet, n1anutenção do laboratório de informática encargos trabalhistas, 
apostilas, exames trabalhistas, can1isetas, vale transporte e instrutores de cursos. 
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4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

Fonte dt!' ReCUTsor Munidpal 
Qr fornlõl{li.O Cvgo C/H Regime SalúioBn1to 

Tnb. 

25 EusinoM. Jovens 11.pnmd 20 CLT .. 1'9.700.00 

l" Superior Pedagoga « CLT RS 30.600,00 

TOTAL .. U0.300,00 

FGTS 

.. 2.994.00 RS 

" 2.448.00 .. 
RS 5.442,00 RS 

Pagan1entos funcionários previstos com Bolsa Aprendizage111 

CO, .~CIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 
CNPJ 45.030.400/0001-88 

PIS 

1.4.97.00 RS 

306,00 RS 

1.803,00 RS 

Rua Inconfidênci.a, 2-28- Centro 17010-070- Bauru/SP 

Fone: (14) 2108-4355- email: financeiro@cipsbauru.com.br 

Enca1 oi; Sodais e Trabalhis1111 

Subtotal ...... 13" PIS+FGTS 1/3 féJ'iu 
(13") 

154..191,00 " 600.00 RS 12..415,00 ... 374,25 .. 4.158,35 

33.354,00 " " 2.550.00 " 229.SO RS 850,00 

1&7.545,00 RS 600,00 RS 15.025,00 .. 603,75 RS S.008,35 

• 
rrs + FGTS 11/3 fériu PIS'+" FGTS( 

ferias) Hriu) 

" 124.75 " 12.475,00 .. 374.25 

RS 76,50 .. 2.550.00 " 229,50 

RS 201,15 RS 15.025,00 .. 603,75 

S.1bto1;iJ 

" 30.581,60 

" 6.485,50 

RS 37.067,10 

TOTAL 

RS 

R5 

RS 

,, -o 

~g 
li; .~ 

tM.m,60 

39.839,50 

224..612,10 
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~DJ!í'J.1 
CONSÓRCIO INTERM .• IPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 

CNPJ: 45.030.400/0001.SS 

Rua lnconrtdêncla. 2-28- Centro 17010-070- Bauru/SP 

Fone: (14) 2108-43M- email: finenceiro@cipi;bauru.com.br 

5.2 - DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEmos 

Fonte de Rec1uso: Municipal 

Natureza da despesa 1 Custo Mensal 1 

1 - 1 

5.3 - DESPESAS DE CUSTEIO- MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recurso: Municipal 

N.alutl'Zd da tll'Spl'Sd e uslo J\.lens.tl 

Matpapelaria/escritório, gêneros alimentícios e limpeza 
774,.08 

Custo Total de 12 meses 

-

Custo Tul.11dl.'12 meses 

• 

9.28S,90 
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• CONSÓRCIO•- ;ERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 

?~1!114-i 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1- RECURSOS HUMANOS- MUNlCIPAL -

Concedente 
i •Parcela 1 2• Parcela 1 31 Parcela 1 

R$ 18.717,68 1 R$ 18.717,68 1 R$ 18.717,68 1 R$ 

Concedente 
7• Parcela 1 s• Pflrce1n 1 9" Parcela 1 

R$ 18.717,68 1 R$ 18.717,68 I R$ 18.717,68 1 R$ 

GWJ: 45.030.400/0001-88 

Rua Inconfidência, 2-28- Centro 1701Q.-070 • Beuru/SP 

Fone: (14) 21~355 - email: financelro®dps~uru.com.br 

4• Parcela 1 51 Parcela 1 61 Parcela 

18.717,68 1 R$ 18.717,68 1 R$ 18.717,68 

10" Parcela 1 11" Parcela 1 121 Parcela 

18.717,68 1 R$ 18.717,68 1 R$ 18.717,68 

6.2 - DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Concedente 

11 Parcela 1 21 Parcela 1 31 Parcela 1 41 Parcela 1 5" Parcela 1 61 Parcela 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

6.3- DESPESAS DE CUSTEIO- MATERIAL DE CONSUMO· MUNICIPAL 

Concedente 
11 Parcela 1 21 Parcela 1 31 Parcela 1 41 Parcela 1 51 Parcela 1 61 Parcela 

774.08 I 774,08 1 774,08 1 774,08 1 774,08 1 774,08 

Concedente 
71 Parcela 1 s• Parcela 1 9"' Parcela 1 10" Parcela 1 11• Parcela 1 121 Parcela 

774,08 1 774,08 1 774,08 1 774,08 1 774,08 1 774,08 

7- CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Atividade Trimestre 
maio setembro janeiro ANUAL 

1° quadrimestre 10/05/2019 

PRESTAÇÃO DE ?'quadrimestre 10/09/2019 
CONTAS SC' quadrimestre 10/01/2020 

Final/ Anual 20/01/2020 
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a~X!Jl~i Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 

CNPJ: 45.030.400/0001-88 

PLANO DE TRABALHO 

Arco Administrativo - Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar 

Ano 2019 
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?~Dlli-i Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 

Organização da Sociedade Civil: Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
Exercicio: 2017 
Telefone: (14) 2108-4358 
E-mail: aprendiz@cipsbauru.com.br: oedaqogia@cipsbauru.com.br 
Responsável: João Carlos Previdello 
CPF do Responsável: 012.546.428-20 

1- CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇAÕ DA SOCIEDADE CIVIL 

O Consórcio Intermunicipal da Promoção Social - CIPS foi fundado em 27 de Agosto de 1960 é uma organização sociedade civil, sem fins lucrativos, 
de atuação municipal, considerada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal, que atende crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa 
etária de 06 anos a 17 anos e 11 meses, provenientes de familias de baixa renda, priorizando as situações de exclusão ou risco social e pessoal. 

Desde a sua fundação, suas instalações estão fixadas na Rua Inconfidência, 2-28, Centro- Bauru/SP. No decorrer dos anos, o CIPS tem 
acrescentado, em sua programação atividades que beneficiem o pleno desenvolvimento biopsicossocial e que primem pela sua qualificação profissional, em 
conformidade com a Lei Orgãnica da Assistência Social que determina a promoção da integração ao mercado de trabalho, conforme principies norteadores 
ditados pela Constituição -1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA em conformidade com a Lei 10.1>97/2000. 

Visa possibilitar a concretização de suas ações integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual, sistematizadora 
do conhecimento de cada geração e estimulando o conhecimento do mundo atual, em particular os nacionais e regionais, prestando serviços específicos à 
comunidade através da promoção da extensão, aberta a participaçao da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural. 

O Consórcio Intermunicipal da Promoção Social atende os segmentos criança/adolescente e familia focando no atendimento a criança e ao 
adolescente em situaçao de risco pessoal e social, assim como a Promoção Social, extensivo a sua familia, através da efetivaçao das atividades já 
executadas e ampliação de novos serviços, na articulação com a rede de serviços assistenciais do municlpio. 

A instituição conta atualmente com equipe técnica composta por Assistentes Sociais, Psicólogas, Pedagoga, Nutricionista, Dentistas (cedida pela 
PMB), Educadores Sociais, Instrutores e Auxiliares Administrativos, etc. Possui salas amplas e arejadas com equipamentos permanentes, sala de reunião, 
auditórios, quadras esportivas, academia e outros espaços apropriados a atividades coletivas. 

Tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos e de forma permanente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
possibilitando-lhes condições para acessar a rede de serviços sociais, desenvolver-se e alcançar a emancipação social e autonomia. 

Os recursos financeiros da instituição provêm de convênios com órgãos públicos, autarquias e parcerias com empresas privadas, possibilitando a 
execução do Programa de Aprendizagem. 
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1.1. MISSÃO I VISÃO I VALORES 

MISSÃO 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 

il< Promover ações socioeducativas com foco no desenvolvimento da criança e do adolescente que se encontra em situação de risco e 

vulnerabilidade social garantindo o direito à cidadania. 

VISÃO 

;o. Consolidar um modelo de gestão participativa com foco na Educação Complementar e nas ações empreendedoras, tornando-os atores de 

transformaçllo social. 

VALORES 

* Respeito .. Compromisso 

* Responsabilidade .. Solidariedade 

;j; Transparência 

* Ética 

it< Justiça 

... Valorizaçao Humana 

1.2. MISSÃO J VISÃO J VALORES 

MISSÃO 

~~ 
i~ 

~ Promover ações socioassistenciais com foco no desenvolvimento da criança e do adolescente que se encontra em situação de 
1 
~ 

vulnerabilidade social garantindo o direito à cidadania. "----?1f···:1---'"I 

~ 
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VISÃO 
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... Consolidar um modelo de gestão participativa com foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincules e na Promoção da Integração 

do Mercado de Trabalho no campo da assistência social, tornando-os atores de transformação social. 

VALORES 

... Respeito 

... Compromisso .. Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Transparência 

... Ética .. Justiça 

... Valorização Humana 

1.3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

Conforme descrito no Artigo 2° do Estatuto Social do CIPS, são as seguintes finalidades: 

"Planejar e executar programações de assistência, promoção social e educação de ensino profissionalizante, que atendam as populações 

carentes de ambos os sexos, com idade compreendida a partir de 03 (três) anos". 

1.4. OBJETIVOS 

Do Estatuto Social da Entidade, têm os seguintes fins especificas: 

a) Estudar, planejar e executar programas que visem a solução dos problemas sociais e de promoção social da comunidade; 

b) Coordenar e criar os recursos assistenciais e promocionais, estabelecendo convênios com as entidades interessadas e que desenvolvam ativÍdades 

compatlveis com os programas do CIPS; 

4 

• 
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c) Cooperar com as entidades assistenciais e promocionais particulares mediante acordos e programas estabelecidos; 

d) Construir e manter estabelecimentos próprios para neles instalarem obras indicadas para atender os fins do CIPS, principalmente as que atenderem 

crianças e adolescentes; 

e) Adequar suas atividades ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Objetivos Gerais das Atividades Desenvolvidas: 

• Possibilitar o desenvolvimento da convivência, autonomia e cidadania de crianças e adolescentes, tendo como princípio fundamental a 

complementaridade de propósitos e de ações entre a famflia, a escola e a comunidade, prevenindo situações de risco pessoal e social. 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

• Proporcionar um ambiente acolhedor e protetivo que possibilite o desenvolvimento das capacidades e habilidades das crianças e adolescentes; 

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade 

e os vincules familiares e comunitários; 

• Realizar ações com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

• Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

• Proporcionar aos adolescentes e jovens provenientes de família de baixa renda, oportunidades de capacitação e inserção no mundo do trabalho a 

fim de reduzir e prevenir riscos sociais. 

• Realizar Visitas domiciliares, acompanhamento familiar enfocando a importância do incentivo escolar. 

1.5. INFRAESTRUTURA 

CAPACIDADE INSTALADA: 

A Entidade está instalada em um prédio na região central de Bauru com aproximadamente 4.000 metros quadrados de área construída e sua ~ 
composta de: 

5 
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~ ESTRUTURA FiSICA 

21 salas (sendo 03 destas equipadas com recurso multimídia), 01 sala de projeção, 02 laboratórios de informática com 28 computadores 

em rede e 01 com 40 computadores, 01 sala de recursi, 01 midiateca equipada com 01 computador ligado a internet, um projetor e ar 

condicionado. 

~ ÁREA ADMINISTRATIVA 

Sala de Diretoria e Reuniões, Departamento Pessoal e Financeiro, Serviço Social, Setor de Pedagogia, Aprendizagem e Psicologia, 

Consultório Odontológico, Almoxarifado, sala de Instrutores e Educadores, 01 cozinha industrial, 01 cozinha padrão para 

desenvolvimento de atividades de inclusão produtiva e 01 refeitório com capacidade para 150 pessoas. 

~ COMPLEXO POLIESPORTIVO 

01 Quadra poliesportiva, 01 sala multidisciplinar, 01 Academia, 01 Campo de Futebol Suíço, 01 auditório com capacidade para 420 

pessoas e 01 Playground com quiosque. 

1.6 IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS: 

O CIPS desenvolve os seguintes serviços socioassistenciais, em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução 

109 de Novembro de 2009, Serviço de Proteção Social Básica, objetivando os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos cuja descrição e ~ ,.<(" 

detalhamento podem ser verificados neste relatório: 

.t. 1 i - .• .,! 
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SeTViços /Programas Socioassistenciais Principais Normas Legais 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculas 
·=· Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 

para crianças de 06 anos a 14 anos e 11 meses 
2009 

Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego ·=· Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 
2011 

Programa de Aprendizagem 
•!• Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

O CIPS desenvolve o Programa de Aprendizagem em conformidade com a Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000, desenvolvendo parcerias 

com várias empresas de Bauru para a captação de vagas e encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho. Estes adolescentes recebem ao 

mesmo tempo, capacitação teórica para o trabalho por meio do Programa de Aprendizagem, vinculado à atividade a qual está executando na 

empresa. 

O Programa de Aprendizagem cria oportunidades tanto para o aprendiz, quanto para a empresa que o contrata. Para o aprendiz ao ingressar no 

mercado de trabalho, dá ao iniciante a oportunidade de convivência real no mundo corporativo, desempenhando atividades relacionadas à 

determinada área de atuação da empresa e desenvolver a capacidade de discernimento para reagir a determinadas situações no cotidiano do mundo 

do trabalho, e para a empresa, permite formarem profissionais qualificados, num cenário cada vez mais exigente e em permanente evolução 

tecnológica. 

Com a apresentação dessa seletividade e qualificação constante dos profissionais no mundo do trabalho, as regras para preenchimento das 

vagas de emprego, restringem o horizonte de possibilidades para aqueles que não possuem uma qualificaçao adequada. 

A desestruturação educacional, familiar e social torna a maioria dos adolescentes despreparados para sua inserção no mercado de trabalho. 

Dessa forma projetos como este se tornam de extrema importência no resgate dos valores, no estimulo a conquista da cidadania e ao agregar nov.ós 

conceitos desenvolve de forma Integra o individuo, no êmbito social, pessoal e profissional, preparando-o assim para a vida. 

~ 
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Dessa forma, pretende-se dar condições para que os adolescentes possam ser propulsores de sua autonomia, proporcionar maior criticidade, 

impulsioná-lo na busca do seu autodesenvolvimento, aperfeiçoando assim suas relações interpessoais e habilidades de comunicação. Conceder isso 

ao adolescente é um grande desafio, pois o mercado de trabalho é seletivo como já mencionamos e não costuma dar oportunidades devido à 

exigência da experiência. Mas como ter experiência, se não é ofertada oportunidade? Isso acontece com aqueles que ingressam pela primeira vez 

no mercado de trabalho. 

Diante dessa realidade, o CIPS tem como meta a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, inscritos na entidade, por meio da 

captação de vagas, quando firmado convênio do Programa de Aprendizagem com o maior número de parceiros possivel, proporcionando ao 

adolescente inserido a experiência da vivência no mundo corporativo, em seus desafios e conquistas. 

Na formalização do contrato especial de trabalho, o adolescente desempenha atividades concomitantes em sua capitação prática e teórica, 

sendo que esta ocorre na entidade certificadora, onde o adolescente mantem-se vinculado durante toda a vigência de seu contrato. A capacitação 

prática ocorre na empresa contratante, que tenha firmado convênio de parceria com a entidade certificadora e que ocorre em conformidade com o 

contrato de trabalho especial. No término do contrato de trabalho, fica a cargo da entidade certificadora emissão de certificação final contendo a 

carga horária total do Programa de Aprendizagem desempenhado pelo adolescente. Atualmente o CIPS conta com 07 Programas de Aprendizagem 

devidamente registrados e validados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego: 

Cursos Ocupação 

1- Assistente Administrativo Auxiliar de Escritório em Geral 

2- Auxiliar Administrativo Administração 

3- Auxiliar Adm. No Setor Bancário Aprendiz Bancário 

4- Auxiliar de Comercio Assistente de Vendas 

5- Auxiliar de Produção Embalador a mão 

6- Auxiliar Financeiro Cobrador Interno 

7- Aux. de Secretaria Escolar Aux. Administrativo 

.,. 

'TI "O 
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Públlco Alvo: Adolescentes e jovens entre 14 anos a 18 anos que estejam cursando a escola regular e, no mlnimo, o 9º ano do Ensino fu~ 
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Em todas as etapas do planejamento, execução, avaliação e monitoramento, contamos com a participação dos usuários, embasados nos 

instrumentais utilizados, além de observação, abordagem individual e coletiva, reuniões e palestras. 

2- DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

A sociedade está em constante evolução e informatizaçao, forçando aos que almejam ingressarem no mercado de trabalho estar sempre se 
capacitando e preparando-se para alcançarem o reconhecimento profissional esperado. O mundo corporativo exige tal capacitação profissional 
mesmo não proporcionando experiência. O Programa de Aprendizagem atua como um processo importante na formação do adolescente, 
promovendo-o para esse egresso e oportunizando experiências corporativas, formação curricular e também prevenindo situações de risco social. A 
instituição formadora diante da realidade explanada de nossa sociedade auxilia o adolescente neste desenvolvimento de sua formação profissional, 
social e cidada, através de auxilio social e psicológico. 

Contamos com a composiçao de uma equipe qualificada para atuar com o Programa de Aprendizagem. +eQes Os instrutores tem formação 
superior para desenvolver disciplinas de acordo com a área de formaçao. Ressaltamos que o descritivo do Programa de Aprendizagem proposto 
pela instituiçêo formadora está em consonência com os conteúdos propostos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (devidamente registrado e 
validado sob nº 39405, vide Plano de Trabalho) e suas respectivas portarias, sendo composto também por outros conteúdos. 

3- DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

IDENTIFICAÇÃO OBJETIVO GERAL META DE ATENDIMENTO 
Programa Jovem Aprendiz - Arco 
Ocupacional Administração - Curso 
Auxiliar Administrativo/ Auxiliar de 
Secretana Escolar 

Inserir o adolescente no mundo do trabalho, 
proporcionando condições para que este desenvolva 
habilidades e competências durante a vigência de seu 
contrato de aprendizagem, dando-o condições na 
execução de suas atividades no mercado de trabalho. 

- Proporcionar ao adolescente a experiência do programa de 
aprendizagem; 

Rotinas Administrativas 

- Conscientizar sobre direitos e deveres do 
- Adolescente como cidadão e profissional; 
- Dar condições para que com o programa de aprendizagem 
possa ser inserido no mercado de trabalho; 
- Apresentar a importância da qualificação profissional; 
- Estimular o adolescente da permanência no ensino regular; 
- Trabalhar em conformidade com a Lei 10.097/2000 que a 
da Lei da Aprendizagem; t 
- Dar condição social, profissional e pessoal ara a 
adolescente; 
- Iniciar a formação do currículo profissional: 
- Certificar o adolescente no final do contrato de prendizag 
referente o oroorama de aorendizaqem exercid . 
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OPERACIONALIZAÇÃO 
O Programa de Aprendizagem dar-se-á 
pelo desenvolvimento gradativo de 
atividades teóricas concomitantes com o 
desenvolvimento das atividades práticas. 
Para isto, serão realizados encontros 
semanais em horários compativeis com o 
desenvolvimento das atividades práticas e 
do período escolar. As atividades teóricas 
desenvolvidas na instituição serão 
organizadas em 06 encontros mensais, 
sendo um encontro semanal e dois 
quinzenais. 
O desenvolvimento das atividades teóricas 
será feito através de atividades 
sistematizadas, palestras e aulas 
expositivas e dialogadas. 
A Avaliação de desempenho realizada 
trimestralmente apontará o desempenho 
do adolescente no que diz respeito a 
atividades práticas e a partir dessas 
avaliações, a entidade formadora realizará 
intervenções para promover o 
desenvolvimento no trabalho. 
Reuniões com os responsáveis serão 
realizadas para tornar a família parte do 
processo do desenvolvimento do 
adolescente; 
Avaliações formativas serão aplicadas 
bimestralmente para termos indicadores do 
desenvolvimento do adolescente no 
programa de aprendizagem. 

A -
Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 

CNPJ: 45.030.400/0001-88 

OESCRIÇAO DAS ATIVIDADES 
As atividades teóricas serão desenvolvidas em conformidade com 
as portarias 1.005, de 1° de julho de 2013, Portaria MTE nª 1.003 
de 04/12/2008, Lei do Menor aprendiz 10.097/2000 e em 
conformidade com as funções do Cadastro Brasileiro de 
Ocupações. Os conteúdos contemplam a Formação Técnica 
Geral e os conteúdos básicos e especlficos do Arco Ocupacional. 
Avaliações formativas serão realizadas para sistematizar o 
desenvolvimento do adolescente durante o contrato de trabalho, 
ocorrendo as devidas intervenções com o aprendiz, envolvendo a 
familia e a empresa sempre que necessário. Além disso, 
pretende-se informar a empresa sobre o desenvolvimento do 
adolescente nas atividades teóricas, reportar á empresa o 
desenvolvimento do adolescente para que o seu progresso 
ocorra concomitante e não haja divergências entre o 
desenvolvimento das atividades práticas e teóricas. Quando 
houver essas divergências serão tomadas decisões em conjunto 
sobre as adequações e o destino no adolescente na empresa e 
na instituição. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
- Prevenir a evasão escolar; 
- Reinserção no sistema educacional regular; 
- Melhorar o desenvolvimento no convlvio social; 
- Possibilitar a ampliação do universo 
informacional, artistice e cultural; 
- Desenvolver potencialidades, habilidades e 
talentos pertinentes á formação do adolescente; 
- Adaptação do adolescente no mundo do 
trabalho; 
- Formação de um profissional capacitado para o 
mundo do trabalho; 
- Capacitação de um profissional e cidadão 
consciente, critico e autônomo. 
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ATIVIDADE I 

FTG 
Formaçt!w 
Técnica 
Geral 

Conteúdo 
Básico 

Conteúdo 
Específico 

-
Mês01 

1- Segurança 
Pública; 

2- Educação Para o 
Consumo. 

5- Comunicação Oral 
e Escrita, Leitura e 
Compreensão de 
Textos; 

6- Inclusão Digital; 

4- CRONOGRANA I PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Mês02 
1- Segurança 
Pública; 

2- Educação para o 
consumo. 

5-
0 ra I 

Comunicação 
e Escrita, 

e Leitura 
Compreensão 
Textos; 

de 

6- Inclusão Digital; 

7- Racioclnio Lógico
Matemático, 

PRAZO DAS ATIVIDADES/ MES 
Mês03 Mês 04 

1- Segurança 3- Informações 
Pública; sobre o mercado o 

mundo do trabalho e 
2- Educação para o o trabalho em 
consumo. equipe; 

Mês05 
3- Informações 
sobre o mercado e 
o mundo do 
trabalho e trabalho 
em equipe; 

4- Uso 
álcool, 
outros; 

indevido do 14- Uso indevido do 
tabaco e álcool, tabaco e 

outros. 
5- Comunicação 5- Comunicação 
0ral 
Leitura 

e Escrita, Oral e Escrita, 

Compreensão 
Textos; 

6- Inclusão Digital; 

e Leitura e 
de Compreensão de 

Textos; 

6- Inclusão Digital; 

5- Comunicação 
Oral e Escrita, 
Leitura e 
Compreensão de 
Textos; 

6- Inclusão Digital; 

7- Raciocinio Lógico
Matemático, 
Interpretação e 1 Interpretação 

7- Racioclnio Lógico
e 1 Matemático, 

Interpretação 

7- Raciocínio Lógico
Matemático, 

7- Racioclnio 
Lógico-Matemático, 

análise de dados. análise de dados. e 1 1 nterpretação e 1 Interpretação e 
análise de dados. análise de dados. análise de dados. 

9- Sistema e 9- Sistema e 9- Sistema e 10- Secretaria 1 O- Secretaria 
Organização de Organização de Organização de Escolar e suas 
Educação Escolar; Educação Escolar; Educação Escolar; contribuições no dia 

a dia escolar 

Escolar e suas 
contribuições no dia 
a dia escolar 

Mês06 

5- Comunicação Oral e 
Escrita, Leitura e 
Compreensão de Textos; 

6- Inclusão Digital; 

7- Raciocinio Lógico
Matemático, 
Interpretação e análise 
de dados. 

8- Educação Fiscal 

11-
lnterpessoais; 

Relações 

1/ 

12- Técnicas ;: 
Organização e 
Arquivamento de 
Documentos. 

Uv 
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ATIVIDADE PRAZO DAS ATIVIDADES/ MES 
Mês 07 Mês08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

FTG - Formação 13- Preservação 13- Preservação do 
Técnica Geral do Equillbrio do Equilíbrio do Meio 

Meio Ambiente Ambiente 
Conteúdo Básico 5- Comunicação 5- Comunicação 5- Comunicação 14- Saúde e 16- Saúde: saúde 18- Organização, 

Oral e Escrita, Oral e Escrita, Oral e Escrita, Segurança no sexual, direitos sexuais e planejamento e controle 
Leitura e Leitura e Leitura e Trabalho reprodutivos, relações de do processo de trabalho. 
Compreensão Compreensão de Compreensão de gênero. 
de Textos; Textos; Textos; 15- Direitos 

Trabalhistas e 17- Direitos Humanos: 
6- Inclusão 6- Inclusão 6- Inclusão Digital; Previdenciários sexo, raça, etnia, idade, 
Digital; Digital; credo religioso ou 

opinião politica. 
7- Racioclnio 7- Racioclnio 7- Raciocínio 
Lógico- Lógico- Lógico-
Matemático, Matemático, Matemático, 
1 nterpretação e 1 nterpretação e 1 nterpretação e 
análise de análise de análise de dados. 
dados. dados. 

Conteúdo 19- Técnicas de 19- Técnicas de 19- Técnicas de 20- Administração 20- Administração de 20- Administração de 
Especifico Organização e Organização e Organização e de materiais; materiais; materiais; 

Arquivamento de Arquivamento de Arquivamento de 2l -o 
Documentos. Documentos. Documentos. 21- Noções básicas 21- Noções básicas de 21- Noções básicas de ç~ de Rotinas Rotinas administrativas; Rotinas administrativas; 

~ " 20- 20- 20- Administração administrativas; ~ Administração Administração de de Materiais; / 
~ de Materiais; Materiais; 22- Secretaria 22- Secretaria Escolar: 22- Secretaria EsY' 

~ Escolar: Rotinas e Rotinas e Atribuições Rotinas e Atribuições 
Atribuicões 

V /" / 
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CONTEUDOS BASICOS, ESPECIFICO$ E FORMAÇAO TECNICA GERAL. 
DisciDlina Ementa Conteúdos 

1- Segurança Pública Contribuir para a melhoria das condições de Conteúdos: 1. Os Programas de Segurança 
cidadania e direitos humanos dos jovens Pública; 1.1.; 2. Educação no trânsito; 4. Serviços 
estimulando práticas necessárias para urna vida de Emergência: 190, 192, 193; 5. Distinção entre 
saudável, favorecendo a educação, o Policia Civil, Policia Militar e Guarda Municipal; 6. 
crescimento, o desenvolvimento, bem corno Lei Maria da Penha; 7. Estatuto da Criança e do 
integrá-los nos projetos e ações voltados a Adolescente - ECA; 
inclusão dos jovens. 

2- Educação para o consumo Estimular o bom uso do dinheiro fazendo assim Conteúdos: 1. A importância da 
escolhas mais seguras, responsáveis e Educação do Consumidor; 2. Nossas 
sustentáveis diante do mercado e bem comum escolhas fazem a diferença; 3. A 
garantindo melhores qualidades de vida. sociedade do consumo; 4. As 

propostas de mudança dos padrões de 
consumo; 5. Consumo e Cidadania; 6. 
Consumo Sustentável; 7. Crianças e 
Jovens: os alvos; 7.1. Publicidade 
enQanosa ou abusiva; 

3 - Informações sobre o mercado e o mundo do Enfatizar a importância da organização, Conteúdos: 1. Organização e divisão das 
trabalho e em equipe planejamento e controle do processo de trabalho atividades entre os trabalhadores; 2. Ritmo e 

e, evidenciar a necessidade de sornar esforços intensidade na realização das atividades; 3. 
para alcançar objetivos sensibilizando-os para Repartição de responsabilidades; 3.1. A hierarquia, 
cooperação e valorização do trabalho em equipe. o comando e o controle; 4. Liderança e 

comportamento humano; 4.1. A importância do 
feedback (positivo ou negativo}; 5. O trabalho em 
equipe e sua importância; 5.1. Metas e objetivos da i ·:r. -o 
equipe; 6. Respeito a individualidade; 6.1. O 1 :; ~ 
ambiente e as pessoas; 6.2. Corno agir em h.A 
situação de conflito; 6.3. Corno os outros me Jf "-;j 
veem? - Auto avaliação; !' 1 

4- Uso indevido do álcool, tabaco e outros Prevenir sobre o consumo de drogas licitas Conteúdos: 1. Classificação das drogas l~'citas 1~ _s 
(álcool, tabaco} e illcitas sensibilizando-os para illcitas e efeitos no organismo; 2. Experimenta o, w· ;<.s> <.>' 
tornarem-se agentes transformadores dessa uso, abuso e dependência; 3. Alcoolismo e tr sito; li ~ n 
realidade. 4. O tabaco é droga?; 4.1. Narguile é drog . ; 4.2. ~ 

Malefícios do uso de tabaco e narguile são 1iguais1-' .1 V 
5. Medidas de orevencão ao uso de dr<réí.<6. ;. / 
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5- Comunicação Oral e Escrita. Leitura e 
Compreensão de Textos 

6- Inclusão Digital 

7 - Raciocínio Matemática, interpretação e análise 
de dados; 

8- Educação Fiscal 

9- Sistema e Organização de Educação Escolar 

1 O- Secretaria Escolar e suas contribuições no 
cotidiano da escola 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 

Resgatar e desenvolver competências para a boa 
escrita e comunicação associadas ao seu uso 
cotidiano. 

Proporcionar ao adolescente o acesso a 
informática, introduzindo conceitos básicos sobre 
internet e o uso da tecnologia como ferramenta ao 
trabalho. 

Tratamento antidrogas existentes; 
Conteúdos: Elementos básicos da comunicação; 
Falhas da comunicação; 2. Linguagem verbal e 
Não verbal, 3. Homônimo e Parónimos; 4. Frase, 
4.1 Oração, 4.2 Perlodo; 5. Morfologia, 6. Sinais de 
Pontuação, 7. Substantivo, 8. Adjetivo, 9. Advérbio, 
10. Pronome, 11. Verbo, 12. Numeral, 13. 
Preposição, 14. Entonação, 15. Acentuação, 16. 
Leitura e Interpretação de texto, 17. Tipos textuais, 
18. Redação Empresarial. 
Conteúdos: 1. Introdução a informática, 2. 
Manuseio e Conservação dos computadores, 3. 
Noções de Hardware e Software, 4. Windows, 5. 
Internet e Correio eletrônico (e-mail), 6. Microsoft 
Word, 7. Microsoft Excel, 8. Microsoft Power Point. 

Resgatar e desenvolver competências 
desenvolvimento do racioclnio lógico 
matemático desenvolver a capacidade 
resolução de problemas de forma aplicada. 

do Conteúdos: 1. Revisão de conteúdos básicos: 
e Adição, subtração, multiplicação e divisão, 2. 

de Operações com números decimais, 3. Juros 
Simples e Compostos, 4. Porcentaoem. 

Considerações gerais sobre Educação Fiscal Conteúdos: 1. O Programa Nacional de Educação 
Fiscal; 2. Ética, cidadania e moralidade; 3. 
lmportãncia da participação cidadã; 4. Economia e 
sociedade; 5. A função socioeconõmica do tributo; 

Entender a importãncia da Secretaria Escolar na 
rotina escolar, bem como as atribuições do 
secretário da escola; 

Conteúdos: As atribuições da Secretaria Escolar; 
1.1.Atendimento a comunidade externa e interna; 
1.2 Condução do expediente; 1.2.1. Matriculas; !~ -o 

Entender a importãncia da Secretaria Escolar na 
rotina escola, bom como as atribuições do 
secretário escolar. 

1.2.2. Emissão e Recepção de Declarações e S: 
Certificados; 1.2.3. Frequência Escolar; 1.2.4. -
Boletim e Histórico Escolar; 1.2.5 Transferências; 
Conteúdos: 1. Prontuário Funcional: conceit , 
fundamentação legal, competência 
documentação necessária; 2. Livro de nto: 
conceito e procedimento; 3. Boletim de Oco ência; 
4. Comunicado de Ocorrência; 5. Ate ades e 
Pericias Médicas; 

_.. 
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11- Relações Interpessoais 

12- Técnicas de Organização e Arquivamento de 
Documentos 

13- Preservação e Equilibrio do Meio ambiente 

14- Saúde e Segurança no trabalho 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 

Compreender o processo de socialização humana 
em ãmbito coletivo e percebendo-se como agente 
social que intervém na realidade; 

Entender os conceitos de arquivamento, gestão e 
organização dos documentos, assim como seu 
prazo de guarda e sua conservação preventiva. 

Introduzir conceitos sobre a preservação do meio 
ambiente trabalhando conceitos sustentáveis de 
maneira ética e cidadã. 

Apresentar as normas de segurança e saúde para 
prevenção de acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho e cumprimento de normas 
implantadas nas empresas. 

Conteúdos: 1. Processo de desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, fase adulta e 
velhice; 2. Relações e prática pedagógicas 
educativas na escola; 3. Relações interpessoais na 
perspectiva da construção coletiva na educação; 4. 
Desenvolvimento afetivo e cognitivo; 
Conteúdos: 1. Conceitos fundamentais e 
classificação dos arquivos e documentos 2. Gestão 
dos documentos e organização do arquivo 3. Ciclo 
vital, valor e prazo de guarda dos documentos. 4. 
Métodos de arquivamento. 5. Conceitos de 
preservação, conservação e restauração dos 
documentos; 6. Dioitalizacão de documentos. 
Conteúdos: 1. O que é Educação Ambiental?; 1.1. 
Educação Ambiental e cidadania: o papel da 
educação ambiental na formação de uma nova 
consciência; 2. Sustentabilidade; 2.1. Os princlpios 
de uma sociedade sustentável; 2.2. Valores e 
Atitudes; 3. Tratado de Educação Ambiental; 4. 
Práticas sustentáveis; 4.1. Lixo tecnológico; 4.2. r--
Pilhas e baterias; 4.3. Ética 3Rs; 5. Atitudes de 
preservação, conservação e responsabilidade 
ambiental; 

Conteúdos: 1. As normas regulamentadoras de 
Segurança e Saúde no Trabalho; 1.1. O que são a 
NR? ; 2. Direitos e Deveres de empregadore e 
trabalhadores em relação à Segurança e Saúd no 
trabalho; 3. A prevenção de acidentes e do nças ! 
relacionadas ao trabalho; 3.1. O controle mé 1co de . 
saúdo ocupacional; 3.2. O controle dos ._._os , ! 

IS 
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ambientais; 3.3. A ergonomia; 3.4. Os 
equipamentos de proteção individual; 3.5. Brigada 
de Incêndio e riscos ambientais; 4. A Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA; 5. 
Hiaiene e conforto nos locais de trabalho; 

15- Direitos trabalhistas e previdenciários Esclarecer os principies dos Direitos Trabalhistas Conteúdos: 1. Natureza, função e definição do 
e Previdenciários Direito Trabalhista e Previdenciário; 2. Contrato 

Individual de Trabalho, 3. Salário e Remuneração, 
4. Jornada de Trabalho, 5. Férias Anuais, 6. Termo 
de Contrato de Trabalho, 7. Aviso Prévio. 8. Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 9. 
Contribuicão Sindical. 1 O. Qualidade no Trabalho. 

16- Saúde: saúde sexual, direitos sexuais e Esclarecer dúvidas sobre sexualidade (gênero, Conteúdos: 1. A sexualidade, o amor, a reprodução 
reprodutivos. identidade de gênero, sexo, sexualidade, direitos e as relações entre os sexos ao longo da história; 

reprodutivos e DSTs) para garantia de uma saúde 1.1. O reconhecimento da importância do 
sexual. envolvimento afetivo e amoroso na vivência da 

sexualidade; 2. As dimensões da sexualidade na 
adolescência; 3. Os mecanismos da resposta 
sexual, da reprodução, da contracepção e da 
prática do sexo seguro; 4. Abuso e violência 
sexual: O que é? O que fazer se acontecer? 5. 
Gravidez precoce e gravidez indesejada; 5.1. O 
aborto e suas conseauências; 

17- Direitos Humanos: sexo, raça, etnia, idade e Introduzir conceitos de liberdade, liberdade de Conteúdos: 1. Aspectos gerais sobre os Direitos 
credo. pensamento, igualdade e expressão. Humanos; 1.1. A organização dos Direitos -r. -a 

Humanos no Brasil; 2. Discriminação: causas e ;? ~ consequências; 2.1. Principais tipos de :r. () 
discriminação; 3. Bullying: caracterlsticas, tipos e ;to. • / 
lugares onde acontece; 4. Formas de combate ao t :y 

/ preconceito; 5. Atitudes que promovem a paz; 1/, 
;:,...~ 

18- Organização, planejamento e controle do Conhecer a história da organização do trabalho e . º"""'"'°" 1. Admioi•lraçOo, 2. A Empra•i ~~ 
processo de trabalho sua relação com as transformações tecnológicas e Classificação de Empresas, 4. Sociedade, . ' ~ ;...--

as mudanças do mercado como um todo e, Organograma e Fluxograma, 6. Administra o ·v~ / orientar o percurso do aprendiz focando na Pessoal, 7. Administração de materiais e estoq es 
importância da formacão permanente para uma Planejamento de vida. 

_/ 
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19- Técnicas de Organização e Arquivamento 

20- Administração de Materiais 

21- Noções básicas de rotinas administrativas 

22- Secretaria Escolar: Rotinas e Atribuições 

I 

~~~~~~~~~~•--~~~~~~~~~~~---, 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 

qualificação no mundo do trabalho. 
Entender os conceitos de arquivamento, gestão e Conteúdos: 1. Conceitos fundamentais e 
organização dos documentos, assim como seu classificação dos arquivos e documentos 2. Gestão 
prazo de guarda e sua conservação preventiva. dos documentos e organização do arquivo 3. Ciclo 

vital, valor e prazo de guarda dos documentos. 4. 
Métodos de arquivamento. 5. Conceitos de 
preservação, conservação e restauração dos 
documentos; 6. Digitalização de documentos. 

Aprender sobre planejamento e suprimentos de Conteúdos: 1. As organizações e seus recursos. 2. 
materiais, organizações, recursos, classificação e Planejamento e Suprimento de Materiais: tempo, 
armazenamento, patrimônio escolar e principio de quantidade, qualidade e custo. 3. Classificação e 
gestão ambiental e sustentabilidade. Armazenamento de Material. 4. Patrimônio Escolar. 

5. Arranjo tisico das instalações. 6. Principias de 
Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

Desenvolver habilidades especificas para garantir Conteúdos: 1. O que é atendimento?; 2. Tipos de 
um atendimento eficaz. atendimento; 3. Como melhorar o atendimento; 4. 

Atendimento telefônico; 5. Recepção; 5. Anotar 
recados; 6. Palavras e atitudes essenciais; 7. 
Atendimento ao público; 8. Qualidade nos 
atendimentos. 

Entender a importância da Secretaria Escolar na Conteúdos: 1. As atribuições da Secretaria Escolar; 
rotina escolar, bem como as atribuições do 1.1.Atendimento a comunidade externa e interna; 
secretário da escola; 1.2 Condução do expediente; 1.2.1. Matriculas; 

1.2.2. Emissão e Recepção de Declarações e 
Certificados; 1.2.3. Frequência Escolar; 1.2.4. 
Boletim e Histórico Escolar; 1.2.5 Transferências; 
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4.1 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
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4.1.1 DEFINIÇÕES DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS. 

METAS 
Complementar o trabalho social com as familias, prevenindo situações de risco 
social; 
Ingresso e capacitação do adolescente para o mercado de trabalho; 

Possibilitar acesso ao mundo digital; 

Potencializar habilidades dos adolescentes; 

Garantir os direitos e os deveres do adolescente como aprendiz e como cidadão 
assegurado por lei; 

Garantir acesso à informação; 

Acompanhamento do adolescente no ensino regular; 

PARAMETROS PARA AFERICÃO DO CUMPRIMENTO 
Acompanhamento social e psicológico do adolescente. 

Avaliação inicial, de sondagem e final do conteúdo proposto na parte 
teórica do curso. 
Introduzir o acesso à informática, possibilitando seu uso como 
ferramenta de trabalho e entretenimento. 
Avaliação inicial de conhecimentos gerais e comparativos com avaliação 
final sobre os resultados desenvolvidos. 

Introdução de textos sobre os direitos e os deveres, ressaltando os 

"1l -o 
~~ 
=r: (') "' .. 
(J) ~ 

valores éticos e morais de forma que este possa exercer a cidadania e ~ 
ossibilitando a convivência social de forma harmoniosa. .._,, 

Apresentar textos conforme o contexto da sociedade de maneira clara ,,..,. 
compreensiva. 
Acompanhamento de frequência escolar do adolescente, realiz~o . 
intervenções com o adolescente ou com a familia, sempre qu . 
necessário. 
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intervenções com o adolescente ou com a família, sempre que 
necessário. 

Trabalhar o conteúdo previsto no Plano de Trabalho; Através de avaliações por observação, desempenho e avaliações 
formativas acompanhar o desenvolvimento do aprendiz. 

Reunião de Pais e Responsáveis; Engajar a familia no processo de desenvolvimento do adolescente sobre 
o desemoenho em sua formacão na carqa teórica e prática. 

Acomoanhamento do adolescente nas atividades práticas; Avaliação de desempenho do adolescente nas atividades oráticas. 
Acompanhamento do adolescente nas atividades teóricas; Atividades e avaliações sistematizadas sobre o Programa de 

Aorendizaqem 
Intervenção com o adolescente Propor intervenções e orientações do adolescente ou de familiares caso 

haja algum problema que esteja interferindo no desenvolvimento do 
adolescente ou potencializar as suas habilidades. 

Acompanhamento Social, Psicológico ou Pedagógico; Observação e atendimento com o adolescente e/ou através de 
observacão da eauioe de desenvolvimento do adolescente. 

8 - RECURSOS HUMANOS 

Quantidade Equipe Técnica/Formação Escolaridade 

04 Assistentes Sociais Superior 
03 Psicóloaas Suoerior 
15 Instrutores de Curso Superior 

Serão realizadas palestras, elaboração de trabalhos, atividades sistematizadas, além de atendimentos individuais e em grupos com os adolescentes e, caso 

necessário, com suas respectivas familias, objetivando um melhor convlvio familiar, social e aumento da frequência escolar. Os acompanhamentos serão 

frequentes, além de orientações, apoio social e psicológico para o desenvolvimento da autonomia, sendo que todos esses profissionais atendem o ãmbito da 

aprendizagem. 
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9. QUANTIDADE DE JOVENS APRENDIZES QUE A ORGANIZAÇÃO DISPONIBILIZA PARA A PARCERIA 

A Organização da Sociedade Civil Consórcio Intermunicipal da Promoção Social - CIPS, disponibiliza para a parceria: 

53 Vagas - Arco Ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar Administrativo/ Rotinas Administrativas. 

25 Vagas - Arco Ocupacional: Administração - C~rso: Auxiliar de Secretaria Escolar. 

/\ r 
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João Carlos PrevideJlo 
Presidente 

~~r/Y 
Talit~ Xavier Almeida Martins 

Coordenadora do Setor Social 
CRESS 50.723 
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PLANO DE TRABALHO 

Arco Auxiliar Administrativo 

Ano 2019 
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Organização da Sociedade Civil: Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
Exercício: 2017 
Telefone: (14) 2108-4358 
E-mail: aprendiz@cipsbauru.com.br; pedagogia@cipsbauru.com.br; ssocial@cipsbauru.com.br; 
Responsável: João Carlos Previdello 
CPF do Responsável: 012.546.428-20 

1- CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

O Consórcio Intermunicipal da Promoção Social - CIPS foi fundado em 27 de Agosto de 1960. É uma organizaçao não governamental, de atuação municipal, 

considerada de Utilidade Pública Municipal e Estadual, que atende crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 06 anos a 17 anos e 11 meses, 

provenientes de fammas de baixa renda, priorizando as situações de exclusao ou risco social e pessoal. 

No decorrer dos anos, o CIPS tem acrescentado em sua programaçao atividades que beneficiem o pleno desenvolvimento bio-psicossocial e que primem pela sua 

qualificaçao profissional, em conformidade com a Lei Orgãnica da Assistência Social que determina a promoção da integração ao mercado de trabalho, conforme principias 

norteadores ditados pela Constituiçao Federal - 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA em conformidade com a Lei 10.097/2000 e com a Resolução 

CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011. 

Visa possibilitar a concretizaçao de suas ações integrando os conhecimentos que vao sendo adquiridos numa estrutura intelectual, sistematizadora do conhecimento 

de cada geraçao e estimulando o conhecimento do mundo atual, em particular os nacionais e regionais, prestando serviços especificas à comunidade através da promoção 

da extensão, aberta a participação da população, visando a difusão das conquistas e beneficias resultantes da criaçao cultural. 

O Consórcio Intermunicipal da Promoção Social atende os segmentos criança/adolescente e famma focando no atendimento a criança e ao adolescente em situaçã 

de risco pessoal e social, assim como a Promoção Social, extensivo a sua familia, através da efetivação das atividades já executadas e ampliação de novos seDtiCo 

articulação com a rede de serviços assistenciais do municipio. 

A instituição conta atualmente com equipe técnica composta por Assistentes Sociais, Psicólogas, Pedagoga, Nutricionista, Dentistas, Educadores So 

2l ?J s: ?) ::t> • 
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e Auxiliares Administrativos, etc. Possui salas amplas e arejadas com equipamentos permanentes, sala de reunião, auditórios, quadras esportivas, ac~demia e.~ -espaços apropriados a atividades coletivas. 

Tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos e de forma permanente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, possibilita 

condições para acessar a rede de serviços sociais, desenvolver-se e alcançar a emancipaçao social e autonomia. 
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1.1. MISSÃO I VISÃO I VALORES 

MISSÃO 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 

'1. Promover ações socioeducativas com foco no desenvolvimento da criança e do adolescente que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade social 

garantindo o direito à cidadania. 

VISÃO 

ól' Consolidar um modelo de gestão participativa com foco na Educação Complementar e nas ações empreendedoras, tornando-os atores de transformação social. 

VALORES 

,.; Respeito 

.;(. Compromisso .. Responsabilidade .. Solidariedade .. Transparência 

<!. Ética .. Justiça 

... Valorização Humana 

1.2. MISSÃO I VISÃO I VALORES 

MISSÃO 

.._ Promover ações socioassistenciais com foco no desenvolvimento da criança e do adolescente que se encontra em situação de risco e vulne 

garantindo o direito à cidadania. 

VISÃO 
~ 

~ Consolidar um modelo de gestão participativa com foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vlnculos e na Promoção da Integração do Mercad 

Trabalho no campo da assistência social, tornando-os atores de transformação social. 
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VALORES 

• Respeito 

,,j: Compromisso 

... Responsabilidade 

"" Solidariedade 

• Transparência 

... Ética 

... Justiça .. Valorização Humana 

1.3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

-
Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 

CNPJ: 45.030.400/0001-88 

Conforme descrito no Artigo 2° do Estatuto Social do CIPS, são as seguintes finalidades: 

"Planejar e executar programações de assistência, promoção social e educação de ensino profissionalizante, que atendam as populações carentes de ambos os 

sexos, com idade compreendida a partir de 03 (três) anos". 

1.4. OBJETIVOS 

Do Estatuto Social da Entidade, têm os seguintes fins especlficos: 

a) Estudar, planejar e executar programas que visem a solução dos problemas sociais e de promoção social da comunidade; 

b) Coordenar e criar os recursos assistenciais e promocionais, estabelecendo convênios com as entidades interessadas e que desenvolvam atividades 

com os programas do CIPS; 

e) Cooperar com as entidades assistenciais e promocionais particulares mediante acordos e programas estabelecidos; Í 
d) Construir e manter estabelecimentos próprios para neles instalarem obras indicadas para atender os fins do CIPS, principalmente as que atenderem crian 

adolescentes; 

e) Adequar suas atividades ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Objetivos Gerais das Atividades Desenvolvidas: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Possibilitar o desenvolvimento da convivência, autonomia e cidadania de crianças e adolescentes, tendo como princípio fundamental a complementaridade de 

propósitos e de ações entre a familia, a escola e a comunidade, prevenindo situações de risco pessoal e social. 

Possibilitar a ampliação do universo informacional, artlstico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

Proporcionar um ambiente acolhedor e protetivo que possibilite o desenvolvimento das capacidades e habilidades das crianças e adolescentes; 

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vlnculos 

familiares e comunitários; 

Realizar ações com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

Proporcionar aos adolescentes e jovens provenientes de família de baixa renda, oportunidades de capacitação e inserção no mundo do trabalho a fim de reduzir e 

prevenir riscos sociais. 

Realizar Visitas domiciliares, acompanhamento familiar enfocando a importância do incentivo escolar. 

1.5. INFRAESTRUTURA 

CAPACIDADE INSTALADA: 

A Entidade está instalada em um prêdio na região central de Bauru com aproximadamente 4.000 metros quadrados de área construida e sua estrutura é composta de: 

l> ESTRUTURA FiSICA 

,, ,, 

ªR ~ -~ 
21 salas (sendo 03 destas equipadas com recurso multimldia), 01 sala de projeção, 02 laboratórios de informática com 28 computad 

com 40 computadores, 01 sala de recurso, 01 midiateca equipada com 01 computador ligado a internet, projetor e ar condicionado. 

l> ÁREA ADMINISTRATIVA 

Sala de Diretoria e Reuniões, Departamento Pessoal e Financeiro, Serviço Social, Setor de Pedagogia, Aprendizagem e PI~ 
Odontológico, Almoxarifado, sala de Instrutores e Educadores, 01 cozinha industrial, 01 cozinha padrão para desenvolvimento de atividades de in 

produtiva e 01 refeitório com capacidade para 150 pessoas. 
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:I> COMPLEXO POLIESPORTIVO 

01 Quadra poliesportiva, 01 sala multidisciplinar, 01 Academia, 01 Campo de Futebol Sulço, 01 auditório com capacidade para 420 pessoas e 01 

Playground com quiosque. 

1.6 IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS: 

O CIPS desenvolve os seguintes serviços socioassistenciais, em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução 109 de 

Novembro de 2009, Serviço de Proteção Social Básica, objetivando os serviços de convivência e fortalecimento de vincules cuja descrição e detalhamento podem ser 

verificados neste relatório: 

Serviços I Programas Socioassistenciais Principais Normas Legais 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para 
crianças de 06 anos a 14 anos e 11 meses ·:· Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 

Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego ·:· Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011 

Programa de Aprendizagem ·:· Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

O CIPS desenvolve o Programa de Aprendizagem em conformidade com a Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000, desenvolvendo parcerias com várias 

empresas de Bauru para a captação de vagas e encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho. Estes adolescentes recebem ao 

capacitação teórica para o trabalho por meio do Programa de Aprendizagem, vinculado á atividade a qual está executando na empresa. 

mesmo tenllpoJ "11 -o 
;?.~ 
$ r> 

O Programa de Aprendizagem cria oportunidades tanto para o aprendiz, quanto para a empresa que o contrata. Para o aprendiz ao ingress no merca(Jo dW.a .~ 

trabalho, dá ao iniciante a oportunidade de convivência real no mundo corporativo, desempenhando atividades relacionadas à determinada ea de atua °'1-
empresa e desenvolver a capacidade de discernimento para reagir a determinadas situações no cotidiano do mundo do trabalho, e para a em , ler~il?'t"I~ 
formarem profissionais qualificados, num cenário cada vez mais exigente e em permanente evolução tecnológica. / ;. 

Com a apresentação dessa seletividade e qualificação constante dos profissionais no mundo do trabalho, as regras para preenchimento das vagas de 

restringem o horizonte de possibilidades para aqueles que não possuem uma qualificação adequada. 

pre~'l'. 
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A desestruturação educacional, familiar e social torna a maioria dos adolescentes despreparados para sua inserção no mercado de trabalho. Dessa forma 

projetos como este se tornam de extrema importância no resgate dos valores, no estimulo a conquista da cidadania e ao agregar novos conceitos desenvolve de 

forma Integra o individuo, no âmbito social, pessoal e profissional, preparando-o assim para a vida. 

Dessa forma, pretende-se dar condições para que os adolescentes possam ser propulsores de sua autonomia, proporcionar maior criticidade, impulsioná-lo na 

busca do seu autodesenvolvimento, aperfeiçoando assim suas relações interpessoais e habilidades de comunicação. Conceder isso ao adolescente é um grande 

desafio, pois o mercado de trabalho é seletivo como já mencionamos e não costuma dar oportunidades devido á exigência da experiência. Mas como ter 

experiência, se não é ofertada oportunidade? Isso acontece com aqueles que ingressam pela primeira vez no mercado de trabalho. 

Diante dessa realidade, o CIPS tem como meta a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, inscritos na entidade, por meio da captação de vagas, 

quando firmado convênio do Programa de Aprendizagem com o maior número de parceiros possível, proporcionando ao adolescente inserido a experiência da 

vivência no mundo corporativo, em seus desafios e conquistas. 

Na formalização do contrato especial de trabalho, o adolescente desempenha atividades concomitantes em sua capitação prática e teórica, sendo que esta 

ocorre na entidade certificadora, onde o adolescente mantem-se vinculado durante toda a vigência de seu contrato. A capacitação prática ocorre na empresa 

contratante, que tenha firmado convênio de parceria com a entidade certificadora e que ocorre em conformidade com o contrato de trabalho especial. No término do 

contrato de trabalho, fica a cargo da entidade certificadora emissão de certificação final contendo a carga horária total do Programa de Aprendizagem 

desempenhado pelo adolescente. Atualmente o CIPS conta com 07 Programas de Aprendizagem devidamente registrados e validados junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego: 

Cursos .Ocupação 

1- Assistente Administrativo Auxiliar de Escritório em Geral 

2- Auxiliar Administrativo Administração 

3- Auxiliar Adm. No Setor Bancário Aprendiz Bancário 

4- Auxiliar de Comercio Assistente de Vendas 

5- Auxiliar de Produção Embalador a mão 

6- Auxiliar Financeiro Cobrador Interno 

7- Aux. de Secretaria Escolar Aux. Administrativo 

Público Alvo: Adolescentes e jovens entre 14 anos a 18 anos que estejam cursando a escola regular e, no mínimo, o 9º ano do Ensino fundamental. 

~ 
~ 
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Em todas as etapas do planejamento, execução, avaliação e monitoramento, contamos com a participação dos usuários, embasados nos instrumentais 

utilizados, além de observação, abordagem individual e coletiva, reuniões e palestras. 

2- DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

A sociedade está em constante evolução e informatização, forçando os que almejam ingressar no mercado de trabalho a estar sempre se capacitando e 

preparando-se para alcançar o reconhecimento profissional esperado. O mundo corporativo exige tal capacitação profissional mesmo não proporcionando 

experiência. O Programa de Aprendizagem atua como um processo importante na formação do adolescente, capacitando-o para esse ingresso e oportunizando 

experiências corporativas, uma formação curricular e também prevenindo situações de risco social. A instituição formadora diante da realidade explanada de nossa 

sociedade auxilia o adolescente neste desenvolvimento de sua formação profissional, social e cidadã, através de auxilio social e psicológico. 

Contamos com a composição de uma equipe qualificada para atuar com o Programa de Aprendizagem. Todos os instrutores tem formação superior para 

desenvolver disciplinas dentro de sua área de formação. Ressaltamos que o descritivo do Programa de Aprendizagem proposto pela instituição formadora está em 

consonãncia com os conteúdos propostos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (devidamente registrado e validado sob nº 23698, vide Programa Adolescente 

Aprendiz - Anexo 1) e suas respectivas portarias, sendo composto também por outros conteúdos. 

L... 
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-•• ,,,., 

• 
~DJl~i Consórcio Intermunicipal da Promoção Social .. 

CNPJ: 45.030.400/0001-88 

ATIVIDADE PRAZO DAS ATIVIDADES/ MES 
Mês07 Mês08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

FTG - Formação 11 • Preservação do 
Técnica Geral Equilíbrio do Meio 

Ambiente 
Conteúdo Básico 5- Comunicação 5- Comunicação 5- Comunicação 12- Saúde e 14- Saúde: saúde sexual, 16- Organização, 

Oral e Escrita, Oral e Escrita, Oral e Escrita, Segurança no direitos sexuais e planejamento e controle do 
Leitura e Leitura e Leitura e Trabalho reprodutivos, relações de processo de trabalho, 
Compreensão de Compreensão de Compreensão de gênero. 
Textos; Textos; Textos; 13- Direitos 

Trabalhistas e 15- Direitos Humanos: 
6- Inclusão 6- Inclusão Previdenciários sexo, raça, etnia, idade, 
Digital; Digital; 7- Racioclnio credo religioso ou opinião 

Lógico-Matemático, política. 
7- Raciocinio 7- Racioclnio Interpretação e 
Lógico- Lógico- análise de dados. 
Matemático, Matemático, 
Interpretação e Interpretação e 
análise de dados. análise de dados. 

Conteúdo 17- Quem são os 17- Quem são os 17- Quem são os 20- Administração e 20- Administração e suas 20- Administração e suas 
Especifico profissionais do profissionais do profissionais do suas funções funções básicas; funções básicas; 

Arco Ocupacional Arco Ocupacional Arco Ocupacional básicas; 
Serviços Serviços Serviços 21- Gestão de Pessoas; 21- Gestão de Pessoas; 
Administrativos? Administrativos? Administrativos? 21- Gestão de 

Pessoas; 22- Gestão de Finanças; 22- Gestão de Finanças; 
18- Mundo do 18- Mundo do 19- Perfil 

~~ Trabalho; Trabalho; Profissional 22- Gestão de 23- Gestão de Produção e 23- Gestão de Produ e 
Contemporâneo. Finanças; Operações. Operações. 

19- Perfil 19- Perfil ~ <í Profissional Profissional 20- Administração 23- Gestão de 

I Contemporãneo Contemporâneo e suas funções Produção e ~~ básicas Ooeracões. 

( ~ 
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CONTEUOOS BASJCOS, ESPECIFJCOS E FORMAÇAO TECNJCA GERAL. 
Disciplina Ementa Conteúdos 

1- Segurança Pública Contribuir para a melhoria das condições de Conteúdos: 1. Os Programas de Segurança 
cidadania e direitos humanos dos jovens, Pública; 2. Educação no trãnsito; 3. Serviços de 
estimulando práticas necessárias para uma vida Emergência: 190, 192, 193; 4. Distinção entre 
saudável, favorecendo a educação, o Policia Civil, Policia Militar e Guarda Municipal; 5. 
crescimento, o desenvolvimento, bem como Lei Maria da Penha; 6. Estatuto da Criança e do 
integrá-los nos projetos e ações voltados a Adolescente - ECA; 
inclusão dos iovens. 

2- Educação para o consumo Estimular o uso do dinheiro fazendo assim Conteúdos: 1. A importância da educação do 
escolhas mais seguras, responsáveis e consumidor; 2. A sociedade do consumo; 3. 
sustentáveis. Nossas escolhas fazem a diferença; 4. As 

propostas de mudança dos padrões de consumo; 
5. Consumo e Cidadania; 6. Consumo 
Sustentável; 7. Publicidade ennanosa ou abusiva. 

3- Informações sobre o mercado e o mundo do Enfatizar a importância da organização, Conteúdos: 1. Organização e divisão das 
trabalho em equipe planejamento e controle do processo de trabalho atividades entre os trabalhadores; 2. Ritmo e 

e, evidenciar a necessidade de somar esforços intensidade na realização das atividades; 3. 
para alcançar objetivos sensibilizando-os para Repartição de responsabilidades; 3.1. A 
cooperação e valorização do trabalho em equipe. hierarquia, o comando e o controle; 4. Liderança e 

comportamento humano; 4.1. A importância do 
feedback (positivo ou negativo); 5. O trabalho em 
equipe e sua importância; 5.1. Metas e objetivos 
da equipe; 6. Respeito a individualidade; 6.1. O 
ambiente e as pessoas; 6.2. Como agir em 
situação de conflito; 6.3. Como os outros me 

IU veem? - Auto avaliacão· 

r 4- Uso indevido do álcool, tabaco e outros Prevenir sobre o consumo de drogas licitas Conteúdos: 1. Classificação das drogas licitas e 
(álcool, tabaco) e illcitas sensibilizando-os para ilfcitas e efeitos no organismo; 2. Experimentação, 
tornarem-se agentes transformadores dessa uso, abuso e dependência; 3. Alcoolismo e v o 

realidade. trânsito; 4. O tabaco é droga?; 4.1. Nargui~ ~~ droga?; 4.2. Malefícios do uso de tabaco e ~~ narguile são iguais? 5. Medidas de prevenção ao 
uso de drogas; 6. Tratamento antidro j J 

existentes; 
5- Comunicação Oral e Escrita. Leitura e Resgatar e desenvolver competências para a boa Conteúdos: 1. Elementos básicos da / )-Compreensão de Textos escrita e comunicação associadas ao seu uso comunicação; Falhas da comunicação; 2. 

cotidiano e no ambiente de trabalho. Linguagem verbal e Não verbal, 3. Homônimo e .::.... 
Parõnimos; 4. Frase, 4.1 Oração, 4.2 Perlodo;JI ~ 
Morfoloaia, 6. Sinais de Pontuar.ão, 7. Substanti , ~ 

~ 

O( 
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8. Adjetivo, 9. Advérbio, 1 O. Pronome, 11. Verbo, 
12. Numeral, 13. Preposição, 14. Entonação, 15. 
Acentuação, 16. Leitura e Interpretação de texto, 
17. Tio os textuais, 18. Redacão Emnresarial. 

6- Inclusão Digital Proporcionar ao adolescente o acesso a Conteúdos: 1. Introdução a informática, 2. 
informática, introduzindo conceitos básicos sobre Manuseio e Conservação dos computadores, 3. 
internet e o uso da tecnologia como ferramenta no Noções de Hardware e Software, 4. Windows, 5. 
trabalho. Internet e Correio eletrônico (e-mail), 6. Microsoft 

Word, 7. Microsoft Excel, 8. Microsoft Power Point. 
7- Racioclnio Matemática, interpretação e análise Resgatar e desenvolver competências do Conteúdos: 1. Revisão de conteúdos básicos: 
de dados; desenvolvimento do racioclnio lógico e Adição, subtração, multiplicação e divisão, 2. 

matemático desenvolver a capacidade de Operações com números decimais, 3. Juros 
resolucão de oroblemas de forma ar licada. Simoles e Comoostos, 4. Porcentaaem. 

8- Educação Fiscal Considerações gerais sobre Educação Fiscal Conteúdos: 1. O Programa Nacional de Educação 
Fiscal; 2. Etica, cidadania e moralidade; 3. 
Importância da participação cidadã; 4. Economia e 
sociedade; 5. A função socioeconômica do tributo; 

9- Administração e serviços administrativos Introduzir a área administrativa, destacando a sua Conteúdos: 1. A Administração e o trabalho nos 
função, os setores produtivos em que ela está serviços administrativos; 1.1 o que é 
presente, os tipos de organização e os administração?; 1.2 Ciências Sociais e 
profissionais que atuam nessa área. Situar o management; 1.3 Somos todos administradores; 
aorendiz, no ambiente de trabalho. 1.4 As ocuoacões do atendimento. 

1 O- Planejamento, programação, controle e Mostrar ao aprendiz a importância da Conteúdos: 1. Planejamento, programação e 
comunicação comunicação nas diferentes etapas de realização controle do trabalho; 2. Planejando tarefas, 

f~ ~ do trabalho, destacando que planejamento, responsáveis e metas; 3. As ocupações no setor 
programação e controle são etapas necessárias bancário e a comunicação; 
em qualquer trabalho e precisam da comunicação i; <-

cara aue seiam realizadas. 

: ~-11- Preservação do Equillbrio do Meio Ambiente Introduzir conceitos sobre a preservação do meio Cootoüd~' 1. O q~ é Ed"~ção AmbOo~ 
ambiente trabalhando conceitos sustentáveis de Educação Ambiental e cidadania: o papel 
maneira ética e cidadã. educação ambiental na formação de uma va ~ ;;17 consciência; 2. Sustentabilidade; 2.1. Os prin pios 

de uma sociedade sustentável; 2.2. Vai res e_ 
Atitudes; 3. Tratado de Educação Ambie. =, · ... ·~ V 
Práticas sustentáveis; 4.1. Lixo tecnológico; 4.2. •f J_, ~ 

Pilhas e baterias; 4.3. Etica 3Rs; 5. Atitudes de 
1,c'/ """ 

preservação, conservação e responsabilid87' 1 
ambiental; !"- 1.~ 

"' 12- Saúde e Segurança no Trabalho Apresentar as normas de segurança e saúde para Conteúdos: 1. O que são as NR? ; 2. Direitos e 
~ 

orevencão de acidentes e doencas relacionadas Deveres de emoreaadores e trabalhadores em ~ - . 
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ao trabalho e cumprimento de normas relação à Segurança e Saúde no trabalho; 3. A 
implantadas nas empresas. Conteúdos: 1. As prevenção de acidentes e doenças relacionadas 
normas regulamentadoras de Segurança e Saúde ao trabalho; 3.1. O controle médico de saúdo 
no Trabalho; ocupacional; 3.2. O controle dos riscos ambientais; 

3.3. A ergonomia; 3.4. Os equipamentos de 
proteção individual; 3.5. Brigada de Incêndio e 
riscos ambientais; 4. A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes - CIPA; 5. Higiene e 
conforto nos locais de trabalho; 

13- Direitos Trabalhistas e Previdenciários Esclarecer os princípios dos Direitos Trabalhistas Conteúdos: 1. Natureza, função e definição do 
e Previdenciários Direito Trabalhista e Previdenciário; 2. Contrato 

Individual de Trabalho, 3. Salário e Remuneração, 
4. Jornada de Trabalho, 5. Férias Anuais, 6. Termo 
de Contrato de Trabalho, 7. Aviso Prévio. 8. Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 9. 
Contribuicão Sindical 10. Qualidade no Trabalho. 

14- Saúde: saúde sexual, direitos sexuais e Esclarecer dúvidas sobre sexualidade (gênero, Conteúdos: 1. A sexualidade, o amor, a 
reprodutivos. identidade de gênero, sexo, sexualidade, direitos reprodução e as relações entre os sexos ao longo 

reprodutivos e DSTs) para garantia de uma saúde da história; 1.1. O reconhecimento da importância 
sexual. do envolvimento afetivo e amoroso na vivência da 

sexualidade; 2. As dimensões da sexualidade na 
adolescência; 3. Os mecanismos da resposta 
sexual, da reprodução, da contracepção e da 
prática do sexo seguro; 4. Abuso e violência 
sexual: O que é? O que fazer se acontecer? 5. 
Gravidez precoce e gravidez indesejada; 5.1. O 
aborto e suas consequências; ~ 

15- Direitos Humanos: sexo, raça, etnia, idade e Introduzir conceitos de liberdade, liberdade de 1. Aspectos gerais sobre os Direitos Humanos; / ~ :.•J 
credo religioso; pensamento, igualdade e expressão. 1.1. A organização dos Direitos Humanos no 

Brasil; 2. Discriminação: causas e consequências; 
2.1. Principais tipos de discriminação; 3. Bullyin{ ~, ~ 
características, tipos e lugares onde acontece; . 
Formas de combate ao preconceito; 5. Atitudes ' ~ 
que promovem a paz; i/ . 

16- Organização, planejamento e controle do Conhecer um pouco da história da organização do Conteúdos: 1. Administração, 2. A Empresa, 3. ! 
processo de trabalho. trabalho e sua relação com as transformações Classificação de Empresas, 4. Sociedade, 5. / - L\. 

tecnológicas e as mudanças do mercado como Organograma e Fluxograma, 6. Administração • I~ 
um todo e, orientar o percurso do aprendiz Pessoal, 7. Administração de materiais e ll_ " 
focando na imoortãncia da formação permanente estoques. Planeiamento de vida. ' 
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17- Quem são os profissionais do 
Ocupacional de Serviços Administrativos 

18- Mundo do Trabalho 

19- Perfil Profissional Contemporêneo 

20- Administração e suas funções básicas 

21- Gestão de Pessoas 

22- Gestão de Finanças 

Arco 
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para uma qualificação no mundo do trabalho. 
Aprofundar o conhecimento sobre as atividades 
desempenhadas pelos profissionais do setor 
administrativo. Quem são eles, o que fazem, onde 
e como trabalham. Indo além, será proposta uma 
reflexão a respeito da importância do trabalho 
dessas ocupações para o funcionamento da 
empresa como um todo e que conhecimentos, 
habilidades e qualificaçao são exigidos desses 
orofissionais. 
Discutir o conceito de trabalho na perspectiva 
histórica estabelecendo diferenças entre trabalho 
e emprego, identificando caracterlsticas do 
individuo empreendedor e caracterizando o modo 
de ooeracao das cooperativas. 
Proporcionar conceitos de quais silo os perfis 
profissionais no mercado de trabalho, 
proporcionando o desenvolvimento do 
adolescente para um profissional competente. 

Conceber a organização como um sistema 
integrado e dinêmico, caracterizar as funções da 
administração, avaliar os impactos das ações da 
organização no contexto ambiental e sociocultural. 

Reconhecer a importência da gestão de pessoas 
nas organizações abrirem-se a novas tendências 
na compreensão dos recursos humanos na 
organização 

Compreender e aplicar conceitos de gestão 
financeira, a importência da pesquisa de mercado 
e do planejamento de Marketing e identificar as 
novas tendências do Marketinq no êmbito 

Conteúdos: 1. Ocupações do Arco; 2. 
Arquivador/Almoxarife e a organização de 
documentos; 3. Principais métodos de 
arquivamento e sua função; 4 Os arquivos e a 
História; 5. Digitalizar é preciso; 6. Livro de ponto; 
7. O setor administrativo na cidade e no mundo.·. 

Conteúdos: 1. Trabalho, emprego e desemprego; 
1.1. O trabalho através do tempo; 2. A Lei da 
Aprendizagem; 3. Empreendedorismo e 
cooperativismo; 3.1. O empreendedor; 3.2. 
Coooerativismo 
Conteúdos: 1. O administrador na organização 
contemporênea; 2. Caracterlsticas do 
administrador contemporâneo; 2.1. Atitude 
empreendedora; 2.2. Pro atividade; 2.3. Espirita de 
equipe e bom relacionamento; 2.4. Senso de 
hierarquia; 2.5. Conhecimento técnico; 2.6. 
Flexibilidade; 2.7. i:õtica; 2.8. Respeito às 
diferenças; 2.9. Criatividade; 2.10. 
Responsabilidade; 2.11. Autonomia e 
orotaqonismo; 2.12 Lideranca 
Conteúdos: 1. O que é administrar? ; 2. A 
organização contemporânea; 2.1. Eficiência e 
eficácia; 2.2. As funções básicas da administração; V 
2.3. A organização e suas relações; 2.4. A 
administração muda com o mundo; 2.5. Um 
mundo globalizado; 3. A responsabilidade social/ 
ambiental 
Conteúdos: 1. O conceito de gestão; 2. Gestã~ 
pessoas; 2.1. Recursos humanos ou talent s?; L--------
2.3. O que é competência?; 2.4. Sistema 
reconhecimento e remuneração; 2.5. O que é / / 
salário?; 2.6. O cjesafio_ge aprender sempre. ' 

... 
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23- Gestão de Produção e Operações 

E ~ o 
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estratéoico e operacional. 
Apresentar conceitos de produção e planejamento 
e as finalidades do PCP e seus sistemas 
aplicando o controle e a programação da 
produção e dos estoques 
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eral; 5.1. Prazo para realização de orçamento; 
Conteúdos: 1. A importância da Gestão de 
Produção e Operações; 1.1. A gerência de 
produção no seu cotidiano; 2. Oferta e demanda; 
3. Formação e administração de preços; 4. 
Administração básica de materiais; 4.1. 
Classificação de materiais; 4.2. Armazenamento 
dos materiais· 
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a~lili-i Consórcio Intermunicipal da Promoção Social ~· CNPJ: 45.030.400/0001-88 <• 

4.1.1 DEFINIÇÕES DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS. 

METAS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO 
Comolementar o trabalho social com as familias, prevenindo situações de risco social; Acomoanhamento social e psicolóqico do adolescente. 
Ingresso e capacitação do adolescente para o mercado de trabalho; Avaliação inicial, de sondagem e final do conteúdo proposto na parte teórica do 

curso. 
Possibilitar acesso ao mundo digital; Introduzir o acesso à informática, possibilitando seu uso como ferramenta de 

trabalho e entretenimento. 
Potencializar habilidades dos adolescentes; Avaliação inicial de conhecimentos gerais e comparativos com avaliação final 

sobre os resultados desenvolvidos. 

Garantir os direitos e os deveres do adolescente como aprendiz e como cidadão Introdução de textos sobre os direitos e os deveres, ressaltando os valores 
assegurado por lei; éticos e morais de forma que este possa exercer a cidadania e possibilitando a 

convivência social de forma harmoniosa. 
Garantir acesso à informação; Apresentar textos conforme o contexto da sociedade de maneira clara e 

comoreensiva. 
Acompanhamento do adolescente no ensino regular; Acompanhamento de frequência escolar do adolescente, realizando 

intervenções com o adolescente ou com a familia, sempre aue necessário. 
Trabalhar o conteúdo previsto no Plano de Trabalho; Através de avaliações por observação, desempenho e avaliações formativas 

acompanhar o desenvolvimento do aprendiz. 
Reunião de Pais e Responsáveis; Engajar a familia no processo de desenvolvimento do adolescente sobre o 

desemoenho em sua formar.llo na caraa teórica e prática. 
Acompanhamento do adolescente nas atividades práticas; Avaliação de desempenho do adolescente nas atividades oráticas. 
Acompanhamento do adolescente nas atividades teóricas; Atividades e avaliacões sistematizadas sobre o Proqrama de Aprendizaaem 
Intervenção com o adolescente Propor intervenções e orientações do adolescente ou de familiares caso haja 

algum problema que esteja interferindo no desenvolvimento do adolescente ou 
potencializar as suas habilidades. 

Acompanhamento Social, Psicológico ou Pedagógico; Observação e atendimento com o adolescente e/ou através de o~ão da 
eauioe de desenvolvimento do adolescente. 
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8 - RECURSOS HUMANOS 

Quantidade Equipe Técnica/Formação 

04 Assistentes Sociais 
03 Psicóloaas 
15 Instrutores de Curso 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social 
CNPJ: 45.030.400/0001-88 

Escolaridade 

Superior 
Suoerior 
Superior 

Serão realizadas palestras, elaboração de trabalhos, atividades sistematizadas, além de atendimentos individuais e em grupos com os adolescentes e, caso necessário, com 

suas respectivas famllias, objetivando um melhor convfvio familiar, social e aumento da frequência escolar. Os acompanhamentos serão frequentes, além de orientações, 

apoio social e psicológico para o desenvolvimento da autonomia, sendo que todos esses profissionais atendem o ãmbito da aprendizagem. 

9. QUANTIDADE DE JOVENS APRENDIZES QUE A ORGANIZAÇÃO DISPONIBILIZA PARA A PARCERIA 

A Organização da Sociedade Civil Consórcio intermunicipal da Promoção Social - CIPS disponibiliza para a parceria: 

53 Vagas -Arco Ocupacional: Administração - s_urso: Auxiliar Administrativo I Rotinas Administrativas. 

25 Vagas - Arco Ocupacional: Administração - cl.irso: Auxiliar de Secretaria Escolar. 

João Carlos Previdellu 
Presidente 

T~~~s 
Coordenadora do Setor Social 

CRESS 50.723 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

~io :elator do P. ente processo o Vereador: 

Em~de~ de 2018. 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO 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 

06 de novembro de 2018 . 
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Praça D. Pedro 11 1-50. Centro - CEP 17015-230 ·Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
' SAO 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. 

É o nosso parecer. 

NA 'A NO DAVI DA SILVA 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

06 de novembro de 2018 . 
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C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

L 7/n~cl~BARBOSA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!)RAÇÃO DE 

SAO 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 
07 de novembro de 2018. 

!CARDO PELISSAR OQUETE 
Relator 
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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 . 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
07 de novembro de 2018. 

ICARDO PELISSARO LOQUETE 
Relator 

·~ qyi,:l.N r:o~ 
CHIARA R NIERI w~ETTO 

Presidente 

Membro Membro 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Presidente 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

07 de novembro de 2018. 

YA~~NTO 
SMl\:latora 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600·- Fax: (14) 3235-0601 CpRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
07 de nove bro de 2018. 

c(}J\ov 

CHIARARAN 
Presi nte 

YASM~~~O llMR~!ra 

2 .. ~a~~-
'SE~•OBRUM 

Membro 

F ~--'ção da Pauti oo 
ruoo ~de Bauru. 
D13 J 51 \\ IJ.i.às fis. ~~ , 

~~~ 
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 20 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão . 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente 

C!.JRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 26 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7260 
De 27 de novembro de 2018 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Aditivos aos Tennos de Fomento, 
às Organizações da Sociedade Civil (OSC's) 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 repassar recursos públicos, mediante 
Aditivos aos Termos de Fomento, às Organizações da Sociedade Civil (OSC's), 
visando à execução do Programa Jovem Aprendiz, através do encaminhamento de 
jovens aprendizes para a realização de atividades burocráticas e de secretaria escolar 
junto à Prefeitura de Bauru, no montante per capita fixado e no respectivo total 
estimado, conforme especificado abaixo: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOCÃO SOCIAL - CIPS 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
ME:S/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz -
através do encaminhamento de Jovens 
Aprendizes para a realização de atividades 

25 R$ 19.491,75 R$ 233.901,00 burocráticas e de secretarta escolar junto à 
Prefeitura de Bauru. Curso: Auxiliar de 
Secretaria Escolar 
Execução do Programa Jovem Aprendiz -
através do encaminhamento de Jovens 
Aprendizes para a realização de atividades 
burocráticas e de secretarta escolar junto á 53 R$ 41.322,51 R$ 495.870, 12 
Prefeitura de Bauru - arco ocupacional: 
Administração - Curso: Auxiliar Administrativo 
e/ou Rotinas Administrativas . 

TOTAL 78 R$
0

60.814,26 R$ 729.771,12 

REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ - RASC 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
ME:S/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz -
através do encaminhamento de Jovens 
Aprendizes para a realização de atividades 

25 R$ 19.491, 75 R$ 233.901,00 burocráticas e de secretarta escolar junto à 
Prefeitura de Bauru. Curso: Auxiliar de 
Secretaria Escolar 

Execução do Programa Jovem Aprendiz -
através do encaminhamento de Jovens 
Aprendizes para a realização de atividades 
burocráticas e de secretaria escolar junto à 53 R$ 41.322,51 R$ 495.870, 12 
Prefeitura de Bauru - arco ocupacional: 
Administração - Curso: Auxiliar Administrativo 
e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 78 R$ 60.814,36 R$ 729.771,12 

/' 
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Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META ESTIMADO/ ESTIMADO/ 
SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
M~S/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz -
através do encaminhamento de" Jovens 
Aprendizes para a realização de atividades 
burocráticas e de secretaria escolar junto à 54 R$42.102,18 R$ 505.226, 16 
Prefeitura de Bauru - arco ocupacional: 
Administração - Curso: Auxiliar Administrativo 
e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 54 R$ 42.102,18 R$ 505.226, 16 

As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual do exerclcio financeiro de 2.019. 

Os valores apresentados referem-se aos repasses que serao executados de acordo 
com os termos aditivos aos Termos de Fomento firmados entre Municlpio e as 
Organizações da Sociedade Civil habilitadas através do Chamamento Público nº 
46/17- Edital 326/17, com vigência prorrogada de 01/01/19 a 31/12/19. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, com efeitos a partir de 01 de 
janeiro de 2.019. 

Bauru, 27 de novembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ª{>,,~~ 
RONALDO JO~SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM 204/18 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 26 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7258 

7259 

7260 

7261 

7262 

Decreto nº 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que disciplina o uso, a construçao e a manutençao dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município 
para o exercfcio de 2019; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Aditivos aos Termos de Fomento, ás Organizações da 
Sociedade Civil (OSC's) que especifica; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transposiçao, no orçamento do Municfpio de Bauru, exercfcio de 2018; 
de autoria deste Legislativo, que obriga a permanência de uma pessoa próxima ás 
cancelas para liberaçao de vefculos, especialmente a fim de auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da camara, que dá denominaçao de Rua HENRIQUE 
MINGARDI a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da camara, que dá denominação de Rua SANTOS MORENO 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Camara, que dá denominação de Rua ARMANDO CAFFE:O 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da camara, que dá denominaçao de Rua LUIZ PEREIRA DA 
SILVA a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria de Todos os Vereadores, que dá denominação de CE:LIA MARTINS ao 
Centro Dia do Idoso do Núcleo Habitacional Mary Dota. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSANDRI BUSSOLA 
Preside 1te 

Excelenlfssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GA2ZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio.Q,O'f / 1 /S Protocolo P nk 
pag S 3 V no dlai!:3:..1 ...!l.4.J. 1 

ls~ 
RONALDO JOS~ SCHI~ 

Chefe eh> Serviço de Prooedtm.nf.'~l~:lslotlvos . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 441/18 
P. 42.417/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 28 de novembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.150/18, que autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante Aditivos aos Termos de Fomento, às Organizações da Sociedade Civil (OSC's) 
que especifica. 

Atenciosas saudações, 

Excelentfssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.150. DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Aditivos aos Tennos de 
Fomento, às Organizações da Sociedade Civil 
(OSC's) que especifica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 I da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. I' Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos públicos, mediante Aditivos aos Termos de 
Fomento, às Organizações da Sociedade Civil (OSC's), visando à execução do Programa Jovem Aprendiz, 
através do encaminhamento de jovens aprendizes para a realização de atividades burocráticas e de secretaria 
escolar junto à Prefeitura de Bauru, no montante per capita fixado e no respectivo total estimado, conforme 
especificado abaixo: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL-CIPS 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
MÊS/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 25 R$ I9.491,75 R$ 233.90I,OO 
escolar junto à Prefeitura de Bauru. Curso: Auxiliar 
de Secretaria Escolar 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 

53 R$ 41.322,5 I R$ 495.870, l 2 
escolar junto à Prefeitura de Bauru - arco 
ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar 
Administrativo e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 78 RS 60.814,26 R$ 729.771,12 

REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ- RASC 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
MÊS/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 25 R$ I9.491,75 R$ 233.901.00 
escolar junto à Prefeitura de Bauru. Curso: Auxiliar 
de Secretaria Escolar 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 

53 R$ 41.322,51 R$ 495.870, l 2 
escolar junto à Prefeitura de Bauru - arco 
ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar 
Administrativo e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 78 R$ 60.814,26 RS 729.771,12 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n°7.150/18 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

SERVIÇO META 
ESTIMADO/ ESTIMADO/ 

SUBVENÇÃO SUBVENÇÃO 
MÊS/2.019 AN0/2.019 

Execução do Programa Jovem Aprendiz - através do 
encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de secretaria 

54 R$ 42.102,18 R$ 505.226, 16 
escolar junto à Prefeitura de Bauru - arco 
ocupacional: Administração - Curso: Auxiliar 
Administrativo e/ou Rotinas Administrativas 

TOTAL 54 RS 42.102,18 R$ 505.226,16 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária Anual do 
exercício financeiro de 2.019. 

Os valores apresentados referem-se aos repasses que serão executados de acordo com os termos aditivos aos 
Tennos de Fomento firmados entre Município e as r izações da Sociedade Civil habilitadas através do 
Chamamento Público nº 46/17 - Edital 326/17, co 'vigê eia prorrogada de 01/01/19 a 31/12/19. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç 

Bauru, 28 de novembro de 2.01 

SEC 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Doe ntação da Prefeitura, na mesma data. 
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