
VOLUMEI 

Projeto de Lei nº 114118, que autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSC's do 
setor privado que identifica, conforme especificado. (APAE, 
Apiece, Lar Santa Luzia e SORRI) 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu~icipal de Bauru 
Diretoria dF \ooio Legislativo 

Bauru, 29 de outubro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

O 6 HOY. 2018 

ENTRA 
Hora.J~_(a) :==lilt::==..I 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelênci P o'eto de Lei nº 114/18 que autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo ao T o d Colaboração, às Organizações da Sociedade 
Civil - OSCs do setor privado que identifica, conforme especifi ado . 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

ANEXOS: Lei Municipal n' 7.009117, Leis Federais n's 13.019114 e 13.204/15, art. 26 da LRF, Oficio do presidente 
da AEAPS solicitando a renovação, Oficio das entidades concordando com a renovação dos termos, minuta do 
termo. APAE: Estatuto, Ata da Assembleia, Certidões das fls. 3331338, Relação da diretoria, Declarações das jls. 
3461351, Plano de trabalho 2.019, Documentos comprobatórios da experiência das fls. 380142, Certidões das 
entidades das j/s. 6641665, 6681669, 6721673, Justificativa da Secretária da Educação para prorrogação, Tabela de 
pagamento de verba de subvenção e auxílio. APIECE: Estatuto, Ata de posse da diretoria, Ata da Assembleia (fls. 
4471462), Certidões dasj/s. 4631466, Relação da diretoria, Plano de trabalho 2.019, Declarações dasjls. 4711474). 
LAR SANTA LUZIA PARA CEGOS: Estatuto, Ata de posse da diretoria, Documentos da Assembleia (fls. 5471558), 
Certidões dasj/s. 5591562, Relação dos dirigentes, Plano de trabalho 2.019, Declarações dasj/s. 5661568. SORRI: 
Estatuto, Certidões dasj/s. 6211624, Relação do conselho, Plano de trabalho 2.019, Declarações dasjls. 6291632. 
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P. 63.427/17 

1 PROC. Nº ::Ai 
FOLHAS ~ a 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 114/18 
Autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante 
aditivo ao Tenno de Colaboração, às 
Organizações da Sociedade Civil -
OSCs do setor privado que 
identifica, conforme especificado. 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Aditivo ao Tenno de Colaboração, às OSCs 
do setor privado, ligadas à Secretaria Municipal da Educação, visando o atendimento à Educação Especial, nos 
montantes per capita fixados e nos respectivos totais estimados, confonne especificado abaixo. 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação Especial, com transferência per capita fixada 
cm RS 328,34 (trezentos e vi

1
nte e oito reais e trinta e quatro centavos) conforme quadro abaixo: 

Organização da 
Valor anual 

Valor da Valor anual da 
Nº alunos Valor Mensal verba Sociedade Civil 

subveneão 
verba auxílio parceria 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

652 R$ 210.866,51 R$ 2.530.398,18 R$ 38.534.04 R$ 2.568.932,22 
Excepcionais de Bauru 
-APAE 
Associação de Pais 
para a Integração 

100 R$ 32.834,00 R$ 394.008,00 R$ 394.008,00 
Escolar da Criança --
Esnecial • APIECE 
Lar Escola Santa Luzia 

65 R$ 21.342,10 R$ 256.105,20 R$ 256.105,20 
nara Ce11os --
SORRI- Bauru 600 R$ 191.093,88 R$ 2.293.126,56 R$ 70.921,44 R$ 2.364.048,00 

TOTAL 1417 R$ 456.136,49 RS 5.473.637.94 R$ 109.455,48 R$ 5.583.093,42 

TABELA DE PROFESSORES· CESSÃO 
Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 

Associação de Pais e Amigos dos 
3 30 

Excencionais de Bauru - AP AE 
Associação de Pais para a Integração 
Escolar da Criança Especial . 1 10 
APIECE 

TOTAL 4 40 

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

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

Bauru, ... 
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Senhor Presidente; 
Nobres Vereadores, 

1
PROC. N· i1~r;: :-i-1 
1'01,.HM, ~ 1 gfi :d 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

~EXPOSJCÃO DE MOTIVOS~ 
29, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente Projeto de Lei, que autoriza o 
Município de Bauru a efetivar, mediante Aditivo ao Tenno de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as 04 (quatro) 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - APAE, Associação de Pais para a 
Integração Escolar da Criança Especial - APIECE, Lar Escola Santa Luzia para Cegos e SORRI - Bauru e também ceder três professores 
para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru-APAE e um professor para a Associação de Pais para a Integração Escolar 
da Criança Especial - APlECE do setor privado, visando o atendimento à Educação Especial. 

O referido Projeto busca prorrogar o prazo de vigência da Lei Municipal nº 7.009, de 13 de dezembro de 2.017 e 
por consequência nos aditivos aos Termos de colaboração também serão alteradas as seguintes cláusulas: PRIMEIRA - DO OBJETO, 
QUARTA - DO FINANCIAMENTO E A SÉTIMA - DA VIGI'.lNCIA. 

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, 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 
deverá ser autorizado por lei específica, 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 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 at. 26 da LRF, de modo que a partir daquele exercício passou a ser 
exigida, para a regular efetivação de qualquer repasse público e ente do setor privado, autorização legislativa espec[fica, conforme acima 
exposto. 

O presente Projeto de Lei 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 tratadas já estão devidamente previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e também na Lei Orçamentária Anual, de modo que seu intuito é apenas especificar, de fonna exata e precisa, como as 
referidas despesas serão efetivadas. 

Infonno para tanto que houve chamamento Público nº 49/17-Edital nº 333/17-Processo nº 49.514/171 publicado 
no Diário Oficial de 23 de setembro de 2.017, prevista 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, sendo que 04 (quatro) OSCs, foram classificadas, conforme homologação em 18 de novembro de 
2.017, pela Secretaria Municipal da Educação, para assumirem o serviço em Educação Especial, por meio de Termo de Colaboração. 

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

No mais, insta esclarecer que os repasses em questão vêm sendo efetuados todos os anos pelas referidas OSCs e 
para as mesmas finalidades discriminadas, de modo que o presente Projeto de Lei também não inova nesse sentido. 

Por fim, revela-se oportuno frisar que os projetos desenv ido elas referidas OSCs são imprescindíveis para que 
a Politica Municipal de Educação cumpra seu papel e atinja os seus tão ahn · dos ob · tivos de atendimento eficiente daqueles que dela 
necessitam. 

Atenciosas saudações, ERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 
j!/l(.:amin. ha1r às Comissões de: 

~A ~~~~-
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P. 63.427117 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.009, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor 
privado que identifica, conforme especificado. 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Termo de Colaboração, para a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - APAE , Associação de Pais para a Integração 
Escolar da Criança Especial - APIECE, Lar Escola Santa Luzia para Cegos e SORRI- BAURU e também a 
ceder professores às seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - AP AE 
e Associação de Pais para a Integração Escolar da Criança Especial - APIECE, visando o atendimento à 
Educação Especial, nos montantes per capita fixados e nos respectivos totais estimados, conforme 
especificados abaixo: 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação Especial, com transferência per capita 
fixada em RS 315,71 (trezentos e quinze reais e setenta e um centavos) conforme quadro abaixo: 

Entidades Nº alunos Valor Mensal Valor anual verba Valor da verba Valor anual do 
subvenrão auxilio convênio 

A.ssociação de Pais e Amigos do! 622 R$ 194.407,90 R$ 2.332.894,85 R$ 23.564,59 R$ 2.356.459,44 Rxcencionais de Bauru • AP AE 
l';Ssociação de Pais para a Integraçãc 100 R$ 31.571,00 R$ 378.852,00 R$ 3 78. 852, 00 Rscolar da Crianca Esnecial - APIECE --

ar Escola Santa Luzia nara ceP"OS 65 R$ 20.110,73 R$ 241.328 72 R$ 4.925,08 R$ 246.253.80 
SORRI -Bauru 600 R$ 185.637,48 R$ 2.227.649, 76 R$ 45.462,24 R$ 2.273.112.00 

TOTAL 1387 RS 431.727,11 RS 5.180.725,33 RS 73.951,91 RS 5.254.677,24 

TABELA DE PROFESSORES - CESSAO -
Entidades Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 

APAE 4 40 
APIECE 1 10 

LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS o o 
SORRI o o 

TOTAL 5 50 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária Anual do 
exercício financeiro de 2.018. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de janeiro de 2.018. 

Bauru, 13 de dezembro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURfDICOS 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXXXXXXX/2017 
PROCESSO Nº XXXXXX/2017 
DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO NºXXXXXX /2017 
EDITAL Nº XXXXX /2017 

PROC. NV_Q,~l.;;;.c./l~~---~·
FOLHAS NJ./Y 

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL OSC 
_______ ,POR MEIO DE SUBVENÇÃO E OU 
AUXÍLIO. 

Em __ dias do mês de de dois mil e __ , o MUNICIPIO DE BAURU, 
Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada 'MUNICIPIO" NESTE ATO REPRESENTADO 
pela Secretária Municipal da Educação - SME, Prof'. Isabel Cristina Miziara, e do outro lado a 
Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos XXXXXXXXXX, representada pelo seu presidente 
XXXXXXXXX , ambas as partes já devidamente qualificadas no instrumento original resolvem, de comum 
acordo ADITAR o Termo de Colaboração nº XXXXXXXX, na forma e condição seguintes: 

As partes resolvem prorrogar no prazo de 12 (doze) para 24 (vinte e quatro) meses, 
conforme CLÚSULA SÉTIMA- DA VIGtNCIA. 

1. Em decorrência do Aditivo ao Termo de Colaboração a cláusula primeira - do objeto, passa a ter 
seguinte redação. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

1.1 Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento pelo participe das seguintes 
atividades: (destacadas na clausula nº 6 do Edital de Chamamento Público), tudo em conformidade 
com a Política Municipal de Educação de Bauru e do Plano de Trabalho apresentado pela OSC à 
Secretaria Municipal da Educação, conforme Processo Administrativo Nº XXXXXXX/2018. 

2. Em decorrência do Aditivo ao Termo de colaboração a cláusula segunda - das obrigações das 
OSCs item 2.21 que trata da utilização de recursos, passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA SEGUNDA· das obrigações da entidade 

2.21 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o periodo 01/01/2019 à 
31/12/2019, e havendo saldo no primeiro dia do exerclcio seguinte deverá ser devolvido a respectiva 
conta do Município através de GRE. 

3. Em decorrência da prorrogação do prazo haverà novo repasse de recursos públicos municipais com o 
acréscimo de valores, devido o aumento da per capita alterando a cláusula quarta do 
financiamento ficando com a seguinte redação; 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA- do financiamento 

4.1 O Município - Secretaria Municipal da Educação por meio de seus recursos próprios destinará R$ 
328,34 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) per capita que será suportado pela 
função programática nº 12.361.0003.2018, devendo ser repassado à OSC, mediante projeção 
orçamentária (subvenção) o valor de R$ ( ), a ser pago em 12 (doze) parcelas, a partir 
do mês de janeiro de 2019. 

4. As partes resolvem prorrogar o prazo de 12 (doze) meses para 24 ( vinte e quatro) meses, 
alterando a cláusula sétima da vigência ficando com a seguinte redação: 

CLÁUSULA SÉTIMA - da vigência 

7.1 O presente Termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, de 01/01/2019 a 31/12/2019, 
tempo necessário para a execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde 
que o período total de vigência não exceda cinco anos, conforme art. 21 do Decreto Federal Nº 
8.726/16 . 

5. As demais cláusulas contidas no Termo de Colaboração nº xxxxxxxxxx, formalizado em 19 de 
dezembro de 2016, não modificados por este ou por outro termo. 

E por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo em 
quatro (4) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Testemunhas: 
Nome: 
RG: 

Testemunhas: 
Nome: 
RG: 

Bauru, de_ de 2018. 

Isabel Cristina Miziara 
Secretária Municipal de Educação 

Presidente 

1\ 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ANEXO X 

TERMO DE Cl~NCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITUTA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO 
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXX 
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO 
VALOR REPASSADO: R$ XXX.XXX,XX 
EXERCICIO: 2019 

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramttação do 
correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se 
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 
aos interessados. 

Bauru, XX de XXXXXXX de 2018. 

ÓRGÃO CONCESSOR: 

Nome e cargo: Isabel Cristina Miziara - Secretária Municipal da Educação 

E-mail institucional: educacao@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: ________ _ 

Assinatura: ________ _ 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 

Nome e cargo: XXXXXXXXXXX - Presidente 
E-mail institucional: XXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXX 

Assinatura: _______ _ 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ANEXO XI 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O TERMO DE COLABORAÇÃO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITUTA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº(DE ORIGEM): 

OBJETO: 

Nome Isabel Cristina Miziara 

Cargo Secretária Municipal da Educação 

CPF 

Endereço (*) 

Telefone 

E-mail 

* Não deve ser o endere o do Or ão e/ou Poder. Deve ser o endere ( ) g ç ço onde poderá ser encontrado( a), 
caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome 

Cargo 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 

Telefone e Fax 

E-mail 

LOCAL E DATA: 

RESPONSÁVEL: (NOME, CARGO E ASSINATURA) 

V 
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PROC. Ne 'Ji\~111 ~ 

Presidência da Repú blic_a-Fo.....,L...;.HAS=:a::::====== 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.204, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Altera a Lei n". 13.019, de 31 de julho de 2014, "que 
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos 
financeiros, entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de 

Mensagem de veto 
interesse público; define diretrizes para a política de 
fomento e de colaboração com organizações da 
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo 
de fomento; e altera as Leis n°5 8.429, de 2 de junho de 

Conversão da Medida Provisória nº 684, de 2015 

1992, e 9.790, de 23 de março de 1999"; altera as Leis 
n°5 8.429, de 2 de junho de 1992, 9.790, de 23 de março 
de 1999, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 
2009, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga a Lei n". 
91, de 28 de agosto de 1935. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1". A ementa da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Estabelece o regime juridico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução 
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; define diretrizes para a polltica de fomento, de colaboração e de 
cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis n°5 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999." 

Art. 2". A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração 
pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução 
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação." (NR) 

"Art. 2". ...................................................................... . 

L: organização da sociedade civil: 

a} entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu património, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente 
na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei n". 9.867, de 1 O de novembro de 
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as aícançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração 

29/10/2018 17:21 
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de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e ca ~ de ,-J oA -
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnic _ ._, 
rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 
público e de cunho social. 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos; 

!L.: administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 
prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 
9~ do art. 37 da Constituição Federal; 

l!L- parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de 
relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e 
organizações da sociedade cívil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidcides de interesse público e recíproco, mediante a execução 
de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de 
fomento ou em acordos de cooperação; 

Ili-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou 
permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário á satisfação de 
interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da 
sociedade cívil; 

111-B - projeto: conjunto de operações. limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto destinado á satisfação de interesses compartilhados pela administração 
pública e pela organização da sociedade civil; 

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da 
organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de 
fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa 
competência a terceiros; 

V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar 
termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização 
da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; 

VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio 
de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em 
meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização; 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as 
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 
pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; 

VI li - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para 
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas 
organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; 

VI 11-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as 
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não 
envolvam a transferência de recursos financeiros; 

X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar 
chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de 
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XI • comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar 
e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante 
termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública; 

XIII • bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos 
financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a 
ele não se incorporam; 

XIV • prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução 
da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e 
o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases: 

XV· (revogado)." (NR) 

• Art. 2º·A. As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus 
aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto 
da parceria e as respectivas instáncias de pactuação e deliberação." 

"Art. 3_". ....................................................................... . 

L: às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou 
autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições especificas dos 
tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei; 

!L: (revogado); 

!!L.: aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que 

cumpridos os requisitos previstos na Lei n.". 9.637, de 15 de maio de 1998; 

IV • aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins 

lucrativos nos termos do§ 1_".do art. 199 da Constituição Federal; 

V • aos termos de compromisso cultural referidos no § 1.". do art. 9.". da Lei n.". 
13.018, de 22 de julho de 2014; 

VI • aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de 

interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei n.". 9.790, de 
23 de março de 1999; 

VII • às transferências referidas no art. 2.". da Lei n_". 10.845, de 5 de março de 2004, 

e nos arts. 5.". e 22 da Lei n.". 11.947, de 16 de junho de 2009; 

VIII • (VETADO); 

IX • aos pagamentos realizados a titulo de anuidades, contribuições ou taxas 
associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam 
obrigatoriamente constituídas por: 

a) membros de Poder ou do Ministério Público; 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; 

c) pessoas jurídicas de direito público interno; 

d) pessoas juridicas integrantes da administração pública; 

X • às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autónomos." 
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FOLHAS 
"Art. 5° O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão 
pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a 
transparência na aplicação dos recursos públicos, os principies da legalidade, da 
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 
da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: 

............................................................................. " (NR) 

"Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jur!dico de parceria: 

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benef!cios ou vantagens indevidos; 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 7° A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e organizações da sociedade civil, programas de 
capacitação voltados a: 

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; 

li - representantes de organizações da sociedade civil; 

Ili - membros de conselhos de políticas públicas; 

IV - membros de comissões de seleção; 

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; 

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das 
parcerias disciplinadas nesta Lei. 

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá 
condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias 
disciplinadas nesta Lei." (NR) 

"Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o 
administrador público: 

1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração 
pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir 
as respectivas responsabilidades; 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; 

Ili - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo 
hábil e de modo eficaz; 

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta 
Lei e na legislação específica . 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 1 O A administração pública deverá manter, em seu sitio oficial na internet, a 
relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e 
oitenta dias após o respectivo encerramento." (NR) 

"Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais 
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 
todas as parcerias celebradas com a administração pública. 

Parágrafo único ......................................................... . 
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VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o 
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes 
desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício." (NR) 

"Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de 
representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria." 
(NR) 

"Art. 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios 
públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, 
campanhas publicitàrias e programações desenvolvidas por organizações da 
sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o emprego de 
recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por 
pessoas com deficiência." (NR) 

"Art. 15 ........................................................•............. 

~ Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão 
consultados quanto às pollticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de 
fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata o caput deste 
artigo." (NR) 

"Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para 
consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias 
com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 
financeiros . 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para 
consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil 
que envolvam a transferência de recursos financeiros." (NR) 

"Art. 21 ................................................................... . 

~ É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de 
parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social." 
(NR) 

"Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante 
termo de colaboração ou de fomento: 

L.: descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

!L: descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 
executados; 

11-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das 
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 

!!l..: forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas 
a eles atreladas; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento 
das metas. 

V - (revogado); 
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VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

VIII - (revogado); 

IX - (revogado); 

X - (revogado). 

PROC. N2·~p,___-.-·'!ll+--· 

FOLHAS 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e 
simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus 
órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria 
prevista nesta Lei. 

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá 
critérios a serem seguidos, especialmente quanto ás seguintes características: 

!!!.: (revogado); 

V - (revogado); 

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados." (NR) 

"Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de 
colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a 
selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do 
objeto. 

§ 1~ ············································································ 

L: a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; 

!L: (revogado); 

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que 
se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso; 

VII - (revogado); 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; 

!X.: a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

~ É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto da parceria, admitidos: 
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1 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrent~íiQ~~~~~=====~rf== 
ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será 
executado o objeto da parceria; 

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da 
prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas 
políticas setoriais." (NR) 

"Art. 26, O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da 
administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias. 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa 
ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de 
referência constante do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento. 

§__r As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente 
designada, nos termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se 
o projeto for financiado com recursos de fundos específicos. 

~ Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 
cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades 
participantes do chamamento público . 

~ A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em 
página do sítio previsto no art. 26. 

~ Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público. 

~ A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à 
celebração da parceria." (NR) 

"Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que 
comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos 
requisitos previstos nos arts. 33 e 34. 

~ Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos 
requisitos exigidos nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada 
poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por 
ela apresentada. 

~ Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1 ~ aceite 
celebrar a parceria, proceder-se-à à verificação dos documentos que comprovem o 
atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. 

~(Revogado)." (NR) 

"Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos 
de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos 
acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, 
doaçao de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, 
hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei." 
(NR) 

"Art. 30 ....................................... , ............................. . 

L: no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de 
atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; 

!L: nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública 
ou ameaça à paz social; 
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V - (VETADO); 

FOLHAS 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política." (NR) 

"Art. 31. Será considerado inexigivel o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser 
atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: 

1 - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou 
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os 
recursos; 

li - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que 
esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade 
beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso 1 do § 3º do 
art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de marco de 1964, observado o disposto no art. 26 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000." (NR) 

"Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de 
chamamento público será justificada pelo administrador público. 

§ 1 !! Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o 
extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em 
que for efetivado, no sitio oficial da administração pública na internet e, 
eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública. 

§ 2!! Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a 
contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público 
responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. 

§ 4S A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto 
no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei." (NR) 

"Seção IX 

Dos Requisitos para Celebração 

de Parcerias 

"Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da 
sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que 
prevejam, expressamente: 

li..: (revogado); 

!!L: que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio liquido seja 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 
desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

IV - escrituração de acordo com os principios fundamentais de contabilidade e com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

ª1 (revogada); 

lll (revogada); 

1b 
-
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FOLHAS ~ _ .. --V - possuir: 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados 
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, 
respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito 
Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato 
específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas. 

§ 1~ Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito 
previsto no inciso 1. 

§ 2~ Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos 1 e 111 as 
organizações religiosas. 

§ 3~ As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na 
legislação específica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do 
atendimento aos requisitos previstos nos incisos 1 e Ili. 

§ 4~ (VETADO). 

§ 5~ Para fins de atendimento do previsto na alfnea c do inciso V, não será 
necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.' (NR) 

'Art. 34 .................................................................... .. 

L: (revogado); 

!!L: certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

IV - (revogado); 

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço 
por ela declarado; 

VIII - (revogado) . 

................................................................................. ' (NR) 

'Art. 35 ..................................................................... .. 

V - ............................................................................... . 

ç} da viabilidade de sua execução; 

d) da verificação do cronograma de desembolso; 

fl. (revogada); 

015/Lei/ 

-
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FOLHAS 
1 ,, 

il (revogada); 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da 
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

§ 1Q Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de 
parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão 
monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de 
fomento. 

§ 2~ Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamen\e;· 
os incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração da parceria com 
ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, 
mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. 

~(Revogado) . 

................................................................................ .' (NR) 

"Art. 35-A. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da 
sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do 
termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil 
signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: 

1 - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; 

li - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a 
atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. 

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de 
colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse 
de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva 
formalização: 

1 - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da 
organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de 
fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas; 

11 - comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo 
de atuação em rede." 

"Art. 37. (Revogado)." 

"Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação 
somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no 
meio oficial de publicidade da administração pública.' (NR)" 

"Art. 39 ..................................................................... . 

ili..: tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 
anos, exceto se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

~ 

< 
' 

1 
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FOLHAS 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo; 

§ 3l! (Revogado). 

§ 4~ Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2~. não serão 
considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 
administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a 
organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 

§ 5~ A vedação prevista no inciso 111 não se aplica à celebração de parcerias com 
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de 
colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente 
como dirigente e administrador público. 

§ 6~ Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de 
direitos e de políticas públicas." (NR) 

"Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por 
objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de 
regulação, de fiscalização, de exercício do poder de policia ou de outras atividades 
exclusivas de Estado. 

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

Parágrafo único. (Revogado): 

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

"Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3~ e no parágrafo único do art. 84, serão 
celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a administração pública e as 
entidades referidas no inciso 1 do art. 2~ . 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de 
colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, 
que terá como cláusulas essenciais: 

fil.: quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; 

IV - (revogado); 

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no§ 1~ do art. 35; 

VI 1 - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; 

L a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na 
data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, 
tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados 
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FOLHAS õZ;O 
XI - (revogado); 

XII - a prerrogativa atribuida à administração pública para assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade; 

XIII - (revogado); 

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e 
movimentar os recursos em conta bancária específica, observado o disposto no art. 
51: 

XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do 
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 
informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem 
como aos locais de execução do respectivo objeto: 

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da 
parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução 
administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento 
juridico integrante da estrutura da administração pública; 

XVIII - (revogado); 

XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados á execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, 
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, 
os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição 
à sua execução. 

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de 
fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte 
integrante e indissociável. 

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

"Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos 
termos dos incisos XIX e XX do art. 42, sendo vedado: 

1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

li - (VETADO); 

111 - (revogado); 

V - (revogado); 

VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

VI li - (revogado): 

IX - (revogado): 

a) (revogada); 
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b) (revogada); 

e) (revogada); 

d) (revogada)." (NR) 

PROC. N2 ') l~ IL \ 
FOLHAS .;z, '\ 

"Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à 
parceria: 

1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 
de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro 
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 
trabalhistas; 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

li - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em 
que a execução do objeto da parceria assim o exija; 

Ili - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em 
relação ao valor total da parceria; 

IV- (VETADO). 

~ A inadimplência da administração pública não transfere à organização da 
sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à 
parceria com recursos próprios. 

§ 2~ A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos 
na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à 
liberação de parcelas subsequentes. 

§ 3~ O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da 
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 
público. 

§ 4~ (Revogado) . 

. ................................................................................ " (NR) 

"Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão 
liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades: 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
anteriormente recebida; 

li - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações 
estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; 

Ili - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos 
órgãos de controle interno ou externo." (NR) 

"Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de 
contas ao término de cada exercício. 

1 - (revogado); 

-

~ei/ ... 
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Ili - (revogado)." (NR) 

"Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em 
conta corrente especifica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública 
determinada pela administração pública. 

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos." (NR) 

"Art, 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no 
prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública." (NR) 

"Art. 53 .................................................................... . 

§ 12 ......................................................................... .. 

§ 2~ Demonstrada a impossibilidade fisica de pagamento mediante transferência 
eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de 
pagamentos em espécie." (NR) 

"Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da 
organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser 
apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo 
inicialmente previsto. 

Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou 
de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso 
na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado." 
(NR) 

"Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de 
valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho 
original. 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria. 

§ 1~ Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá 
valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com 
órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos . 

............................................................................... • (NR) 

"Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de 
fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação 
de contas devida pela organização da sociedade civil. 

~-············································································ 

ili..: valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

IV - (revogado); 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
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o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de q_l;ll~liillll<:~[iijljs··!i!?:::::C:=====-::!?::-== 
ou de fomento; 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas 
que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

§ 2~ No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o 
monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos 
gestores, respeitadas as exigências desta Lei." (NR) 

"Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de 
controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos 
de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada 
esfera de governo . 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 61 ..................................................................... . 

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 
levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de que trata o art. 59; 

............................................................................... " (NR) 

"Art, 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da 
sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o 
atendimento de serviços essenc1a1s à população, por ato próprio e 
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução 
das metas ou atividades pactuadas: 

!L: assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no 
plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, 
devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu 
essas responsabilidades . 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 63 .................................................................... . 

~ A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da 
sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a 
simplificação e a racionalização dos procedimentos. 

§ 3º- O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de 
contas." (NR) 

"Art. 64 ................................................................... . 

~ Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente . 

................................................................................. " (NR) 

"Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 
plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado." (NR) 

"Art. 66 ..................................................................... . 
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contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimentll" 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

li · relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de 
fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 
vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e 
resultados estabelecidos no plano de trabalho. 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise 
os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: 

1 • relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da 
parceria; 

................................................................................. "(N~ 

"Art. 67. .. .................................................................. . 

§...1'.'._ No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

§ 2~ Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil 
deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercicio, para fins de 
monitoramento do cumprimento das metas do objeto. 

§ 3~ (Revogado). 

§ 4~ Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução 
ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, 
obrigatoriamente, mencionar: 

................................................................................. • (NR) 

"Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término 
da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria 
exceder um ano. 

§ 1~ O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a 
complexidade do objeto da parceria. 

§ 2~ O disposto no caput não impede que a administração pública promova a 
instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante 
evidências de irregularidades na execução do objeto. 

§ 3~ Na hipótese do § 2~. o dever de prestar contas surge no momento da liberação 
de recurso envolvido na parceria. 

~A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração 
pública observará os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, 
pela: 

!!...: aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

111 • rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 
tomada de contas especial. 

§ 6~ As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão 
registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em 
consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração 
pública, conforme definido em regulamento." (NR) 
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~PROC. N2_~~' ....,1 '=-"--dlm-1 "Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas o/~m9da, 
no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebi ,,';5M'fili'g1s1 
cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por 
igual periodo. 

§ 1~ (Revogado). 

§ 2~ (Revogado). 

§ 3~ (Revogado). 

§ 4~ O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas 
tenham sido apreciadas: 

!l: nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou 
de seus prepostos, sem prejuizo da atualização monetária, impede a incidência de 
juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do 
prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela 
administração pública." (NR) 

"Art. 72. .. ................................................................. . 

L: regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

li - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

!;tl descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 
trabalho; 

§ 1º- O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da 
prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando 
em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurldico, 
sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegação . 

§ 2~ Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a 
fase recursai, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá 
solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de 
ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano 
de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a 
área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do 
plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o 
caso de restituição integral dos recursos." (NR) 

"Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com 
as normas desta Lei e da legislação específica, a administração pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções: 

!L: suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento 
de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

Ili - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
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parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ·,1n;r;:m;;,.;;~r:=======:dl=l=l 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso li. 

§ 1~ As sanções estabelecidas nos incisos li e Ili são de competência exclusiva de 
Ministro de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o 
caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 
aplicação da penalidade. 

§ 2~ Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da 
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada 
à execução da parceria. 

§ 3~ A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração." (NR) 

"Art. 77 .................................................................... . 

'Art. 10 ................................................................... .. 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de 
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular . 

...................................................................... ' (NR) "(NR) 

"Art. 78-A. O art. 23 da Lei n~ 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso Ili: 

'Art. 23 ...................................................................... . 

Ili - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação 
de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1~ desta Lei.' 
(NR)" 

"Art. 80 O processamento das compras e contratações que envolvam recursos 
financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema 
eletrônico disponibilizado pela administração pública às organizações da sociedade 
civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessados formular 
propostas. 

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
mantido pela União, fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do 
disposto no caput, sem prejuízo do uso de seus próprios sistemas.'' (NR) 

"Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou 
de seus correspondentes nas demais unidades da federação: 

1 - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para 
repasse de recursos a organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias 
celebradas nos termos desta Lei; 

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação 
de contas e os atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica 
prevista no art. 65." 
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"Art. 83. (VETADO). FOLHAS :::r 
~ As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, no caso 
de atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, por período 
equivalente ao atraso. 

~ As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em 
vigor desta Lei, ou prorrogáveis por perlodo superior ao inicialmente estabelecido, 
no prazo de até um ano após a data da entrada em vigor desta Lei, serão, 
alternativamente: 

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; 

li - objeto de rescisão unilateral pela administração pública." (NR) 

"Art. 83-A. (VETADO)." 

"Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei n~ 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, 
convênios: 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3~." (NR) 

"Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas 
hipóteses do parágrafo único do art. 84." 

"Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, 
independentemente de certificação: 

1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita 
bruta; 

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou 
disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

Ili - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, 
concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos 
adicionais destinados á sua manutenção ou custeio." 

"Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos ás organizações 
da sociedade cívil que apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das 
seguintes finalidades: 

1 - promoção da assistência social; 

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e art!stico; 

Ili - promoção da educação; 

IV - promoção da saúde; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate á pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
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X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e r;~;;;;;;;;;;r~iílJ;:-•-;;~r.r;---4.--
jurídica gratuita de interesse suplementar; · -:~~.t<>~.1...---.*~...\.-

FOLHAS oV ~ 
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia =~=:!!E!!s~:.\:Jf::: 
e de outros valores universais; 

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de 
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 
respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a 
participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob 
quaisquer meios ou formas." 

"Art. 85-A. O art. 3~ da Lei n~ 9. 790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XIII: 

'Art. 3~ ...................................................................... . 

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio 
de transporte . 

................................................................................. · (NR)" 

"Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4~ da Lei n~ 9.790, de 23 de março de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 4~ .................................................................... .. 

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição 
de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.' 
(NR)" 

"Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas 
que envolvam a parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de 
contas, naquilo que for necessário, serão excepcionadas quando se tratar de 
programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança, na forma do regulamento." (NR) 

"Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua 
publicação oficial, observado o disposto nos§§ 1~ e 2~ deste artigo. 

§ 1~ Para os Municlpios, esta Lei entra em vigor a partir de 1~ de janeiro de 2017. 

§ 2~ Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos 
Municípios a partir da data decorrente do disposto no caput." (NR) 

Art. 3~ A alínea e do inciso Ili do § 2~ do art. 13 da Lei n~ 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 ..................................................................... .. 

§ 2~ ........................................................................... . 

Ili - ............................................................................ . 
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f'RúC. N• . .1)C. l!j_ 
FOl..HAS o2-'\ 

fl_a entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei 
n~ 13.019, de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos 
arts. 3~ e 16 da Lei n~ 9.790, de 23 de março de 1999, independentemente de 
certificação." (NR) 

Art. 4~ A alínea a do§ 2~ do art. 12 da Lei n~ 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 12 ..................................................................... . 

§~ ............................................................................ . 

&_não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, 
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem 
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos 
nos arts. 3~ e 16 da Lei n~ 9. 790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites 
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente á sua área 
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da 
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das 
fundações; 

............................................................................. "(N~ 

Art. 5~ O§ 2~ do art. 21 da Lei n~ 12.101, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 21. 

~A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem 
cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência pendente, 
devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e 
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, 
atividade ou serviço em conformidade com acordo de cooperação internacional do 
qual a República Federativa do Brasil seja parte . 

................................................................................ "(N~ 

Art. 6~ O art. 24 da Lei n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
XXXIV: 

"Art. 24. 

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos 
estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental 
ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública 
direta, sua autarquia· ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 
projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do inciso XXXIJ 
deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado . 

................................................................................ "(N~ 

Art. 7~ As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos conveniadas ou contratadas nos termos do § 1° do 
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art. 199 da Constituicão Federal poderão aderir, no prazo de três meses, contados da data de publicação desta 
Lei, ao programa de que trata o art. 23 da Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013. 

Art. 8~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9~ Ficam revogados: 

1 - a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935; e 

PROC. Nº ~ ~ ---
FOLHAS~·= 

-~· 

li - o inciso XV do art. 2°; o inciso li do art. 3°; o art. 4°; o art. 9°; os incisos V a X e o parágrafo único do 
art. 22; os incisos Ili e V do parágrafo único do art. 23; os incisos li e VII do§ 1º do art. 24; o art. 25: o parágrafo 
único do art. 26; o§ 3° do art. 28; o inciso li do art. 33; os incisos 1, IV e VIII do art. 34; as alíneas f e i do inciso 
'Y_e o § 4º do art. 35; o art. 37; o § 3º do art. 39; o parágrafo único do art. 40; o parágrafo único do art. 41; os 
incisos IV, XI,~ e XVIII do caput do art. 42; o art. 43; o art. 44; os incisos Ili e V a IX do art. 45; o§ 4° do art. 
46; o art. 47; o art. 54; o art. 56; o parágrafo único do art. 57; o inciso IV do parágrafo único ora renumerado 
para§ 1°, do art, 59; o§ 3º do art. 67; os§§ 1º a 3° do art. 71; o art. 75; o art. 76; todos da Lei n° 13.019, de 31 
de julho de 2014. 

Brasília, 14 de dezembro de 2015; 194~ da Independência e 127~ da República. 
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Texto compilado 

Mensagem de veto 
fViaêAeial 
MaêRsial 
IViaêAsial 
(\li§êRsial 

(Vigência) 

Regulamento 

ÍPROC. N2 i\'- li.~ 
Presidência da Repúblitia>LHAS ~~ , 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.019. DE 31 DE JULHO DE 2014. 

5stallelese e re§ime jYridise das parserias 'IBIYA!árias, 
eAvel>'eRee gy Aãe traASferêAsias se resYrSeS 
liAaAseires, eAtre a aemiAistrai;ãe p~lllisa e as 
ergaAizai;ães da sesieeaee siYil, em re§ime de m~tya 
seeperai;ãe, para a GeRsesYi;ãe se liAalieaees de 
iRteresse p~lllise; defiAe diretrizes para a pelitisa de 
femeAte e se selallerai;ãe sem er§aAiza9êes da 
sesiedade si•1il; iAstitYi e terme se selaserai;ãe e e 
terme de femeAte; e altera as beis Ag: 8. 429, de 2 de 
jYA~e de 1992, e 9.799, de 2a de ma•9e de 1999. 

Estabelece o regime jur!dico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade 
civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e 
reciproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em 
termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
define diretrizes para a pol!tica de fomento, de 
colaboração e de cooperação com organizações da 
sociedade civil; e altera as Leis n°• 8.429, de 2 de junho 
de 1992, e 9.790, de 23 de março de 199é. !Redacão 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Ai:t. 1 '.'. 5sta bei iRslitYi Rermas gerais para as paFGerias velYAtárias, eR'lelveRee eY Rãe traAsferêAsias de 
resyrses liAaAseires, estallelesidas pela UAiãe, 5stades, i;Jistrite P:ederal, MYAisipies e respesti11as aytarqyias, 
fYAdai;êes, empresas p~lllisas e sesiedades de eseAemia mista prestaeeras de ser>,<i9e p~slise, e sYas 
syssieiárias, sem er§aAiza9êes Ela sesiedade si'lil, em regime se m~tYa seeperai;ãe, para a seRsesY9ãe de 
fiAalidaees de iAteresse p~slise; defiRe eiretrizes para a pelitisa Ele femeAte e Ele selallera9ãe sem as 
er9aRizai;êes Ela sesieeaee sivil; e iAslilYi e termg Ele sgla89ra9ãg e e termg se femeAt9. 

Art. 1'.'. Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 
reciproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2'.'. Para os fins desta Lei, considera-se: 

1 er§aAiza0ãe da sesiedade eivil: pessea jyridiea se sireite privase sem fiRs IYeratiYes EjYe Aáe sistFillYi, 
eAtre es seys séeies ey assesiases, eeAsen•eiFes, sireteres, empre§ades eY seaseres, eYeA!Yais resYltades, 
sebras, eiEeeseAtes eperasieAais, llrYtes eY lí(lYises, diviseAdes, lleAifiea0êes, parlisipa9êes eY paFselas de seY 
palFimêRie, aYfeFises meaiaA!e e elEeFSisie se SYaS ativisaseG, 9 EjYe 9S aplisa iAle§ralmeAte Aa 69ASeey0ãe se 
Fespesti11e abjeta seeial, se feFma imesiata eY peF meie sa seAstitYi9ãe se fYAse patFimeAial ey fYAse se 
FeseF\la; 

~ 1 
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1 ·organização da sociedade civil: 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associa os, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exerclcio de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução 
do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867. de 1 O de novembro de 1999; as integradas por 
pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de 
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 
social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (incluído pela Lei nº 13.204 de 20151 

li asmiRistFa9ãa pública: URiãa, estases, rnstFita FeEleFal, MuRicípias e Fespectivas autaFquias, 
fuREla9ees, empFesas públicas e saciesases Ele ecaRamia mista pFestaaaras Ele servi9a pública, e suas 
subsiEliáFias; 

li . administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas 
subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9° do art. 37 da Constituicão Federal; (Redação dada pela 
Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili paFceFia: qualqueF maealieaee Ge paFGeFia PF9"ista Resta bei, que eRveh•a eu Rãe tFaRSfeFêRsias 
"elYRtáFias de FesuFses íiRaRseirns, eRtFe admiRistFa9ãe pública e eFgaRiza9ees da sesieaaee si,•il paFa a9ees 
de iRteFesse Fesíprnsa em Fe9ime de mútua seepera9ãe; 

Ili • parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 
estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de 
atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; CRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili-A • atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública 
e pela organização da sociedade civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

• 111-B • projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à 

! of 41 

satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV EliFi!jeAle: pessea que EleteAAa peEleFes Ele aElmiRistra9ãe, gestãe eu seRtFele Ela eFgaRiza9ãa Ela 
sasieElaEle civil; 

IV • dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da 
sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a 
administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue 
essa competência a terceiros; CRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

'
1 admiRietradgr pbrblise· a9eRte pblbliGe, tih.ilar de ér9ãe, awtar";twia1 fblRGlayãe, emfõ1Fesa 13br8lisa Qbl 

sesieElade de eseRemia mista sempeteRte para assiAar iRslrymeRte Ele seepeFa9ãe sem ergaRiza9ãe Ela 
saciedade si,•il paFa a seRsesY9ãe de íiRaliElades de iRteFesse púelise; 

V • administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, 
termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

VI 9esteF: a9eRle pública FespeRsável pela gestãe Ela paFseFia, ElesigRaEle peF ate pYblisaEle em meia 
efisial Ele semuRisa9ãe, sem peEleFes Ele seRtrnle e iissaliza9ãe; 
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VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada ~Fb):'.!!lilild:::dJii::lifumc:::ch==#:lc== 
colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes 
de controle e fiscalização; (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

VII terme Ele eelallera9ãe: iRstrHmeRte pele qYal sãe formalizaaas as parearias estalleleeiElas pela 
aElministra9ãe ptlllliea sem er!jaRiza9êes Ela seeieElaEle eivil, seleeieRaElas per meia Ele eFlamameRte ptlllliee, 
para a eenseey9ãe Ele finaliElaEles Ele interesse ptlllliee prepestas f)ela aamiRistra9ãe fltlllliea, sem f)rejYize Elas 
Elelini9êes atinentes ae eeRlrate Ele !Jestãe e ae terme ele pareeria, respeeti'lamente, eeRferme as Leis n°5 

9,637, ele 1 e rle maia ele 1998, e 9,799 ele 23 ele mares ele 1999; 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e reciproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; !Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII terme ele femeRte: instrnmente pele ~Hal sãe fermalizaaas as parearias estalleleeiaas pela 
aelministra9ãe ptlllliea sem er!janiza9êes ela seeieelaele eivil, seleeienaelas per meie ele eFlamamente péllliee, 
para a senseeY9ãe ele finalielaaes ele interesse péllliee prepestas pelas er!Janiza9êes ela seeieelaae ei•1il, sem 
prejHize elas elefini9êes atinentes ae sentrate Ele !Jestãe e ae terme ele parearia, respeeti·1amente, eenforme as 
Leis n°5 9.Rn. "e 1 ã ee maie ee 1998, e 9.799, ae 23 ae mares ae 1999; 

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; !Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

IX - conselho de polltica pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na 
respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de 
pollticas públicas; 

X eemissãe ele sele!lãe: éf§ãe eele!Jiaele ela aelmiRistra9ãe 13éeliea elestinaele a preeessar e jHl!Jar 
eFlamamentes péeliees, eempeste f)er a!Jentes pétlliees, elesi!Jnaeles 13er ate pYtllieaele em meia efieial ele 
semYniea9ãe, saneie, pele menes, 213 (eleis ter9es) ele seYs memllres sePlieleres eGYflantes ele ear!jes 
permanentes ele qyaelre ele 13esseal ela aelministra9ãe ptleliea realizaelera Ele eFlamamente ptlllliee; 

X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, 
constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um 
servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 
pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XI eemissãe ele meniteramente e a•1alia9ãe: ér!Jãe eele!Jiaele Ela aelministra9ãe péeliea elestinaele a 
meniterar e a'.'aliar as parearias eeleeraelas sem er!Janiza9êes ela seeieelaele eivil nes termas elesta Lei, 
eempeste per a!Jentes péeliees, elesi!Jnaeles per ate pYtllisaele em meia efieial ae eemyniea9ãe, seneis, pele 
menes, :l/3 (eleis ter9es) ele seys memeres servieleres eeYpantes Ele ear!jes permanentes ele qYaElre ele passeai 
ela aeministra9ãe ptlllliea realizaáera ele eFlamamente ptlllliee; 

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias 
celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, 
constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um 
servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 
pública; (Redacao dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para 
firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos; 

XIII eeRs remaReseentes: eqYipamentGs e materiais peFFRaRentes aeqYiriEles sem resYrses Ela parearia, 
neeessáries à eenseey9ãe Ele elajete, mas qye a ele Rãe se ineerperam; 
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PROC. N2 l!J\. ~ 11 
XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recurso 

parceria, necessários á consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam; 
llGlr14A$os envolvidos na~ 

1~ " 
nº 13.204, de 20151 

XIV pres!a9ãe Eie eeRlas: preeeàimeRte em '1"ª se aRalisa e se avalia a exee"9ãe Eia parearia q"aRle 
aes aspeetes Eie leªaliàaàe, leªitimiàaàe, eeeRemieiaaàe, efieiêReia e efieáeia, pele q"al seja passivei \•erifiear e 
s"mprimeRte Eie elajete da par-seria e e alsaRse das melas e das res"l!ades pre'listes, sempreeRdeRde 2 (d"as) 
Iases. 

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual 
seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, 
compreendendo duas fases: <Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil; 

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem 
prejuízo da atuação dos órgãos de controle; 

XV terme adi!i\•e: iRstr"meR!e '1"ª tem per elaje!i\•e a medifisa9ãe de !erme de selabera9ãe ª" de !arme 
de femeR!e selebrade, vedada a altera9ãe de elajete aprevade. 

XV - (revogado). (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

Art. 2':.-A. As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas 
específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instãncias de 
pactuação e deliberação. (Incluído pela Lei nº 13.204 de 20151 

Ar!. 3~ Não se aplicam as exigências desta Lei: 

às !raRsferêRsias de res"rses hemeleªadas pele CeRªresse NasieRal ª" ª"!erizadas pele SeRade 
F'eàeral Raq"ile em '1"ª as Eiispesi9êes Eies trataàes, aseràes e seRveR9êes iRleFRaeieRais espesífisas 
seRfli!arem sem esta bei, q"aREie es res"rses eRvel•1iàes ferem iR!eªralmeR!e eri"Ràes de feRte el<lerna Eie 
fiRaRsiameR!e; 

1 - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado 
Federal naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais 
conflitarem com esta Lei; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li às !raRsferêRsias vel"Rlárias reªiàas per lei espesífisa, Raq"ile em q"e he"''er Eiispesi9ãe expressa 
em eeR!rárie; 

li - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili aes seRtra!es Eie ªes!ãe eelebraàes sem erªaRiza<;;êes sesiais, Ra ferma estabelesiàa pela bei Rº 
9.êJ7, Eia 1 á de maia Eia 199S. 

Ili - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos 
previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do 
§ 1º do art. 199 da Constituicão Federal; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V- aos termos de compromisso cultural referidos no§ 1º do art. 9° da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 
2014; (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI • aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde 

que cumpridos os requisitos previstos na Lei n° 9.790. de 23 de marco de 1999; (Incluído pela Lei nº 
13.204. de 20151 

VII - às transferências referidas no art. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de marco de 2004, e nos arts. 5° e 22 da 
Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de 

~ 
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organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: 
13.204. de 20151 

a) membros de Poder ou do Ministério Público; lncluida ela Lei nº 13.204 de 2 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; 
2015) 

(Incluída pela Lei nº 13.204. de 

c) pessoas jurídicas de direito público interno; llnclulda pela Lei nº 13.204. de 2015) 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; (Incluída pela Lei nº 13.204 de 2015) 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. 
13.204. de 2015) 

(incluldo pela Lei nº 

Art. 4º A13lisam se as Elis13esi9ães desta bei, Re E!Ye seylleF, às Fela9ães Ela admiRislFa9ãe 131llllisa sem 
eRlieades qyalifisaeas Geme er9aRi2a9ães Ela sesiedade si><il de iRteresse 131llllise, de qye trata a ' ni n° a.?Qn, 
de 23 Ele marve de 1999, regi9as per leFmes de parceria. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

CAPITULO li 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO 

Seção 1 

Normas Gerais 

Art. 5~ O regime jYFidise de qye !Fala esta bei tem seme fYRdameRtes a gestãe 131llllisa demesrátisa, a 
13artisi13a9ãe saciai, e rortalecimeRte da saciedade civil e a traRs13aFêRsia Ra aplisa9ãe Eles FeGYFses 131llllises, 
9eveREle elledeser aes 13riRsi13ies Ela le9alidade, Ela legitimidade, Ela impessealidade, Ela meralidade, Ela 
13Ylllisidade, Ela eseRemisidade, da efisiêRsia e Ela efisásia, além Eles demais 13riRGi13ies seRstitYsieRais a13lisá>;eis 
e Eles FelasieRades a segyir: 

Art. 5~ O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a 
participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os 
princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 
da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão; 

11 - a solidariedade, a cooperação e o respeito á diversidade para a construção de valores de cidadania e 
de inclusão social e produtiva; 

111 - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável; 

IV - o direito á informação, à transparência e ao controle social das ações públicas; 

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social; 

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa; 

VI 1 - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 

VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente; 

IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais; 

X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e 
imaterial. 

Art. êº Sãe EliFelFizes fuRElameRtais Ele Fegime jYFiaise Ele romeRte ey Ele selallerayãe: 

Art. 6~ São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: 
13.204, de 2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 

1 - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil 
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para a cooperação com o poder público; 

li - a priorização do controle de resultados; 

Ili - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação; 

IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações cem as 
organizações da sociedade civil; 

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade; 

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da 
Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos; 

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores 
públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações 
da sociedade civil; 

VIII a adei;:ãe de pFátisas de 9estãe admiRistrati1Ja Resessárias e syflsieRtes para seieir a eeteRi;:ãe, 
iREliviEIYal eY seletiva, de eeRefísies eY \'aRta9eRs iREle•1iElas, em EleserrêRsia da partisipai;:ãe Re respestive 
presasse desisérie eY esYpai;:ãe de pesii;:ões astraté9isas; 

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, 

~] 

• individual ou ccletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

• 
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IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da 
inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de 
desigualdade social. 

Seção II 

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada 

Art. 7º A URiãe, em seeraeRai;:ãe sem es Estases, b'istrite l"eEleral, MYRisipies e er9aRiaa9ées Ela 
sesieaaae si\'il, iAstitYiFá pre§ramas de sapasitaçãe para gesteres, represeRtaRtes de er9aAiaa9êes Ela 
sesieElaEle si>Jil e seAselheires eles seRselhes Ele pelitisas pllelisas, Rãe seRstitYiRde a 13artisipa9ãe Res referiEles 
pre9ramas seRElii;:ãe 13ara e exersísie Ela IYR9ãe. 

Art. 7~ A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municlpios e 
organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a: IRedacão dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - representantes de organizações da sociedade civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

III - membros de conselhos de políticas públicas; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV - membros de comissões de seleção; (Inclui do pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; (lncluldo pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas 
nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o 
exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

,A,rt. 6~ Ae Elesíair seera a salaerai;:ãe de parserias pre\'istas Resta bei, e aElmiAistraaer pllelise 
seRsiElerará, ebrigateriamaRte, a sapasidaae eperasieRal Ele érgãe ey BAtiElade da admiRistrai;:ãe pllelisa para 
iRstitYir presesses seleti>•es, a><aliaFá as prepestas de parseria sem e ri9er tésRise Resessárie, fissali;:ará a 
exesyi;:ãe em tempe Rábil e ae mede ellsaa e aprasiará as prestai;:ães Ele seRtas Ra ferma a Res praws 
determiRades Resta bei e Ra legislai;:ãe espesifisa. 

Art. 8~ Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: 
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1 :~f~i2 !*- ·= ~ (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a 
parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades; (Incluído 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; 
de 20151 

(Incluído pela Lei nº 13.204, 

Ili - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo 
eficaz; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta Lei e na legislação 
específica. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessanas, tanto na capacitação de 
pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade 
técnica e operacional de que trata o caput deste artigo. 

Seção Ili 

Da Transparência e do Controle 

AFI. 9º Me iAlsie Eie saaa aAe Gi\•il, a aElmiRistraçãe p(lelisa fará pyelisar, Aes meias efisiais Ele ElivYlgaçãe, 
es valeres aprevaaes Aa lei erçameAtária aRYal vigeRte para eKeGYÇãe Ele pragramas e açães Ele plaRe 
plYriaRYal em ·1iger, i:iye peElerãe ser eKeGYlaEles permeie Ele parserias pre•1istas Resta lei. (Revogado pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

/\FI. 1 Q. A aElmiRistraçãe p(lelisa Ele•Jerá maRter, em seY sítie efisial Aa iRternet, a relaçãe Elas parserias 
seleeraeas, em ereem alfa9étisa, pele Reme Ela er!JaRi2a9ãe Ela sesieeaee si•1il, per pra2e Rãe iRferier a § 

(eiAse) aAes, eeAlaEle Ela apresia9ãe Ela prestaçãe Ele seAtas fiAal Ela parseria. 

Art. 1 O. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias 
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

AFI. 11. A er§aRicaçãe Eia sesieelaele sivil Ele11erá eliv~l!Jar, em seY sí4ie Aa iAlemet, sase maA!eAlla, e em 
lesais visíveis ele syas sedes sesiais e Eles estaeeleeimeAtes em (1Ye eiEer9a s~as a9êes, !selas as parserias 
seleeraeas sem e peeler i')YBlise. 

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração 
pública. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no minimo: 

1 - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública 
responsável; 

li - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

Ili - descrição do objeto da parceria; 

IV valer letal ela i:iarseria e 'o'aleres lieeraeles; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 
de 20151 

<Redacão dada pela Lei nº 13.204, 

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua 
apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo. 

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da 
remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista 
para o respectivo exercício. (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

AFI. 12. A aelmiAistraçãe 13(1elisa ele'lerá ElivYl§ar pela iR!ernel as meias para a13reseR!açãe Ele eleRYAsia 
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FOLHAS '3-q 

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a 
aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. fRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção IV 

Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações 

Art. 13. (VETADO). 

AFt. 14. O peeler pllblise, Ra mrma de res"lameRte, Eliv"l!iJará, Res meias pllblises de semYRisaçãe per 
raelieelif<lsãe de seRs e Ele seRs e ima9eRs, sampaRÃas pYblisitárias e pre9ramaçêes EleseR\<el>.4das per 
ef!i!aRi.;:açées da sesiedade si•;il, Re âmllite das paFserias sem a admiRistFaçãe plllllisa, sem previsãe de 
res"rses tesRelé9ises e liR9Ya9em adeEtYades à 9aFaRtia Ele asessillilidade per pesseas sem delisiêRsia. 

Art. 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação 
por radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por 
organizações da sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o emprego de recursos 
tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência. 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conselho Nacional de Fomento e 
Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil, 
com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das 
relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei. 

§ 1~ A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão 
disciplinados em regulamento. 

§ 2~ Os demais entes federados também poderão criar instância participativa, nos termos deste artigo. 

§ 3~ Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto às 
políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo 
Conselho de que trata o caput deste artigo. (Inclui do pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção V 

Dos Termos de Colaboração e de Fomento 

AFt. 18. O terme de selalleraçãe Eleve seF adetaEle pela aElmiRistraçãe plllllisa em sase de traRsferêRsias 
velYRtárias de resYrses para seRsesyçãe de plaRes se trallalRe prepestes pela asmiRistFaçãe plllllisa, em 
re9ime se mlltYa seeperaçãe sem eF!iJaRi;:açées sa sesiedaEle sivil, selesieRadas per meia de s"1amameRte 

• pllblise, ressalvadas as exseçêes pFevistas Resta bei. 
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Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos 
de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a 
transferência de recursos financeiros. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas á administração 
pública para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil. 

AFt. 17. O teFme Ele mmeRte Ele•;e ser asetase pela asmiAistraçãe plllllisa em sase se traAsferêAsias 
vel"Atárias Ele res"rses para seAses"çãe Ele plaAes Ele lrabaltle prepestes pelas SF!iJaAii!a9êes sa sesiesaele 
sMI, em re9ime Ele mlltYa seepera9ãe sem a a8miAistFa9ãe plllllisa, selesieAaElas per meie Ele s"1amameAte 
plllllise, mssal'laElas as eJcse9êes previstas Resta bei. 

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de 
trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 
financeiros. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VI 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social 

Art. 18. É instituldo o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do 
qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao 
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poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a 
celebração de parceria. 

Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos: 

1 - identificação do subscritor da proposta; PROC. N2 °M' 1 
"""::::~'-'---<l'H--

11 - indicação do interesse público envolvido; L.:.FO::.:LH:.;.:.AS:::::::!:Z::::::===~== 

111 - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando passivei, 
indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. 

Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em 
seu sitio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema. 

Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta Seção observarão regulamento 
próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta Lei. 

Art. 21. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará 
necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da 
administração . 

§ 1 '.'_ A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por 
meio de chamamento público para a celebração de parceria. 

§ 2~ A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a 
organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. 

§ 3'.'_ É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia 
realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social. (lncluido pela Lei nº 13.204, de 20151 

Seção VII 

Do Plano de Trabalho 

AFI. 22. bleverá GeRstar Ele plaRe de traealRe, sem prejyíze Ela medalidade Ele parGeria adetada: 

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou 
de fomento: (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

1 diagRóstiGe da realidade EJYe será elajete Elas atividades da parGeria, deveRde ser demeRstrade e Rexe 
eRtre essa realidade e as atividades eY metas a serem atíRgidas; 

• 1 - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
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realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 
2015) 

li desGri9ãe per:meReri>:ada de metas EJYaRtitativas e meRsYráveis a serem atiAgidas e de atividades a 
serem exeGYtadas, deveRde estar Glare, preGise e EletalRade e EJYe se preteRde realizar eY ellter, llem Geme 
EJYais serãe es meias ytili>:ades para taRte; 

li - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

11-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos 
abrangidos pela parceria; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili pra>:e para a exesy9ãe Elas atividades e e sYmprimeRte das metas; 

111 - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles 
atreladas; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV deliRi9ãe Eles iREliGaderes, EJYalitatives e EJYaRtitatives, a serem Ylili>:ades para a af€ri9ãe de 
sYmprimeRte Elas metas; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 
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PROC. N2 <JJ.(, /,li ~ 
IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) FOLHAS ~0 

V elemeR\Qs qye elemeRstrem a sempatillilielaele eles GYstes sem es pre9es pratisaeles Re mersaele eY 
sem eYlras parserias ela mesma Ratyreza, eleveRele existir elemeRtes iRElisafü•es ela maRsYra9ãe elesses sYstes, 
tais Gama: seta9ées, tallelas ele prei;:es ele assesia9ées prefissiaRais, 1mlllisa9ées espesializaelas ey ElYaisqyer 
eytras krntes ele iRfermai;:ãe elispeRíveis aa pQlllise; 

V - (revogado); IRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI plaRe ele aplisa9ãe eles resmses a serem elesemllelsaelas pela aelmiRistra9ãe pQll,lisa; 

VI - (revogado l; IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

VII estimativa ele valeres a serem reselhieles para pagameRla ele aRsar§eS previeleRsiárias e trallalhistas 
elas pessaas eRValvielaS eliretameRte Ra G8RSeGYyâe aa abjeta, SYraRte a períaaa ae 'ligêRGia prapasle; 

VII - lrevogadol; <Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII valeres a serem repassaeles, meeliaRte sreRegrama ele elesemllelse sempati•tel sem es gastes elas 
etapas viRGYlaelas às metas ele sreRegrama lisise; 

VIII - lrevogadol; IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX meele e perieelisielaele aas presta9ées ele seRtas, sempatíveis sem a períeele ele realizai;:ãe elas etapas 
•1iRGYlaelas às metas e sem e períeae Ele ·1igêRsia aa parseria, Rãa se aelmitiRele periadisidaae sy19eriar a 1 (Ym) 
aRe 8Y qye aifiSYlte a •1erifisa9ãe físisa de SYmprimeRte ae elljete; 

IX - lrevogadol; IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

X prazes de aRálise ela presta9ãa de seRtas pela aelmiRistrai;:ãe pQlllisa respeRsável pela parearia. 

X - (revogado). (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Pará9rafe YRise. Gaela eRle federaele estalleleserá, ae aserae sem a sya realiaade, e valer máxima qye 
pederá ser repassaae em parsela YRisa para a exesY9ãe aa parseria, e qye aeverá ser jystifisade pele 
aamiRístrader 19Qlllise Re plaRe Ele trabalhe. 

Parágrafo único. IRevogadol. IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

Seção VIII 

Do Chamamento Público 

• ,A,rt. 2J. /1, aamiRistrai;:ãe pQll/isa deverá aaetar iireseelimeRtes slares, elljetives, simiilifisaeles e, sempre 
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qye iiessível, iiaelreRizaaes, qye erieRtem as iRteressaeles e fasilitem e asasse elirete aes érgães ela 
aamiRistrai;:ãe JlYlllisa, iRelepeRaeRtemeRte ela meelalielaae ae parseria prevista Resta bei. 

Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que 
orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, 
independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei. IRedaçáo dada pela Lei nº 13.204 de 
2015) 

Parágrafe YRise. Sempre qye iiessível, a aelmiRistrai;:ãe JlYlalisa estalaeleserá sritéries e iRElisaeleres 
iiaelreRizaeles a serem segyieles, espesialmeRte ElYaRte às se9YiRtes sarasterístisas: 

Parágrafo único. Sempre que possfvel, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, 
especialmente quanto ás seguintes caracteristicas: <Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

1 - objetos; 

li - metas; 

Ili méteeles; 

Ili - lrevogadol; 

IV - custos; 

<Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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V plaRe ele trasaltie; 

V - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI iRelisaeleres, EjYaRlitatives e qYalitati•1es, ele avalia9ãe ele FSSYl!aeles. 

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. 
nº 13.204. de 2015) 

(Redacão dada pela Lei 

AFI. 24. Para a sele8ra9ãe elas jlarserias !)revistas Resta bei, a aelmiRistra9ãe !)Ylllisa eleverá FSalizar 
stlamameAte !)llslise !)ara selesieRar er§aAiza9ães ela sesieelaele si•·il EJYe teFRe mais eflsaa a eiEesY9ãe ele 
e9jete, 

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento 
será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais 
eficaz a execução do objeto. íRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

§ 1~ O edital do chamamento público especificará, no mínimo: 

1 a jlre§rama9ãe ef\)ameAtária qye aYleríza e fuAelameAla a seleera9ãe ela jlarseria; 

1 - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; 
pela Lei nº 13.204. de 20151 

li e tijle ele jlarseria a ser seleerada; 

li - (revogado); !Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

Ili - o objeto da parceria; 

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas; 

(Redacão dada 

V as salas e as sritéries e9jeti>1es ele sele9ãe e jYl§ameAle elas jlrejlestas, iAslYsi••e As EjYe se refere à 
meteelele§ia ele !)SAIYa9ãe e ae jlese atFillYíele a saela ym Eles sFiléFies estaeelesieles, se feF e sase; 

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à 
metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; 
<Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - o valor previsto para a realização do objeto; 

VII a exi§êAsia de EJYS a er§aRiza9ãe ela sesieelaele sivil j)SSsYa: 
a) Ae míAime, 3 (três) aRes ele eiEislêRsia, GSFll saela6tre ali11e, semj)FSVaele6 per Fileis ae eleSYFllSRtai;ãe 

emitiela !)ela SesFStaria ela Reseita l"eeleral ele BFasil, sem ease Re Caelastre ~JasieRal ela Pessea Jyríelisa 
GNP.F. 

9) SX!)eFiêAsia jlrévia Ra realizavãe, sem efeti•1ielaEle, Ele elJjete éa parsel'ia ew ele Aatwr8i!a semelRaRte; 
s) sajlasiElaae tésAisa e eperasieRal !)ara e deseR'lelvimeRle Elas ali'lielades 13revisla6 e e sYm!)rimeRte 

Elas metas estaselesida6. 

VII - lrevogadol; !Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

a) (revogada): (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

b) (revogada): IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; !Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) 

IX a miAwla ele iAstrnmeAte jler meia de qHal será selesrada a parseria; 
ele 2Q1 ãl 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; 
13.204 de 2015) 

(IAslwíele sela bei Aº 13.2Q4, 

(Redação dada pela Lei nº 

X Ele aserEle sem as sarasterístisa6 ele esjete da parearia, meelielas ele asessieilielade !)ara !)S6sea6 sem 
deflsiêAsia ew mel:liliElaEle FSelwziela e ideses. flASIHíée sela bei Aº 13.2G4 ele 2Q1 ãl 
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FOLHAS 
X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibi!iltiri~p:á.r8;~~g::;;m::=dl== 

deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° É \•eelaele aelmitir, prever, iAslYir eY telerar, Aes ates ele eeA·,eea0ãe, eláYSYlas eY eeAeli•ées EIYe 
sam13rometaFR, FestriRjaFA O\:! fr1;1stre1T1 e se1:1 eaFáter eoffi13etitivo e estaBele9aFfl 13referêRsias 012 âistiA9ées em 
ra2ãe ela Ra!Yralielaele, ela seele eY ele elemieílíe eles seAserreAtes eY ele EIYaleiYer eYtra sireYAstâAeia 
impeFtiAeRte eY irFele•JaAte para e es!)esífise eBjete Eia JJarseria. 

§ 2~ É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: (Redacão dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

1 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com 
representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria; 
llncluldo pela Lei nº 13.204 de 2015) 

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou 
da execução de projetos, conforme estabelecido nas politicas setoriais. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

AFI. 25. É !)em'litida a atuaçãe em reele para a exeGuçãe de iAisiativas a9re9aderas ele Jl9EiUeAes )lrejetes, 
per 2 (eluas) eu mais er9aAi2açées da seciedaele Givil, maAtiela a iAte9ral res)leAsaeílielade da er9aAi2açãe 
selebraAte Ele terme ele femeAle eu ele Gelaeeraçãe, aesele eiue: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 essa Jlessibilielaele seja aYleri2aela Ae eelital Ele cAamameAle Jlllblise e a lerma Ele atuaçãe esteja 
wevisla Re JllaAe ele traeaiAe; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li a SfllaRizaçãe ela secieaaae civil respeRsável Jlele terme ele lemeAte eleu ele celaberaçãe 
Jlessua: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) mais Eie a (GiAGe) aAes de iAsGriçãe Ae CNPJ; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
b) mais Eie a (três) aAes ele ex)leriêAsia ele atuaçãe em reele, sempre''ªªª Aa ferma prevista Ae eeli!al; 

e (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
c) capaGielaele tésAisa e e)lerasieAal JJara SY!)ervisieAar e erieR!ar EiiretameRte a atuaçãe ela er9aAizaçãe 

eiue sem ela estiver atuaRae em reele; !Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
Ili seja ebservaele e limite ele atuaçãe míAima !)reviste em eeli!al refereAte à execuçãe ele JJlaAe ele 

trabalAe eiue Gabe à er9aRizaçãe ela seGieelaele Gi\•il celeeraRle ele teFl!'le de femeAle e Gelaberaçãe; 
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV a er9aAizaçãe ela seGieelaele Givil exeGulaAte e Rãe GelebraRte ele !arme ele femeRte ey ele Gelaberaçãe 
cemJJre»•e re§ularielaele jYríeliGa e fiscal, Res termas ele Fe§ulameRle; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 
W.fil 

V seja GemYRisaela à aelmiAistraçãe JlllllliGa, Ae ate ela Gelebraçãe ele terme ele femeAle eu de 
Gelaberaçãe, a relaçãe Elas er§aRizaçées Ela sesieaaae Givil execulaRles e Rãa GeiebmRles Ele terme de femeAle 
eY Ele Geiaberaçae. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Pará§rafe ilAice. A relaçãe das er9aAizaçées Ela seGieelaele si·,il exesYlaAtes e Aãe celebraRtes de terme 
de femeAle eu de Gelaeeraçãe ele eiue traia e iAGise V ele saput Rãa peaerá ser alterada sem pré•Jie 
seAseAtimeAle ela admiAistraçãe )lilelica, Aãe JJeeleAde as ª''eAtuais altemçees elescYmprir es reeiuisites 
previstes Reste aFti§e. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

AFI. :lê. O edital ae•Jerá ser amplaffienle aivul9ade em página de sílie efiGial de ér9ãe eu enlidaele na 
internet. 

Ar!. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na 
internet, com antecedência mínima de trinta dias. IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Pará9rafe llniGe. l\s pesseas juri9iGas ele direita públiGe interne e as entielaeles )lersenali2a9as da 
aelA'linistra11ãe peelerãe sriar pertal llnise na internet eiue rellna as iAfeFl!'laçêes sabre tesas as parserias per elas 
Gelebraelas, bem Geme es eelitais publisaeles. 

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

AFI. 27. O 9rau 9e aaeeiwa7ãe ela )lre)lesta aes elajati~'QS espesífisas ele Jlre9rama eu açãe em que se 
insera e tipa de Jlarseria e ae valer ele referêAsia GeAstanta 9e GAamarnaAte JlYbliGe é sritérie ebri9atérie ele 
julgarnante. 

Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se 
insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui 
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PROC. N2 :71" /. L~ ' 
critério obrigatório de julgamento. (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 FOLHAS 43 

L.....;;.;:::..;;,,,;:;,======~:t== 

§ 1º As 1Jre1Jestas seráa julgaelas jler uma eemissãe Ele seleçãe !Jre•liameAte aesigRaaa, Res termas sesta 

§ 1~ As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos 
desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos 
específicos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Será im!Jeeliela Ele 1JaFliei1Jar Ela eemissãe Ele sele9ãe jlessea EIYe, Res Yltimes 5 (eiRee) aRes, teRRa 
maRtiEle rela9ãe jYríEliea sem, ae meRes, 1 (Yma) Elas eRliElaaes em ElispYta. 

§ 2~ Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 
mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público. 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3~ Configurado o impedimento previsto no § 2~. deverá ser designado membro substituto que possua 
qualificação equivalente à do substituído. 

§ 49 A aamiAistra9ãe pYl:lliea l:lemelegará e aivYlgará e resYltaae Ele jYlgameRte em págiRa ae sitie efieial 
Ela aamiRistraçãe pYl:lliea Ra iRternet eY sitie eletrêAiee efieial eeiuivaleRte . 

§ 4~ A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio 
previsto no art. 26. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5~ Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de 
referência constante do chamamento público. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 6~ A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da 
parceria. {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

l\FI. 28. SemeRte Ele!Jeis Ele eReerraEla a etapa eempetili''a e erEleRaElas as prepestas, a aamiRistraçãe 
pyl:lliea preeeaeFá à ''erifieaçãe Eles EleeumeAtes eiue eemprevem e ateRElimeRte !Jela er§aRizaçãe Ela seeieElaEle 
eivil seleeieRaEla Eles reeiuisites previstes Re iReise VII Ele§ 1º Ele aFI. 24. 

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração 
pública procederà à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade 
civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

§ 1° Na Rijlétese Ele a er[jaRizaçãe Ela seeieElaele ei•'il seleeieRaEla Rãa ate A a ar aes reeiuisites eicigiaes Ae 
iReise VII Ele§ 1° Ele arl. 24, aeiYela imeeliatameRte mais l:lem elassifieaaa será eeR•,iaaela a aeeitar a eelel:lraçãe 

• Ele pareeria Res mesmas termas efeFlaEles pela eeReerreRte eleseiYalilieaaa. 
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§ 1~ Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos 
nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de 
parceria nos termos da proposta por ela apresentada. {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Gase a er§aAizaçãe aa seeieaaele ei•'il seR11iElaaa Res termas ae § 1° eleste aFlige aeeite eeleerar a 
jlareeria, preeeaer se á à verifieaçãe Eles eleeymeR!as eiue eem!Jrevem e ateAelimeAte aes reeiYisites !Jrevistes 
Ae ÍAGise VII Ele § 1 ~ ae aFI. 24. 

§ 2~ Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1~ aceite celebrar a parceria, 
proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos arts. 
33 e 34. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ a0 O preseelimeAte eles§§ 1° e 2~ será se§uiEle sYeessi•1ameAte até EIYe se eeAGIYa a seleçãe !Jre•,ista 
Ae eElital. 

§ 3~ <Revogado). IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

Arl. 29. l:ixeete Aas i'lipéteses expressameAte previstas Resta bel, a eelebra9ãe Ele EIYaleiYer meElalidaae 
Ele parearia será preeediEla Ele el:lamameAte pYl:lliee. 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
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parlamentares ás leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão cetebF.ifãllliSASi:S!mi::z:tradra1 
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, 
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto nesta Lei. IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 

1 Ae sase Ele Yr§êAsia EleserreAte Ele paralisa9ãe ew iFRiAêAsia Ele paralisa9ãe Ele ati>.•iElaEles Ele rele\'aAte 
iAteresse pllelise reali2aElas Ae âFReite Ele parseria já eeleeraEla, liFRitaEla a 'Ji§êAsia Ela Aeva parseria ae pra2e 
Ele terFRe eri§iAal, ElesEle ~Ye ateAEliEla a erEleFR Ele slassifisa9ãe Ele sRaFRaFReAte pllelise, FRaAtiElas e aseitas as 
FResFRas seAEli9ães eferesiElas pela er§aAi2a9ãe Ela sesieElaEle si'lil veAseElera Ele seF!aFRe; 

1 - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante 
interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li Aes sases Ele §Yerra ew §ra•1e pertwr8a9ãe Ela erElem pllslisa, para firmar pareeria sem er§aAi2a9ães 
Ela sesieElaEle sivil ~we EleseA'.'elvam ati'liElaEles Ele Aatwre2a seAliAYaEla Aas áreas Ele assistêAsia sesial, sallEle 
ew eElwea9ãe, ~Ye prestem ateAElimeAte Elirete ae plleliee e ~we teARam eertifisa9ãe Ele eAtiElaEle seAefieeAte Ele 
assistêAeia seeial, Aes termas Ela bei Aº 12.Hl1, Ele 27 Ele Aevemere Ele 2QQ9; 

li - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça á paz 
social; IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

• 111 - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que 
possa comprometer a sua segurança; 

IV - (VETADO). 

V - (VETADO); Clncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, 
desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da 
respectiva política. (Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) 

Art. :l 1. Será seAsiEleraEle iAexi§í"·el e eRamameAte pllsliee Aa Ripótese Ele iA'.'iasiliElaEle Ele sempetiçãe 
eAtre as er§aAi2açães Ela seeieElaEle ei•1il, em razãe Ela Aatwre2a siA§Ylar Ele e8jete Ele plaAe Ele trasalRe ew 
~YaAEle as metas semeAte pwElerem ser atiA§iElas per uma eAtiElaEle espeeífiea. 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: IRedacão dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

• 1 - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no 
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qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (lncluido pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei 
na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção 
prevista no inciso 1 do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de marco de 1964, observado o disposto no art. 26 
da Lei Complementar nº 101. de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. :l2. Nas Ripóteses Eles arts. :lQ e :l1 Elesta bei, a awsêAsia Ele reali2a9ãe Ele presasse seletiva será 
EletalRaElameAte jwstifisaEla pele aElmiAistraEler pllslise. 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será 
justificada pelo administrador público. IRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1º Ses peAa Ele RYlidaEle de ate Ele lermalizaçãe de parearia prevista Resta bei, e extrate Ela justifisati><a 
previste Ae saput Eleste artise deverá ser pwslieade, pele meAes, 5 (siAee) Elias aRtes dessa lermalizaçãe, em 
pá§iAa Ele sitie efisial Ela aElmiAistra9ãe pllslisa Aa iAternet e, e\'eAtwalmeAte, a eritérie Ele aElmiAistraEler pllsliee, 
tameém Ae meie efisial Ele pwelisiElaEle Ela admiAistra9ãe pllelisa, a fim Ele §araAtir ampla e eletiva traAsparêAsia. 

§ 1~ Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa 
previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração 
pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade 
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da administração pública. (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2~ Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do 
respectivo protocolo. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3~ Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou 
inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do 
chamamento público, conforme o caso. 

§ 4~ A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no art. 29, não afastam 
a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção IX 

Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento 

AFI. aa. Para !leeler selebrar as 1Jarserias iJrevistas Resta lei, as ergaAii!a0ães aa sesieelaele sivil aeverãe 
ser regielas IJer estaMes slfjas Aermas elisiJeAAam, el!iJressameAle, sebre: 

• Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser 

• 
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regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: (Redacão dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

1 - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social: 

li a seAslilui0ãe ele seAselAe lissal ew éf!lãe eqwi•1aleAte, eletaae ae atribwi0ãe IJara eiJiAar se9re es 
relaléries ae elesemiJeAAe liAaAseire e seAtá9il e seara as ellera0ães iJalrimeAiais realii!aaas: (Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili a 1Jre•1isãe ele qwe, em sase ele elisselw9ãe aa eAtiaaele, e rasiJaslive iJalrimêAie líqwiele seja traAsleriae 
a eutra iJessea jwríaisa ae igual Aatwreza que iJreeAsAa es requisites aesta lei e slfje e9jete sesial seja, 
1Jreler0Asialm0Ate, e mesme ela eAlielaele extiAta: 

Ili - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimõnio líquido seja transferido a outra 
pessoa juridica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta: <Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV Aermas ele llresta0ãe ae seAtas sesiais a serem eeservaaas iJela eAtielaàe, que àetermiAarãe, AS 
míAime: 

IV - escrituração de acordo com os principies fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade; CRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

a) a eeservãAsia eles iJFiASí!lies luAelameAtais ele seAtabiliàaàe e àas Nermas Brasileiras àe 
CeAtabilielaae: 

a) (revogada): (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

9) qwa se elê iJYlllisielaele, IJBr qwalqwer meie efisaz, Ae eAserrameAte ae exersisie fissal, ae relatérie ele 
ali•1iaaaes e elemeAslra0ães liAaAseiras àa aAliàaàe, iAslwielas as seFlielães Aegati•Jas ae aé9iles sem a 
PrevielêAsia Sesial e sem e i;uAele ele GaraAtia ele TemiJe ele Sarvi9e i;GTS, selesaAele es à elis1Jesi9ãe iJara 
exame ele qwalqwer sielaàãe. 

b) (revogada); 

V- possuir: 

CRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito 
Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na 
hipótese de nenhuma organização atingi-los: !lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da pat66~~~::n..:im11mim=::::t== 
semelhante; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. (Incluído pela Lei 
nº 13.204. de 2015) 

Pará§Fafa ~Risa. Seráa eliSJ'leAsaelas ela aleAelimeAle ae elisJ'lesle Ae iAsise Ili ele eap11t as servi9as sasiais 
a11lêAemes elesliAalárias ela saAlrilJ11i9ães elas emJ'lre!jaelares iAeieleAles saere a falRa ela salárias. 

§ 1 ~ Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. 
(Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) 

§ 2~ Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos 1 e Ili as organizações religiosas. 
(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 3~ As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao 
disposto no inciso IV, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos 1 e Ili. 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4~ IVETADOl. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5~ Para fins de atendimento do previsto na allnea c do inciso V, não será necessária a demonstração 
de capacidade instalada prévia. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão 
apresentar: 

1 preva Ela flF9JlrieElaele 011 J'l9SSe le§ílima ele imé>1el, ease seja Resessárie à exee119ãe ele eBjete 
f)ael11aele; 

1 - (revogado): (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

li - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo 
com a legislação aplicável de cada ente federado; 

Ili eertielãa ele eJeistêAeia j11ríeliea e>EJ'leeliela J'lele sartérie ele re§islre si'lil 011 sépia ele eslaMe re§islraele e 
eveRl11ais altera9ães; 

Ili - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e 
de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta 
comercial; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV elee11meAla ~11e e>1ieleAeie a sil11a9ãa elas iAslala9êes e as eeAeli9ées materiais ela eAtiElaEle, ~11aAela 
essas iAstala9ães e eaAeli9ães ferem Aeeessárias J'laFa a realii!a9ãe ele eBjele J'last11aela; 

IV - (revogado\: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Ffsicas - CPF da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB de cada um deles; 

VII sépia ele Elas11meAta ~11e eamprave ~11e a ar!!aAii!a9ãa ela saeiee:laele ei>1il fllAeiaAa Aa eAe:leree,a 
re§istraele Ae Caelastra NaeiaAal ela Pessea d11rieliea CNF'd ela Seerelaria ela Reeeila Feeleral ele Brasil RFB; 

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

'llll re§J1:1lameAte Se sempras e eeAtFataçées, pFéprie e1::t ele terseire, aprevaete pela aeh~~iAistraçãe pl:ÃBliea 
eelel3raAte, em Ell::tO se estaBeles;a, Ae míRime, a eBseNâReia EJes priReípies ela le§Jaliela8e, Sa FReFalidaBe, ea 
eaa fé, ela preeie:laele, ela impessealiaaele, ela eeeAemieielaele, ela efieiêAeia, ela iseAemia, ela 1311elieielaae, ela 
rai!eaeilielaele e ele j11l§ameAte eBjelive e a e11sea permaAeAle ele ~11alielaele e el11raeilielaele. 

VIII - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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Parágrafo único. (VETADO): 

1 - (VETADO); 

li - (VETADO); 

Ili - (VETADO). 

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da 
adoção das seguintes providências pela administração pública: 

1 - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei; 

li - indicação expressa da existência de prévia dotaçã9 orçamentária para execução da parceria; 

Ili - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da 
organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto; 

IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei; 

V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se, de forma 
expressa, a respeito: 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da 
parceria prevista nesta Lei; 

e) da viaeilidade de sua eJEeeu9ão, iAelusivo AO <1ue se refere aos valores estimados, <tUS deverão ser 
eemf)ali,,eis sem as 13re9es 13ratisaeles Ae mersaele; 

el) da verilisa9ãe ele ereAe§rama de desemeelso J3re•1isto AO plaAo ele traealflo, e se esse é aele<1uaelo e 
)lermite a sua efetiva fissalii!a9ão; 

c) da viabilidade de sua execução; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

d) da verificação do cronograma de desembolso; !Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução 
da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e 
financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 

fj ela eleserição de elemeAtos miAimos de seA•1is9ão e ele meias de prova <1ue serãe aseites pela 
aelmiAistraçãe JllÍeliea Aa presta9ãe de eeAtas; 

f) !Revogada); !Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

g) da designação do gestor da parceria; 

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 

i) da apro•1açãe do re§ulameAte ele eompras o s0Atrata9ões apreseAtaele )leia eF§aAi2a9ão da sosieelaele 
eivil, elemeAstraAele a eompatieilidaele eAtre a alleFRativa eseoll'liela e a Aalureza e e •1alor ele e9jete ela Jlareeria, 
a Aatureza e a valer eles servi9es, e as eompras 13assf\•eis ele seAtrata9êe, eeAferme a)lrevaele Ae plaAe ele 
traealfle; 

VI emissãe âe pareser jllríâise Ele ér§êe Ele assesseria e\l seAs\llteria juriElisa Ela aElmiRistra9êe )léelisa 
aserea ela pessieilidaele ele seleera9ão ela parearia, som eeservãAsia elas Aermas elesta lei e ela le§isla9ão 
espesífisa. 

i) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurldica da administração pública 
acerca da possibilidade de celebração da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° ~lãa seFá eici§iEla soAtrapartiela liAaAseira seme re<1uisite para seleera9êe ele parearia, faeultada a 
eid§êAsia ele seAtraparliáa em eeAs e serviços eseAomisameAte meAsuráveis. 

§ 29 Caso o Jlaroser tésniso ou e pareser jurieliso ele <1ue tratam, respesti>1amente, os iAsisos V o VI Ele 
saput Elosto arli§o sonslua pela possieiliáaáe ele seleeral'âe ela )larseria sem ressalvas, Elevará o aelministrador 
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fai!ê lo. 

§ 1~ Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a 
exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no 
termo de colaboração ou de fomento. IRedacão dada pela Lei nº 13,204 de 20151 

§ 2~ Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos V e VI 
concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os 
aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. 
IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3~ Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as 
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. 

§ 4º [)o•;orá soAstar, oxpressamoAte, Elo pFéprio iRstrnmeRto Ele parearia eu Ele seu aRexe que a 
BFfJaAii!a91ão ela sesieelaele si>lil sumpre as ei•i§êAsias soAslaAtes elo iRsiso 'Ili elo§ 1g elo art. 24 elesta bei. 

§ 4~ !Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 5~ Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos 
provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá 
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. 

§ 6~ Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de 
monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao 
menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil participes. 

§ 7~ Configurado o impedimento do § 6~. deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua 
qualificação técnica equivalente à do substituído. 

Art. 35-A. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a 
integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a 
organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: (Incluído pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização 
que com ela estiver atuando em rede. llncluldo pela Lei nº 13,204, de 2015) 

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento 
deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no 
ato da respectiva formalização: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

1 - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurldica e fiscal da organização executante e não 
celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação 
de contas; (lncluido pela Lei nº 13.204 de 2015) 

li - comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo de atuação em 
rede. llncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria. 

Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do 
administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar 
a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente. 

Art. 37. /\ OFfjaRica9ãe ela seeieelaele ei•o'il iAelisará ae meAos 1 (um) eliri§eAte ~ue se respaAsaeilicará, ele 
feFA'la selielária, pela ei<esu9ãa elas ati>o'ielaeles e eumprimeAto elas metas pastuaelas Aa parearia, eleveAela essa 
iAeliea9ãe saRstar ela iRstrumeRta ela parseria. 

Art. 37. (Revogado). CRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

/\ri. 38. O terFAa ele femeRla e e terme ele salaeara91ãa someRte proelui!irão afeitas juríelieas apés a 
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PROC. N2 'J,{,C. IH 
publiea9ãe ses respeeti\•es e><trates Re meie efisial se publiei8a8e aa aElmiRistra9ãe p~blisa. 

FOLHAS ( °I 
Ar!. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação -- , ,_,,._ f'' v , __ 1~ 

efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração 
pública. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção X 

Das Vedações 

Ar!. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da 
sociedade civil que: 

1 - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 
nacional; 

li - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

Ili tenha esmo airigente agente polltiso as PeEler ew as Ministério Pilbliso, airigente as érgão ow entiGaae 
Ela aElministra9ão pilblisa se EJWah:iwer esfera goveFRameR!al, ou respeeti\<e sênjuge eu sompanl'leiro, bem seme 
pareRte em liRha reta, eelateral ou per afiniElaEle, até e segwnae graw; 

IV tenha tiElo as eon!as rejei!aElas pela aElministra9ão pilblisa nes illtimes a (sineo) anes, enEJWaRto não 
for saRaEla a irregwlariElaEle EJWS metivou a rejei9ãe e não forem qwi!aElos os Elébites qwe lhe leram 

.. 

• eventwalmente impwtados, ow for resonsideraEla ow revista a Elesisão pela rejei9ão; 

• 
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Ili - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de 
fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; fRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados; (Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 
flncluido pela Lei nº 13.204, de 20151 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

c) a prevista no inciso li do art. 73 desta Lei; 

d) a prevista no inciso Ili do ar!. 73 desta Lei; 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas 
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos 1, li e Ili do ar!. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

§ 1."_ Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de 
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena 
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de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fund;;~:::: i#i-GQ.... 
dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2~ Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria 
enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da 
sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3º /\ veda9ãe prevista Re iRsise Ili de c:aput deste aFlige, Re que taRge a ter seme dirigeRte ageRte 
pelítise de Peder, Rãa se aplisa aes servi,:es sesiais aulêRemes aestiRatáries de seRtrieui9ées aes 
empregaderes iRsideRtes seere a fQll'la ae saláries. 

§ 3~ (Revogado). (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015\ 

§ 4~ Para os fins do disposto na alínea e do inciso IV e no § 2~, não serão considerados débitos que 
decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de 
parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. (Incluído 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5~ A vedação prevista no inciso Ili não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela 
sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a 
mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação 
simultaneamente como dirigente e administrador público. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 6~ Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 
públicas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

AFI. 40. (; vedada a seleera,:ãe de parserias previstas Resta bei qye teRl'lam per eejete, eRvelvam ey 
iRslyam, direta ey iRdiretameRte: 

1 delega9ãe aas IYR9ées de regyla9ãe, de ~ssaliaa,:ãe, de exersisie de peder de pelísia eY de eYtras 
atividades exslusivas de estada; 

li presta9ãe de servi,:es ey de ali•Jidades SYje desliRalárie seja e apareli'le admiRistrative de eslade. 
ParágrafQ ~Rise. (; vedade lameém ser eejele de parseria: 
1 a seRtrata9ãe ae servi9es de seRSYllGria, sem eu sem pFGaute determiRade; 
li e apeie admiRistrative, sem eu sem dispeRieiliaa,:ãe de passeai, fQrnesimeRte de materiais 

seRsYmiveis eu eutres eeRs. 

Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por objeto, envolvam ou 
incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de 
polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. IRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

1 • (revogado); 

li ·(revogado) . 

IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. (Revogado): IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

1 • (revogado l: 

li - (revogado). 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

/\FI. 41. (; vedada a sFia,:ãe de eulras medalidades de parseFia eu a semeiRa9ãe das pFevistas Resta bei. 
PaFá!JrafG ~Risa. A l'lipétese de saput Rãa tra2 pFejYi2es aes seRlrates de !festãe e leFmes de paFseFia 

i:e9idss, F9Spesti'J3Rl0Rte, pelas 1 nir n°r 9 . 6 17 , dn 1 6 dn mqjp dn 1 ºªº, e Q.7QQ. Se ~3 Se ffl8F69 80 1999. 

Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3~ e no parágrafo único do art. 84, serão celebradas nos termos 
desta Lei as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso 1 do art. 2~. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

CAPITULO Ili 

DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO 

Seção 1 
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PROC. N2 l}lC 1 L1 
Disposições Preliminares FOLHAS 5, 

Jl.rt. 42. As paFGerias serãe termalizaElas meEliaAte a Gelebraçãe Ele terme Ele Gelaberaçãe e" Ele terme Ele 
temeAte, GeAterme e Gase, q"e terá Geme Glá"s"Ias esseAGiais: 

Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de 
fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - a descrição do objeto pactuado; 

li - as obrigações das partes; 

Ili e •;aler letal Ele repasse e e GreAegrama Ele desembelse; 
IV a GlassiliGaçãe er9ameAtária da despesa, meAGieAaAEle se e A~mere, a Elata Ela Rela Ele empeARe e a 

deGlaraçãe de q"e, em termes aditi>;es, iAEliGar se ãe es GréElites e empeARes para sya GebertYra, de Gada 
parGela Ela despesa a ser traAsterida em exerGiGie IYt"re; 

V a GeAtrapartiEla, qYaAde ter e Gase, e a terma de sYa aleriçãe em beAs e/ey serviçes AeGessáries à 
GeAseG"çãe Ele elajete; 

111 - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; 
13.204, de 2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 

IV -(revogado); (Redacão dada pela Lei n' 13.204, de 2015) 

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no§ 1~ do art. 35; 
Lei n' 13.204, de 2015) 

VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação; 

VII a ebrigaçãe Ele prestar GeAtas sem ElefiAiçãe Ele terma e prazes; 

VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; 
pela Lei n' 13.204 de 2015) 

(Redacão dada pela 

(Redacão dada 

VIII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que 
serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos 
previstos no § 1 ~do art. 58 desta Lei; 

IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei; 

X a EleliAiçãe, se ter e sase, da tit"laridaEle das beAs e Elireites remaAesseAtes Aa Elata Ela GeAGIYsãe e" 
extiAçãe Ela parseria e q"e, em razãe dessa, Re"verem siEle aElq"iriEles, predYziEles e" traAstermaEles sem 
FSGYrses repassaEles pela aElmiAistraçãe pldblisa; 

XI a estimati•;a Ele aplisaçãe liAaAseira e as termas Ele destiAaçãe Eles resYrses aplisaEles; 
XII a prerregati>Ja Ele éf9ãe eY Ela eAtidaEle traAsleriElera Eles res"rses íiAaAGeires de assymir e" de 

traAslerir a respeAsabiliElaEle pela exes"çãe Ele elajete, Ae sase Ele paralisaçãe eY da eserrêAsia Ele late 
relevaAte, de meEle a e><itar sya ElesseAliAYidade; 

XIII a previsãe Ele qYe, Aa eserrêAsia Ele saAselameAte Ele restes a pagar, e q"aAtitative pessa ser 
red"ziEle até a etapa '1"ª apreseAte IYASieAaliElaEle; 

XIV a ebrigaçãe Ele a ergaAizaçãe Ela sesieElade sivil maAter e mevimeAtar as resmses Aa seAta 
baAsária espesílisa da parseria em iAstitYiçãe liAaAseira iAEiisada pela admiAistraçãe pldblisa; 

XV e livre asasse Eles serviEleres Eles 9rgães e" Elas eAtiElaEles pldblisas repassaderas Eles resYrses, cfa 
seAtrele iAterAe e de TribYAal de CeAtas serrespeAEleAtes aes presasses, aes Eles"meAtes, às iAtermaçêes 
relereAtes aes iAslrYmeAtes de traAslerêAsias regYlameAtades per esta bei, bem seme aes lesais de exesYçãe 
<le elljel<>; 

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou 
extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados 
com recursos repassados pela administração pública: (Redacão dada pela Lei n' 13.204, de 2015) 

XI - (revogado); (Redação dada pela Lei n' 13.204. de 2015) 

XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela 
execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; (Redacão dada pela 
Lei n' 13.204, de 2015) 

14/Lei/ ... 
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PROC. N2.--l~W..--lk-\4--I 
XIII - (revogado); IRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) FOLHAS 

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os 
recursos em conta bancária específica, observado o disposto no art. 51; (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas 
correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a 
termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; IRedacão dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

XVI - a faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas 
condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de 
antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

XVII a imlisaçãe Ele lera 13ara dirimir as El~'liE!as EleserreAtes Ela exes~çãe Ela 13arseria, estaeeleseAEle a 
eeri§alerieElade Ela 13ré·1ia teAtati'la de sel~çãe aElmiAistrativa sem a 13artisi13açãe da /\dvesasia Geral Ela UAiãe, 
em ease Ele es 13artiei13es serem Ela esfera feEleral, aElmiAistra0ãe Elireta eY iAElireta, Aes termas de art. 11 Ela 

MeEliEla Previséria Aº 2.180 39, Ele 24 Ele aaeste Ele 2QQ1; 
XVIII a eeri§açãe de a er§aAizaçãe Ela sesieElade sivil iAserir sláYsYla, Ae seAtrate EJYe seleerar sem 

fGrAeseder de eeAs eY serviçes sem a liAalidade Ele eicesYtar e eejete da 13arseria, EJ~e 13ermila e livre asesse 
Eles servideres ey em13re§ades Eles ér9ães eH Elas eAtidades 13éelisas re13assaderas Eles resYrses 13éelises, sem 
seme Eles ér9ães de seAtrele, aes desYmeAtes e re9istres seAtáeeis Ela emwesa seAlralada, Aes termas desta 
bei, sal\<e E]HaAde e S9AIFale eeedeser a Aermas HAifGrmes 13ara lede e E]YalE]Yer S9AlFalaAle; 

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a 
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de 
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 
13.204 de 20151 

XVIII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e 
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal; 

XX a ms13eAsaeilidade exslYsiva da er9aAizaçãe da sesiedade sivil 13ele 13agameAle Eles eAsarges 
traealliistas, 13revideAsiáries, lissais e semersiais relali"•es ae IYASieAameAle da iAslilYiçãe e ae adim13lemeAle 
de terme de selaeerai;:ãe eY de femeAle, Rãa se sarasterizaAEle res13eAsaeilidade selidária eY syesidiária da 
aElmiAislrai;:ãe 13~elisa 13eles res13eslives 13a9ameAtes, E]YalE]Yer eAerai;:ãe de eejele da 13arseria ey restrii;:ãe à 
sya exes~çãe. 

Parà9rale éAise. CeAstarãe seme aAexes de iAstrnmeAle de 13arseria: 
1 e 13laAe Ele lraeallie, EJ~e dele é 13arte iAle§FaAle e iAElissesiá\•el; 
li e reg~lameAte de sem13ras e seAtralaçêes adetade 13ela er9aAizaçãe Ela sesiedade sivil, EleviElameAte 

a13re•1a8e 13ela aElmiAistraçãe 13éelisa 13arseira. 

XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 
colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 
inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os õnus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. !Redação dada pela Lei nº 
13.204 de 2015) 

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de 
cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável. (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 20151 

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

!Redação dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção li 

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil 

Art. 43. As eeAtrata0ees Ele eeAs e serviçes 13elas ergaAizaçees Ela sesieElaEle ei'lil, feitas eem e HSe de 
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F66\lf€-4Fa~Eles--pE.ia-aGFRillist~~~. elevefiie-<3Ge;efVaf-~RGipies--Ela--l~~m5~Ô~.~. ==~ 
da 8ea lé, da pFesidade, da impessealidade, da eeeRemieidade, da elieiêAeia, ela iseAemia, da pYslieiElaEle, Ela 
Fai!easilidade e de jYl§ameAte elaje!ive e a 8Ysea peFmaAeR!e de E!Yalidade e dYFasilidade, de aeeFde eem e 
Fe§YlameA!e Ele eemprns e eeAtrnta9ães apFevaEle paFa a eeAseeY9ãe Ele elajete Ela paFeeFia. !Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° G weeessameAte elas cempras e ceRtrata9ães pedeFá seF efetYaele peF meie Ele sistema eletFêAice 
dispeRisilizac:le pela aElmiAistFa9ãe péelica às SF§aAiza9ães Ela seciedac:le ci,•il, aeeFle ae péslice via iAternet, 
EIYS peFmita aes iAteressaeles lermYlaF pFepestas. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° G sistema eletrêAiee ele qye trata e§ 1º eeAterá ferrameAta c:le Aetifiea9ãe eles femeeederes ele Fame 

da ceAtrata9ãe E!YS ceAstem Ele caElastrn c:le eiYe trata e aFI. a4 ela bei Aº B.êêê, de :l1 ele jYARe de 199a. 
<Revogado pela Lei nº 13.204 de 2015) 

/\FI. 44. G §ereAciameAte aelmiAiStFative e liAaAceiFe des reeYFses reeeeic:les é de respeAsaeiliElaele 
exelYsiva ela SF§aAiza9ãe ela seeieelaEle ciOJil, iACIYsive AS qye eliz Fespeite às Elespesas ele eYsteie, iAvestimeAte 
e pesseal. !Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° (Ve+ADG). (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
§ :lº Gs eAear§es tFaealRistas, pFeviEleAeiáFies, liseais e eemeFeiais Felatives ae IYAeieAameAte da 

iAstitYi9ãe e ae aElimplemeAte Ele teFme Ele eela8eFa9ãe eY Ele femeAte sãe ele FespeAsasilielade eiESIYsiva elas 
eF§aAiza9ães Ela secieElade eivil, Aãe se eaFaeteFizaAde FespeAsasiliElaEle seliEláFia eY sYesidiáFia da 
admiAistFa9ãe péeliea peles Fespeefr1es pa§ameAtes, qYalqYeF eAeFa9ãe de elajete Ela paFSeFia eY FestFi9ãe à 
sYa eiceey9ãe. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção Ili 

Das Despesas 

AFI. 4§. As paFeeFias c:leveFãe ser eJ<ecYtadas cem estFita ellservâAeia elas eláYsYlas paetYaelas. seAc:le 
veElac:le: 

1 realizaF elespesas a títyle ele taJ<a c:le aElmiAietFa9ãe, c:le §erêAcia ey similaF; 

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos XIX 
e XX do art. 42, sendo vedado: IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 
de 2015) 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, 

li - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

Ili mec:lificaF e elajete, eiceete Ae case c:le amplia9ãe c:le metas, elesele qye seja pFe•1iameAte apFevaEla a 
aeleeiYa9ãe ele plaAe ele tFaealRe pela aelmiAistFa9ãe péelica; 

Ili - lrevogadol; !Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

• IV - (VETADO); 

13of41 

V YtilizaF, aiAda qye em caFáleF emeF§eAeial, FeSYFses para flAaliElaEle EliveFsa ela estaeeleeiela AS plaAe 
Ele traealRe; 

VI FealizaF Elespesa em data aAteFier à vi§êAeia da 13aFSeFia; 
VII efetYaF 13a§ameAte em Elata pesteFieF à OJi§êAcia da paFceFia, salve se eicpressameAte aYteFizade pela 

aYteFiElaEle eempeteAte ela aelmiAistFa9ãe péllliea; 
VIII IFaAsfeFiF FeSYFses paFa elYees, assecia9ães de servideFes. 13aFlides 13elítiees eY eiYaiseiYeF eAtidades 

SSA§êAeFes; 
IX FealizaF despesas sem: 
a) mYltas, jYFes eY eeFFeçãe meAeláFia, iRelYsive FefeFeRtes a 13a§ameRtes eY a rneelRimeRtes fera Eles 

13Fai!:ss, salve se EleseFFeRtes Ele atFases Ela aElmiAistra?ãe 13i:i8lisa Aa libera9ãe de res1:1rses fiRaRseires; 
9) pYelieielade. sal•1e as pFevistas Ae plaRe Ele tFaealhe e diretameAte viAsYlaelas ae elajete da paFSeFia, de 

eaFáteF edYeative, iAfoFmafr1e eY de eFieAta9ãe seeial, das eiYais Aãe eeAetem Remes. símeeles eY ima§eAs eiYe 
caFacteFizem preme9ãe pesseal; 

e) pa§ameAte de pesseal ceAtrntaEle pela SF§aAiza9ãe da secieElade ci•1il qye Rãe ateAElam às eici§êAeias 
Ele aFI. 4ê; 

d) ellFas qye carncteFizem a ampliaçãe de áFea eeAslFYída eY a iAstala9ãe de Aevas estrYIYFas lisieas. 

V - (revogado): 

VI - (revogado l; 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

(Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 
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VII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) LF:.:O:.:L:::H.:;AS:::::==::::!::===~l==I 

VIII - (revogado); 

IX - lrevogadol: 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada): 

d) (revogada). 

(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

(Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

AFI. 4ê. PedeFãe ser pagas sem resmses viASYlades à paFseria, desde qye apFevadas Re plaAe de 
traealRe, as despesas sem: 

1 remYAeFaçãe aa eqYipe dimeAsieAada Ae plaAe de tFaealRe, iAslYsi•1e de passeai préprie aa 
orgaAizaçãe da sesiedade sivil, aYraAte a vigêAsia da parseFia, pedeAde seAtemplaF as despesas sem 
pagameAtes de impestes, seAIFieYiçêes sesiais, F'YAde de GaFaAtia ae Tampe ae SeFViçe F'GTS, férias, 
désime terseire saláFie, saláFies prnpernieAais, versas ressiséFias e demais eAsargos sosiais, desde qye tais 
»'aleFes: 

a) serrespoRdam às atividaaes previstas paFa a soAsesYção ao oBjete e à qyalilisação tésAisa Aesessária 
para a exesYçãe da IYAção a ser desempeARaaa; 

e) sejam sompativeis sem o valer de mersade da Fegiãe eAde atya e Aãe sYpeFieF ae tele de Peaer 
Exesytive; 

s) sejam pFepeFsieAais ae tempe de trasalRe eletiva s sxslYsivameAts dsdisade à paFssFia sslseraaa; 
li aiárias releFSAtes a EleslesameAte, Respedagsm s alimeAta9ãe Aes sases em qye a sxesYçãe Ele 

eBjete da paFseFia assim e exija; 
Ili mYltas e eAsarges viAGYlades a atFase Ae sYmprimeAte ae 08Figa9êes pFevistas AOS plaAos Ele 

tFaealRO e de exesYçãe liAaAseira, em seAseqYêAsia ao iAadimplemeAte da admiAistraçãe pllslisa em lieeFar, 
tempestivameAte, as parselas asoFdadas; 

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: 
dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

(Redação 

1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio 
da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo 
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

li - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do 
objeto da parceria assim o exija; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total 
da parceria; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais. 

S 1° ,o, remYAeraçae se eEjYif'e se traeal~e sem reswrses traAsferises r>ela asmiAistraçae f'~lllisa Aêe gera 
VÍASYIO trasalhista sem e SAIS lraASleFiEleF. 

§ 2° A iAaaimplêAsia Ela orgaAiza9ão aa sosieaaae si'lil em Féla9ão aos sAsaFgos trasalRistas Aáo 
traAsleFS à UAião a respoAsabiliaaae poF seY pagameAto. 

§ 3º SeFãe aelalhaaes, Ae 13laRe Ele trasalRe, es valeFes Eles impestes, seRtFiswi9êes sesiais, FYAdo Ele 
GaFaAtia Ele Tempe Ele Servi9e l'GTS, férias, Elésime terseire salárie, saláFies we13ersieAais, versas ressiséFias 
e Elemais eAsaFges sesiais iAsiEleAtes sesFe as ativiaaaes 13Fevistas 13ara a eicesY9ãe Ele eBjete, Ele 
rnspeAsasiliaaae Ela eAtiaaae, a seFem 13ages sem es resYrses traAsleriaes 13er meie Ela 13arseria, ElYFaAle sYa 
vigêAsia. 

§ 4~ Não se iRslyem Ra previsãe de § 3º es tFibYtes Ele AatYreza direta e perseAalissima qye eAeFem a 
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eAtielaele. 

§ 1~ A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a 
responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. CRedacão 
dada pela Lei nº 13 204 de 2015) 

§ 2~ A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de 
repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3~ O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com 
recursos da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder público. (Redação dada pela Lei nº 13.204. 
de 2015) 

§ 4~ (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 5~ (VETADO). 

AFI. 47. O plaAe ele trallalRe peaerá iAeluir e pa!jameRte Ele sustes iAairetes Reeessáries à eJEeeu9ãe Ele 
elljete, em preperyãe RUAea superier a 1§% (equiAi!e per eeRte) Ele valer letal Ela parearia, elesae eque tais sustes 
sejam aeeerreRtes eieelusi•1ameRte Ele sua realii!a9ãe e eque: <Revogado oela Lei nº 13.204, de 20151 

1 sejam Aeeessáries e prepereieRais aa eumprimeAte Ela alljele; (Revogado pela Lei nº 13,204 de 20151 
li lieque aemeAstraaa, As plaAe Ele trallalRe, a ·1iAe11la9ãe eAlre a realii!a9ãe ele alljete e as sustes 

aaieieAais pa!JSS, llem eeme a prepereieAaliaaae eAtre e ·;alar pa!Je e e pereeAtual Ele e11ste aprevaae para a 
eJEee119ãe Ele elljete; <Revogado pela Lei nº 13.204 de 2015) 

Ili tais sustes pre13ereieAais Rãa sejam pa!jes par eq11aleq11er eulra iAslrumeAla Ele parearia. 
<Revogado pela Lei nº 13.204 de 2015) 

§ 1° Os sustes iAairetes f)rapersieAais Ele eq11e traia este aflige peaem iAel11ir aespesas Ele iAterAet, 
traASfleFle, aluguel e teleleAe, llem sema rem11Aera9ães Ele servi9es eeAtálleis e Ele assesseria j11riaiea, Res 
termas Ele eafllll, sempre eq11e teRRam per elljete e plaAe Ele trallalRe past11aae sem a aamiAistra9ãe 
~- (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° b'espesas sem a11aiteria exteFAa seAtrataela pela er!JaAii!a9ãe ea seeieeaee eivil, mesma eque 
relaeieAaeas sem a exeeu9ãe ee terme ae k>meRte e/eu ee eelallerayãe, Aãe peaem ser iAeluíaas Aes sustes 
iReiretes Ele eq11e trata e eapu! eeste aFli!Je. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ ag A sele9ãe e a seAtrata9ãe pela ergaRii!a0ãe Ela seeieaaae eívil Ele eequipe eA•1elviaa Ra eJees119ãe Ele 
terme Ele femeAte e/eu ele eelallera9ãe ele•1erãe ellservar as priReípies Ela aamiRistra0ãe péllliea previstes Re 
eaput Ele aFI. 37 Ela CeRstituiyãe Feaeral. <Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° A eF!JaRii!a9ãe ea seeieaaae ei.,•il Elevará e:lar ampla traRsparêAeia aes •1aleres pa!Jes a titule ee 
remuReraçãe Ele sua eeq11i13e Ele trallalRe viRe11laaa à exes119ãe ele terme ee fQmeRte eu ae eelalleraçãe. 
<Revogado pela Lei nº 13.204 de 2015) 

§ 5~ Nãe pee:lerãe fazer jus à remuRera9ãe Ele eque trata este arti!Je pesseas Raturais eque teRRam siee 
seReeRaeas per erimes: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 eeRtra a aemiRistraçãe péllliea e11 e patrimêRie pébliee; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
li eleiterais, para es equais a lei eemiRe peRa privatii1a ee lillereaee; (Revogado pela Lei nº 13.204. 

de 2015) 
Ili ee 1a,•a9em e11 eeultaçãe ae lleAs, aireites e valeres. <Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
§ êº O pagameRte Ele remuAera0ãe Ela eeq11ipe seAtrataaa pela er!JaRii!a9ãe Ela sesieaae:le sivil sem 

res11rses e:lesliRae:les pela ae:lmiAistraçãe péllliea Rãa gera \'IAs11le lrallalRista sem e pee:ler pélllise. 
(Revogado pela Lei nº 13.204 de 2015) 

§ 7º A iRae:limplêReia Ela er!JaRiza0ãe ea seeieeaee si•1il em rela9ãe aes eRsar!Jes trabalRistas, lissais e 
semereiais Aãe traRsfere à ae:lmiRistraçãe péllliea a resf)eRsaeilielae:le per se11 pa!JameRte Rem peelerá eRerar e 
elljete Ele terme Ele fQmeAte eu Ele eelalleraçãe eu restriRgir a sua exee119ãe. (Revogado pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

§ 8!'. QuaRele as sustes iAeiretas fQrem pai;Jas tamllém par a11tras k>Ates, a argaAii!a9ãa ela seeieelaele eivil 
eleve apreseRtar a meméria Ele sáls11le Ele rateie Ela aespesa, •1eaae:la a el11plieielaae eu a sebrepesii;;ãe Ele feRtes 
Ele resurses Ra s11steia Ele uma mesma pareela Eles sustes iRairetes. <Revogado pela Lei nº 13.204 de 
2015) 

Seção IV 

Da Liberação dos Recursos 

AFI. 4 8. As f)arselas Eles res11rses traRsferie:les Ra ãmllite ea parearia se rãa lilleraeas em estrita 
eaRk>rmie:laae sem e sreRe!Jrama Ele aesemllelse aprevaae, eJesete Res sases a se911ir, Res eq11ais fisarãe retiaas 
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até a saAaameAta Elas im13ra13rieelaelas: FOLHAS_ 

1 EjYaAEla tlawar fYAElaEles iAElísies Ele Rãa ter esarriela baa e re§Ylar a13lisa9ãe Ela 13arsela aA!eriermeAte 
resebiela, Aa ferma Ela le§isla9ãe a13lisável, iAslYsive EjYaAEle aferiaes em 13reseaimeAtes Ele fissaliza9ãe lesai, 
realizaelas 13eriaElisameAte 13ela eA!ielaEle eY ér§ãa re13assaelar Elas resYrsas e 13elas ér§ãas Ele saR!rsle iR!erna e 
ellleFRa Ela aElmiRistra9ãa 131lblisa; 

li EjYaREla •1erifisaela Elesvia Ele fiAaliElaEle Aa a13lisa9ãa Elas resYrsas, atrasas Rãa jYstifisaElas Aa 
sYm13rimeR!a Elas eta13as aY fases 13re§ramaelas, 13rátisas ateRtatérias aas 13riAsl13ies fYAElameAtais Ela 
aamiAistra9ãe 131lbliea Aas eeAtrata9ães e Elemais atas 13ratieaelas Aa exeeY9ãe Ela 13arseria aY e iAaElim13lemeAta 
ela ar§aAiza9ãa Ela saeieelaele eivil eam rela9ãa a aYtras eláYSYlas básisas; 

Ili E!YaAEla a ar§aAiza9ãa Ela saeieElaele ei•1il Eleixar ele aelatar as meeliElas saAeaElaras a13aAtaElas 13ela 
aelmiAistraçãa 131lbliea aY 13elas ér§ãas Ele saAtrale iAlerAa aY ellleFRa. 

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão 
retidas até o saneamento das impropriedades: (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
CRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de 
fomento; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
<Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art 49. Ma easa Ela 8 plaAa Ela tral3a1Fia a a sraAa!Jrama Ele Eleseml30ls0 pre'lerem mais ae 1 (Yma) 
parsela Ele repasse ae resyrsas, para rssesimeAta aa saaa parsela, a ar1;1aAizaçãa aa sasiaaaaa sivil aavará: 

1 lar praaAsFiiaa 0s raqYisit0s axi§iaas Aasta bai para salel3raçã0 Ela parearia; 
li apreseAtar a presta9ã0 ae eeAtas aa pareela aAteriar; 
Ili estar em silYaçãe ragylar sem a axeeyçãe ae plaAe ae tral3a1Fie. 

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de 
cada exercício. CRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - (revogado); 

li - (revogado); 

Ili - (revogado). 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de 
liberação de recursos referentes às parcerias celebradas nos termos desta Lei. 

Seção V 

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos 

Art 51. Os reeyrses reeesieles em aeserrêAsia Ela parearia seráa aepesitaeles e 1;1eria0s em eeAta 
saAeária espesífisa, em iAstitYiçãe fiAaAseira pllsliea iAaieaaa pela aamiRislra,:ãe plll:lliea, e, eRqYaAte Rãe 
empregaaes Aa sya fiAaliaaae, serãe esrigateriameRte aplieaaes em saaeFRelas Ele peYpaR,:a. se a 13re•1isãe ae 
seY Yse fer i§Yal aY sYpariar a 1 (Ym) mês, ey em fYAEle ae apliea,:ãe fiAaRseira Ele sYrla praza ey eparaçãe ae 
mareada asaria lastraaaa em títYles aa aíviaa pll131isa, qYaRae a praze previste para sya Ylilizaçãe ter iQYal ey 
iAferier a 1 (Ym) mês. 

Parágrafe ilRise. Os raAaimeRtes aas aplisa9ées fiRaRseiras, E!YaREle aylerízades Res termas Ele art. 57, 
serae ellri§aleriameAle a131isaaes Ae elajete Ela parearia, astaAEle slljeites às mesmas eeREliçêes Ele prestaçãe ae 
seAtas exigiaas para 0s rssyrs0s traRsfeFiaes. 

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 
específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração 
pública. IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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FOLHAS 
' FemaAesseAtes, iAel~sive as pFBveAieAtes Elas Feeeitas eetiE!as Elas aplisai;iêes fiAaAeeiras Feali<!aE!as, seráa 

E!evelviE!es à eAtiE!aE!e e~ érgãe FepassaE!er Eles res~FSes, Ae pra<!e imprerregável Ele ag (IFiAla) Elias Ele eveAle, 
sell peAa Ele imeE!iata iAsla~raçãe ele temaela ele eeAtas espesial ele FespeAsá•1el, pFeviE!eAeiaela pela a~leFielaE!e 
sempeteAle ele éf!lãe ey eA!iE!aE!e tit~lar eles resyrses. 

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de 
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 53. Toda a movimentação de recursos no ãmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 

ParágFafe IÍAieo. Os pagameAtos ele•1erão ser realizados mediaAte eréelilo Ra eoRla llaAsária de 
li!Ylaridade Elos ferneeeelores e flrestaE!ores de serviços. 

§ 1~ Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2~ Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de 
colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

AFI. §4. em sases exeepeioRais, desde etYe fietYe demeAstraela AO plaRe de traealAe a impessieilidaele 
físiea de flagameAto mediaRte traRsferéRGia eletrêRiea, em fYRção das peGYliaridades de elajete da pareeFia, da 
regiãe oRde se deseR"Sl>Jerãe as ati•1idades e dos seP•iços a serem prestados, e terme de eolaeoração gy de 
femeRto pederá admitir a realizaçãe de pagameRtes em espésie, oeservados eumulativameRte es seguiRtes 
pré reEtuisites: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 os pagameAles em espéeie estaráa restritos, em etYaleiyer easo, ao limite iRdividual de R$ SGG,GG 
(oitoeeRtos reais) flOr eeAefieiário e ao limite gloeal de 1 G% (dez por seAte) de ·1aler letal da parearia, ameos 
ealeylados le•1aRdo se em GoRta leda a duração da parearia; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li os pagameRtos em esflésie de>,<erão estar previstes AO plaRo de traealAo, eiue esflesifieará es ileRs de 
despesa passí•1eis desse lipe de exeeução fiRaReeira, a Ralureza dos eeRefieiários a serem f)ages Ressas 
eoRdiçées e e sreRegrama de saqyes e pagameRlos, eem limites iRdi"iduais e letal, eeservaRde e pre><isto Re 
iReiso I; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili es pagameRtos de que trata este artigo serãe realizadas per meia de saeiYes realizadas Ra eeRta ele 
teFR'le de femeRlo eu de selaeeraçãe, fieaRde per eles respeRSá"eis as pesseas físieas que es realizarem, as 
~ (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) pFBstarãe eeRtas à Sf!laRização da sosiedade ei>1il do valer total reeeeide, em até 3G (lriRla) dias a 
seRlar da data de liltime saqye realizada, per meia da apreseRtaçãe ergaRizada das Retas fiseais eu reeiees 
E!YG eemprevem es pagameRtes efetuadas e etYe reeistrem a ideAlifieaçãe de eeRefisiárie fiRal Ele eaEla 
pagameRte; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

e) develverãe à eeRta de terme de fQmeRte gy de eelal:leraçãe, mediaRte depésite l:laReárie, a letalidade 
das valeres reeeeides e Rãa aplieades à data a eiue se refere a allRea a deste iRGise; (Revogado pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

IV a respeRsaeilidade fleraRte a admiRistraçãe plil:lliea pela eea e re9ular aplieaçãe das ><alares 
aplieados Res termas deste aFli9e permaReee sem a ergaRizaçãe aa seeiedade eivil e sem es resfleGtives 
respeRsá•1eis GeRsigRades Ae terme de eelaeeraçãe eu de femeRte, flOdeRdo estes agir regressivameRte em 
relaçãe à pessea físiea que, de eiualquer feFR1a, Aeuver dada eausa à irre9ularidade Ra aplisaçãe desses 
reeyrses; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1/ a re9YlameRtaçãe flederá sytJstilYir e saque à seRta de terme de femeRte gy de eelaeeraçãe pele 
erédite de valer a ser saeado em eeRta desigRada pela eRlidade, Aipétese em qye a respeRsal:lilidade pele 
deseFRpeRRe elas atrib~i9êes preuistas Re insise Ili Qeste ar:ti9a resairá integralmente sabre es resper:ieá"eis 
flela Sf!laRizaçãe da seeiedaae sivil seRsi9Rades Re teFR'le ae eelaberaçãe OY ae femeAte, maAtiElas tesas as 
demais seRaiçées pre"istas Reste aFlige; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 será eeRsideraae irre9ular, earaGlerizará aes"ie ae reeurses e deuerá ser reslilYíde aes saires 
plieliees qyalqYer fla9ameRle, Res termas deste artiee. de despesas Rãa ayterizadas Re plaRo de lraealAe, de 
aespesas Ras qyais Rãa esteja ideRtifieade e l:leRefisiárie fiRal gy de despesas realizadas em desaserde eem 
qYaletYer das seRdições gy restrições eslabeleeidas Reste aFlige. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VI 

Das Alterações 
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sivil, aeviaameAte fermalizaela e jystilisaela, a ser a13reseRtaàa Ra aàmiAistraçãe 13úelisa em, Ao miRime, ag 
(triRla) àias BRIOS àe lérmiAe àe SIJB 'Ji§êRsia. 

Pará13rafe iJRise. A 13rerre13açãe ele efisie àa vigêAsia ele iAslrnmeRte àeve ser feita 13ela aàmiRistraçãe 
13úelisa, aAtes àe se1J lérmiAe, ~llaRàe ela Eler sa1Jsa a atrase Aa lieeraçãe àes res1Jrses, limilaEla ae eiEale 
13erieEle Ele atrase •1erilisaEle. 

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade 
civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta 
dias antes do termo inicialmente previsto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser 
feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao 
exato período do atraso verificado. <Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

Art. 9€1. A aelmiAistra9ãe 13úelisa 13eàerá a1Jterizar e remaRejameAte ele res1Jrses Ele 13laRe Ele a13lisaçãe, 
ElllraAte a •1i13êRsia Ela 13arseria, 13ara seRses1Jçãe Ele elajete 13ast1JaEle, Ele meEle qlle, se13araElameAte 13ara saEla 
sateeeria eseAêmisa Ela Elespesa, serreAte eu Ele sa13ital, a er>JaAizaçãe Ela sesieElaEle sivil remaAeje, eAtre si, es 
valeres EleliAiEles 13ara as iteAs Ele Eles13esa, ElesEle qlle, iAEli.,•iElllalmeAte, as aumeAtes all ElimiAuiçêes Aãe 
llltrapassem 29% (viAte e siAsa 13er seAte) Ele •Jaler eri9iAalmeAte a13revaEle Aa 13laAa Ele traeallle 13ara saEla item. 

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
Pará>irafe úAise. Q remaAejameAta Eles res1Jrses Ele que trata e ca13ut semeAte eserrerá meEliaAte 13révia 

selisitaçãe, sem justifisaliva a13reseAtaEla 13ela ar>JaAiza9ãe Ela sesieElaEle si>Jil e a13re•1aEla 13ela aElmiAistra9ãe 
131Jelisa res130Asável pela 13arseria. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

,A,rt. 97. FlaveAEla relevãAsia para e iAteresse 13úelise e meEliaAte a13reva9ãe pela aemiAistraçãe púelisa Ela 
altera9ãe Ao 13laAe Ele traeallle, es reAElimeAtes Elas a13lisa9êes fiAaAseiras e eveAtuais salsas remaAesseAtes 
13eElerãe ser a13lisaees 13ela er>JaAiza9ãe Ela sesieeaEle si•1il Ra ampliação Ele metas Ele eejete Ela 13arseria, eesEle 
qlle essa aiAEla esteja vi>JeAte. 

Pará>irafe iJAise. As altera9ães previstas Ae caput 13ressiAElem Ele apre..,açãe Ele Aeve plaAe Ele traeallle 
13ela aElmiAistraçãe 13úelisa, mas Aãe Ela aAálise j1JriElisa 13révia Ela miA!lta Ele terme aEliti"'e Ela parearia e Ela 
pllelisaçãe Ele extraia Ele termo aEliti•Je em meias efisiais Ele Elivlll>Jaçãe. 

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. <Redação dada pela Lei nº 13.204 de 
2015) 

Parágrafo único. (Revogado). <Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VII 

Do Monitoramento e Avaliação 

Art. 08. A aElmiAistra9ãe pífülisa está iAsllm9iàa àe realii!ar preseàimeAtes Ele fissalizaçãe Elas 13arserias 
seleeraelas aAles ele térmiAe ela s1Ja '"i>JêRsia, iAsl1Jsi•1e per meio ele 'Jisitas iA lese, 13ara fiAs ele meAiterameAte e 
a•1aliaçãe ele s1Jm13rimeAte ele elajete, Aa ferma ele re>JulameAte. 

§ 1° Para a implemeAta9ãe Ele Elispeste Ao saput, e éF>Jãe peElerá 'Jaler se ele a13eie tésAise Ele terseires, 
aele>Jar sem13etêAsia ell firmar 13arserias sem ér>Jães ell eAlielaeles que se situem 13réximes ae lesai ele a131isaçãe 
des res1:1rses. 

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da 
parceria. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1~ Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio 
técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos 
ao local de aplicação dos recursos. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2~ Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que 
possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como 
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. 

§ 3~ Para a implementação do disposto no§ 2~. a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local 
de aplicação dos recursos. 

Art. 99. A aelmiAistraçãe 131Jelisa emitirá relatérie tésAise àe meAiterameAte e avaliação ela 13arseria e e 
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eerigaterieelaele ele a13reseR!a9ãe ela 13res!ai;ãe ele eeRlas eleviela 13ela ergaRiza9ãe ela sesieelaele sivil. 

F'ará§rafe !lRise. O relalérie lésRise ele meRilerameRle e avalia9ãe ela 13arseria, sem 13rejuíze ele eutres 
elemeRles, ele•1erá seRter: 

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria 
celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá á comissão de monitoramento e 
avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação 
de contas devida pela organização da sociedade civil. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1~ O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, 
deverá conter: (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

li - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido 
em razão da execução do objeto até o periodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano 
de trabalho; 

Ili "'alares efetivameAle traAsferieles 13ela aelmiAistra9ãe 131leliea e valeres eem13re•1aelameAle ulilizaeles; 
IV <iuaAele ter e ease, es valeres 13a€Jes Res termas ele art. 64, es sustes iReliretes, es remaAejameAtes 

efetuaeles, as searas ele reeurses liAaAeeires, iAeluiAele as a13liea9êes fiAaAeeiras, e eveAluais •1aleres 
ele•1elvieles aes eefres 131lelises; 

V aAálise eles elesumeAtes sem13reeatéries elas eles13esas a13reseRtaeles 13ela ergaAiza9ãe ela seeieelaele 
eivil Aa 13restai;ãe ele eeAtas; 

VI aAálise elas aueliterias realizaelas 13eles eeAtreles iAterAe e eiclerAe, AS êmeile ela fisealiza9ãe 
13re•1eRtiva, eem eeme ele suas seRelusêes e elas meelielas Ejlie !amaram em eleeerrêReia elessas alielilerias. 

Ili - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
13.204, de 2015) 

(Redação dada pela Lei nº 

IV - (revogado); íRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade 
civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 
respectivo termo de colaboração ou de fomento; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2~ No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a 
avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

/\ri. 6Q. Sem 13rejliíze ela lissaliza9ãe 13ela aelmiRistraçãe 131lelisa e 13eles ér€Jães ele seAtrele, a eJEesuçãe 
ela parearia 13eelerá ser asem13aRRaela e lissalizaela 13eles seRselhes ele 13elí!isas 131lelisas elas áreas 
serres13eReleAtes àe atua9ãe eJEis!eRles, em saàa esfera àe §everRe. 

Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução 
da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes 
de atuação existentes em cada esfera de governo. (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos mecanismos de controle 
social previstos na legislação. 

Seção VIII 

Das Obrigações do Gestor 

Art. 61. São obrigações do gestor: 

1 - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

li - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer 
as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; ·•-
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PROC.N2 ~/11 
Ili - (VETADO); FOLHAS 60 
IV emitir JJareser tésRise seRGIYsive Ele aRálise Ela JJFSslaçãe Ela seRlas fiRal, sem easa Re relatérie 

téGRiGe Ele meRiterameRte e avaliaçãe Ele qye trata e aFI. 99 Elesta bei; 

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o 
conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redacão dada pela Lei 
nº 13.204 de 2015) 

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 
avaliação. 

/\FI. 62. Na hi13étese Ele Aãe elEee"9ãe eu má e>ies"9ãe Ele 13aFSeria em vi§er eu Ele Jlareeria Aãe reAe11aEla, 
elEel11si•1ameAte 13ara asse§urar e ateAElimeAte Ele servi9es esseAeiais á Jle1311la9ãe, a aElmiAistra9ãe 13ésliea 
JJeElerá, 13er ate 13ré13rie e iAEleJJeAEleAtemeAte Ele ª"teric;açãe j"Elieial, a fim Ele realic;ar eu maRter a exee"l'ãe 
Elas metas ª" ativiElaEles JlaGtuaElas: 

Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução 
das metas ou atividades pactuadas: (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha 
sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

li assYmir a resJleRsabiliElaEle 13ela exes11çãe Ele reslaRte Ele ebjete JJFeviste Re 13laRe Ele traealRe, Re 
sase Ele 13aralisa?ãe eY Ela eserrêRGia Ele late relevaRte, Ele meee a evitar s11a ElesseRliR11iElaEle, Ele•1eREle ser 
seRsiEleraEle Ra 13restaçãe Ele seRtas e q"e lei exes11taEle JJela ergaRi2açãe Ela sesieElaEle si•1il até e memeRte em 
qye a aElmiRistraçãe ass11miY essas reSJJSRsaeiliElaEles. 

li - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no 
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 
que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas 
responsabilidades. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador 
público. 

CAPITULO IV 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Seção 1 

Normas Gerais 

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de 
prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho. 

§ 1° A aElmiRistra,,ae 13étlliea lerneeerá maA"ais espeeíliees às er§aAica9ães Ela seeieeaEle eivil 13er 
eeasiãe Ela eeletlra9ãe Elas 13areerias. 

§ 1~ A administração pública fornecerá manuais especlficos às organizações da sociedade civil por 
ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos 
procedimentos. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2~ Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1~ deste artigo devem ser previamente 
informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. 

§ 39 O regYlameAte JJSElerá, sem base Ra semplexiElaEla Ele ebjete, estaealeser JlFSGeElimeAtes 
ElifereAeiaEles JJara Jlrestaçãe Ele eeAtas, ElesEle q11e e •1aler Ela JJarseria Aãe seja i§Yal e11 SYJJerier a R$ 
êGG.GQG,QQ (seisseAtes ~il Feais). 

§ 3~ O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas. (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos 
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que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovaç cp 5E 14ec e as 
dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. • r \ 

FOLHAS 'O 
o 

aFli!Je e Aes aFls. 63 e 64. 

§ 1.': 
suficiente. 

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2.': Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a 
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. 

§ 3.': A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

§ 4.': A prestação de contas da parceria observará regras especificas de acordo com o montante de 
recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no 
plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. 

AFI. 66. A 13resta9ãe Ele seAtas e Ele teses es ates ~ue Elela Eleserram Elar se á, semwe ~ue 13essí'>'el, em 
13lalaferma elelrêAisa, 13ermitiAEle a ·1isualiza9ãe 13er ~ual~uer iAleressaEle. 

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, 
permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á 
mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além dos 
seguintes relatórios: 

1 i;telalérie Ele Exesu9ãe Ele Olljele, elalleraEle 13ela e~aAiza9ãe Ela sesieElaEle sivil, assiRaEle 13ele seu 
re13reseAtaAte le!Jal, seAteREle as aliviElaEles EleseR01el>liElas 13ara e sum13rimeRle Ele elljele e e sem13aralive Ele 
metas 13re13estas sem es resullaEles alsaA9aEles, a µaFlir se sreAe!Jrama aserElaee, aAeicaRee se eesumeRtes ee 
semµre'la9ãe ea realiza9ãe eas a9ães. tais seme listas ee 13reseA9a, íeles e viases, se fere sase; 

li Relatérie ee e"esu9ãe FiAaAseira, assiAaee 13ele seu F8JlF8S8AtaAte le!Jal e 9 SSAtaeer FSSJleAsável, 
sem a eessri9ãe eas eesJlesas e reseitas efetivameRte realizaeas. 

1 - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades 
ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 
13.204 de 2015\ 

Pará!)rafe liAiee. O ér!)ãe JlWlllise si!)Aatárie âe terme âe selallera9ãe eu âe terme ee femeAte eeverá 
seRsieerar aiAâa em sua aAálise as se!)uiAtes relatéries elalleraees iAternameAte: 

1 relatérie âa •1isita téeAiea in lese realizaâa âuraAte a eJEesu9ãe ela 13areeria, nas termas âe aFI. §8; 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver: (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

11 - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e 
avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a 
execução do termo de colaboração ou de fomento. 

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. 

§ 1° ~le sase ee 13arsela llAisa, e !Jester emitirá Jlareser tésAise seAslusi11e para ~Rs ee a11alia9ãe ee 
GYmprimeRle ee elljete. 

§ 2° ~le sase ae pre11isãe ae mais ee 1 (uma) 13arsela, a er!JaRiza9ãe ea sesieeaae si•1il ee•1erá a13reseRtar 
13resta9ãe Ge 69Atas 13arsial, para fiAS ae meAiterameAte G8 SYmJlFimeAte eas metas G8 elljele ViRSUlaaas à 
13arsela lieeraâa. 
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o o FOLH 

trabalhe apre•1aete. 
§ 4º Para fiRs ele avalia9ãe EjYaRte à efisásia e efetividade das a99es em exesY9ãe eY EjYe já feram 

realizaetas, es pareseres tésAises àe ElYe tratam e aaput e e § 1° eteste arli!Je Eleverãe, eeri!jateriameAte, 
meAGieAar: 

§ 1~ No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de 
avaliação do cumprimento do objeto. (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

§ 2~ Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 
prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do 
objeto. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

§ 3~ (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4~ Para fins de avaliação quanto á eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram 
realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

1 - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

li - os impactos econômicos ou sociais; 

--

• Ili - o grau de satisfação do público-alvo; 

• 
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IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que 
possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os 
efeitos de prestação de contas. 

Parágrafo único. Durante o prazo de 1 O (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de 
contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. 

Seção li 

Dos Prazos 

Art. êQ. A eF!JaAiza9ãe ela sesieElaEle sivil está eeri!JaEla a prestar as seAtas fiAais Ela eaa e re!Jular 
aplisa9ãe Elas res11rses reseeietes Re praze Ele até QQ (Re110Ata) Elias a partir Ele térmiAe ela •ti!JêAsia Ela parseria, 
seAlerme estaeelesiEle Ae respesti•1e iAstmmeAte. 

Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, 
se a duração da parceria exceder um ano. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de2015l 

§ 1° A ElefiAi9ãe Ele praza para a presta9ãe fiAal Ele seAtas sará estaeelesieta, l11AElaFReAtaetameAte, ele 
asarete GeFR a samplexietaete ele eBjete àa parearia e iAtegra a etapa ele aAálise tésAisa ela prepesi9ãe e 
seleerayãe Ela iAstmmeRte. 

§ 1~ O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do objeto 
da parceria. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

§ 2° O Elispasta AS saput Rãa iFRpeàe ElYS a iAstrYFRSAte Ele parseria estaeele9a presta9ães ele seAtas 
parsiais, periéàisas eY exigí.,·eis apés a seRGIYsãa ele etapas 11iAeYlaàas às FRetas ela aBjete. 

§ 2~ O disposto no caput não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de 
contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto. 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

§ a0 G Elevar Ele JlF0star seAtas SYF!Je 110 FRemeRte Ela lillera9ãe ela Jlrimeira Jlarsela Eles resYrses 
li11a11seires. 

§ 3~ Na hipótese do § 2~. o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido 
na parceria. (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 
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§ 4~ O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) di~~fil~.::!!ltí~~~!!ií!filS!::::~=d 
justificado. 

§ 5º A A'laRilesta9ãe GeAGlusi'la sesre a Jlf8Sta9ãe Ele GeRtas flela aEIA'liAistra9ãe flYbliGa esservará es 
Jlrazes Jlf8~·istes Re fllaRe Ele trasaltle aJlrevade e Re lerA'le Ele Gelasera9ãe eu ae leA'leAte, aeveAEle ElisJler 
sOOre; 

§ 5~ A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os 
prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela: (Redacão dada pela Lei nº 13.204, 
de 20151 

1 - aprovação da prestação de contas; 

li aJlreva9ãe Ela Jlresta9ãe Ele GeAtas GeA'l ressalvas, E1UaAEle evideAGiada iA'lflFSJlrieElaEle eu E11<alE11<er 
eutra lalta Ele Aatureza lerA'lal Ele E11<e Aãe res1<lte ElaAe ae erárie; 01< 

li - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
2015) 

(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 

Ili rejei9ãe Ela J'lf8Sta9ãe Ele seAtas e a EletefA'liAa9ãe Ela iA'leEliata iRsla1<ra9ãe Ele teA'laEla Ele seAlas 
es)ilesial. 

Ili - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas 
especial. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ êº />,s iA'lJ'lFSJlrieElades Ellle EleraA'l sa1<sa às ressal•1as e1< à rejei9ãe Ela )ilresta9ãe Ele seAtas serãe 
registradas eA'l JllatalerA'la elelrêAiGa Ele aGesse flYl31iGe, Ele•1eAEle ser levadas eA'l GeAsidera9ãe Jler esasiãe Ela 
assiAatura Ele Muras Jlarserias seA'l a adA'liAistra9ãe flYblisa, seAlefA'le EleliAide eA'l regulaA'leAte. 

§ 6~ As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em 
plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de 
futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em regulamento. (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§ 1~ O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no 
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a 
prestação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2~ Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, 
a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências 
para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 
nos termos da legislação vigente. 

Art. 71. A aEIA'liAistra9ãe JilYSliGa lerá GeA'le eejetive aJlFeGiar a Jlresta9ãe liAal Ele GeAlas aJilreseAlada, Ae 
Jilraze Ele 9Q (Ae•1eAla) a 1 éQ (GeAle e GiAE1UeAta) Elias, GeAlade Ela data Ele se1< reGesiA'leAle, GeAlerA'le 
eslabeleside Re iAslr1<A'leA!e Ela Jlarseria. 

§ 1° A EleliAi9ãe de flFaZS flara a aJlresia9ãe Ela )ilresta9ãe liAal Ele GeAtas será estabelesida, 
luAElaA'leAtaElaA'leAte, Ele aGerde seA'l a GSA'lfllexidade Ele eejete Ela Jlarseria e iAte9ra a elaJla Ele aAálise tésAisa 
Ela )ilreflesi9ãe e Gelesra9ãe Ele iAstruA'leAte. 

§ :1° O Jlra<:e flBFa Bflreeiar a )ilresta9ãe liAal áe seAtas Jileáerá ser Jilrerre§aáe, Ae A'lá•EiA'le, )iler ii:Jllal 
Jileríeáe, ElesEle E1Ue ElevidaA'leAte justilieade. 

§aº ~Ja Ai13étese ele Gese1:1m1ElFiFReRte ele f3FaZ:e elefiAiele Aes termas ete eapt:1t e àes §§ 1° e 2° em até 15 
(E1UiA<:e) áias Ele seu traAss1<rse, a UAiElaEle resJleAsável )ilela a)ilreGiaçile Ela )ilrestaçile liRal Ele eeAtas reflerlará 
es A'leli•Jes ae MiAistre Ele Estada 01< ae SeGrelárie EstaElual eu MuAiGi)ilal, GeAlerA'le e Gase, seA'l GeA'le ae 
G9ASeltle áe )ilelítiGas flYbliGas e ae ér§ãe Ele GeAtFSle iA!eFAe GerreS)il9AEleAtes. 

§ 4º O traASGurse Ele flFa<:e EleliAiEle Aes tefA'les Ele caput e Ele § 1° seA'l que as GeAtas teAAaA'l side 
aJJreGiaElas: 

Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento 
e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. CRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 
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§ 1~ (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

§ 2~ (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

§ 3~ (Revogado). (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

PROC. Ng 11 <. [\ 'i j 

FOLl-JAS cÕY 
-=-==:it::==:J 

§ 4~ O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido 
apreciadas: (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

1 - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 

li Aes eases em Eflle Aãe ler eeAstataàe àele Ela eF!JaAizaçãe àa sesieàaàe ei·1il 13arseira 011 Ele se11s 
i:irei:iestes, sem i:irej11ize àa at11alizaçãe meAetária, imi:ieae a iAsiàêAGia àe j11res àe mera sellre àéllites 
e•1eAt11almeAte ap11raàes, Ae 13erieàe eAtre e fiAal Ele i:iraze referiàe Ae sa1111t àeste 13ará@rafe e a data em Eflle 
fei 11ltimada a awesiaçãe i:iela aàmiAistraçãe pwlllisa. 

li - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, 
sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente 
apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação 
pela administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas: 

1 re@11lares, EfllaAEle ei1pressarem, Ele ferma slara e elljetiva, a ei1atiàãe Eles àemeAstrati'les seAtálleis, a 
le@aliàade, a le@itimidaae e a eseAemisiaaae ses ates ae @estãe ae respeAsá'lel; 

li reg11lares sem ressal•;a, EfllaAde e•;iaeAsiarem impreprieaade 011 et11alet11er e11tra falta de Aat11reza 
fermal Ele Eflle Aãe res11lte em aaAe ae erárie; 

Ili irre@11lares, c:i11aAde sem13re•1ada q11alq11er aas se@11iAtes eserrãAsias: 

1 - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos no plano de trabalho; (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

li - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 
nº 13.204 de 20151 

(Redação dada pela Lei 

a) omissão no dever de prestar contas; 

ll) prálisa ae ate de @estãe ile@al, ilegítima 011 aAtieseAêmise, 011 àe iAfraçãe a Aerma le@al 011 
re@11lameAtar Ele Aat11reza eeAtállil, fiAaAseira, erçameAtária, ei:ierasieAal 011 13atrim0Aial; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconõmico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

(Redação 

Pará@rafe YAise. A a11teriaaEle s0mi:ieteAte i:iara assiAar e term0 ae femeAte 011 Ele s0lall0raçãe é a 
resi:i0Asável i:iela 8esisã0 s01lre a ai:ir0•·açãe àa i:irestaçãe ae seAtas, teAàe eeme llase es pareeeres tésAise e 
fiAaAseire, seAae permili8a aele@açãe a a11teriàaaes àiretameAte s111leràiAaàas, ·1eàaaa a s111làele!jaçãe. 

§ 1~ O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por 
omissao em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres 
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegação. <Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2~ Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursai, se 
mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao 
erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de 
novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não 
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. (Incluído pela Lei nº 
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CAPITULO V 

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

Seção 1 

Das Sanções Administrativas à Entidade 

PROC. N2~1Á~lo~l\c;_i ---iir
FOLHAS 6"f?' 

Art. ?J. Pela exesuçãe aa parearia em aesaserele sem e plaRe ele traeall:le e sem as Rermas elesta bei e 
ela legislaçãe espesifisa, a aelmiRistraçãe peelerá, garaRMa a pré•Jia aefesa, aplisar à er9aRi2açãe aa sesieelaae 
sivil parseira as seguiRtes saRçées: 

Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e 
da legislação especifica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da 
sociedade civil as seguintes sanções: (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - advertência; 

li suspeRsãe tem13srária ela 13artici13a9ãe em cl:lamameRte plil31ise e im13eelimeRte ele cele13rar termas ele 
femeRte, termas ele sslal3sra9ãs e csRtratss sem ér!Jães e eRtielaeles ela esfera ele !JSVerne ela aelmiRistra9ãe 
plil31iea saRcisRaelera, per pra2e Rãe su13erisr a 2 (eleis) aRes; 

• li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 

• 
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contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili eleclara9ãs ele iRielsReielaele para 13artici13ar em cl:lamameRts 13lil3liss eu eeleerar termas ele femeRle, 
termas ele sslaesra9ãs e csAtratss cem éf!lães e eRtiElaeles Ele tesas as esferas Ele !JS'JerRs, eRElUaAts 
perelurarem ss mstivss eletermiAaAtes Ela 13uRi9ãs eu até ElUe seja prsms•1iela a real3ilita9ãs 13eraAte a 13répria 
autsrielaele Ellle a13lissu a peAalielaEle, Elue será csAeeeliela sem13re Elue a sr€JaAi2a9ãs ela sscieelaEle civil ressareir 
a aelmiAislra9ãe peles prejui2ss resul!aRles, e apés Elecerriele e pra2s Ela saR9ãe aplicaEla sem 13ase AS iRciss li 
elesle arli!Je. 

Ili - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuizos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li. (Redacão dada pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

Pará!Jrafe liAice. A saRçãe eslal3eleeiela Re iReiss Ili ele eaput elesle arli!Je é ele ssmpetêAsia exslusiva ele 
MiRistre ele Estaels eu els Sesretáris Estaelual eu MuAicipal, seAferme e case, faeultaela a elefesa Els iRteressaele 
AS respecti•1e 13recesse, AS 13ra2s Ele 1Q (ele2) elias ela al3ertura ele vista, 13seleAele a reaeilita9ãe ser requeriela 
a13és 2 (eleis) aAes ele sua a131ica9ãe. 

§ 1 ~ As sanções estabelecidas nos incisos li e 111 são de competência exclusiva de Ministro de Estado ou 
de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 
aplicação da penalidade. (Redacão dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

§ 2~ Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a 
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 3.". A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da 
infração. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção li 

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos 

Art. 7 4. (VETADO). 

Art. 75. O respsAsá><el psr pareser tésRise que seRslua iRde"idameRte pela sapasielaae sperasisRal e 
téGAisa de er9aRi2açãs da sesieaaae sivil para exesuçãe de determiRada parseria respsRderá admiRistrativa, 
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penal e sivilmente, sase tenRa a§iàe seffi àele eu sulpa, flela Fes!itui9âe aes sefFes Fl~91ises Eles valeFes 
Fepassaàes, sem pFejuize éa FeSflensaeiliéaée éa aéffiinistméer Fl~91ise, éa §esteF, éa BF§aniza9ãe Ela 
seeieéaEle si•1il e ée seus éiri§entes. (Revogado pela Lei nº 13 204 de 20151 

AFI. 7ê. i\ fl9Ssea E1Ue atestar eu e FesfJensável fl9F flareseF tésniee E!UB eeneluir flSla realiza9ãe Ele 
àeterminaàas ativiàaàes eu flBle eumF>Fimente Ele metas estaeeleeiàas resfJenàeFá aàministFali•1a, flenal e .. ' ,. - ' -·· ·~ ·- . . --····· . . ' . 
mFam realizaàas lal eeme afümaàe ne flaFeeer eu E!UB as metas nãe fQram inle§ralmente eumF>riàjlS. 
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 20151 

PROC. N2 211tM 
Seção Ili 

FOLHAS bb 
Dos Atos de Improbidade Admm1strat1va 

Art. 77. O art. 10 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Viaênsial f'Jiaêneial Niaêneial f'Aaêneial Mgêncial 

"Ar!. 10 .......................................................................... . 

'll!!L..:.....frustrar a licitude de processo licitat6rio ou de processo seletivo para 
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente; 

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio 
particular de pessoa física ou jurldica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos 
transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração 
de parcerias, sem a observãncia das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a 
entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XIX frustrar a lieituàe Ele flreeesse seletiva Fiara eeleera9âe Ele flareerias Ela 
aàministFa9ãe p~eliea sem entiàaàes Flfivaelas ey eliSfJensá la inàeviàamente; 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de 
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas; IRedacão dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

XX a§ir ne§li§entemente na seleera9ãe, fisealiza9ãe e análise Elas flFSsta9êes Ele 
sentas Ele fJaFeerias firmaàas flela aàministFa9âe Fl~91iea eeffi entiéaées pFivaàas; 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular. IRedacão dada pela Lei nº 
13.204, de 20151 

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administraçao pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular." (NR) 

Ar!. 78. O ar!. 11 da Lei n° 8.429. de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
VIII: fViaêneial fVi§ênsial (Vi§êneial (Viaêneial (Vigência) 

"Ar!. 11 .......................................................................... . 
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~descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de 
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas." 
(NR) 

Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
Ili: (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) (ViaêAsia) MaêAsia) (ViaêAsia) MaêAsia) 
(Vigência) 

"Art. 23. . .................................................................... . 

ill...:_até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação 
de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1~ desta Lei.' 
(NR)" 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. (VETADO). 

h'I. SQ. O Sistema ele CaelastrameAte bJAifisaele ele FeFReseeleres SIGA!"., maAtiele flSla bJAiãe, lisa 
elisfleAibilizade aes elemais SAies feeleraeles, Jlara liAs ele ElisJleste Ae § 2° ele ar:t. 43 elesta bei, sem prejuize Ele 
11se Ele se11s préflries sistemas. 

Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes 
de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela administração pública às 
organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessados formular 
propostas. IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mantido pela União, 
fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no caput, sem prejuízo do uso de seus 
próprios sistemas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir ao 
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV para utilizar suas funcionalidades no 
cumprimento desta Lei. 

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou de seus 
correspondentes nas demais unidades da federação: {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para repasse de recursos a 
organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei; {Incluído pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os atos 
dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65. {Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

Art. 82. (VETADO). 

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela 
legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que 
for cablvel, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. 

§ 1° l\ exseçae ele Ellle trata e caput, Aêe se aflliGa às flFerre9açêes ele Jlarserias lirmaelas afléS a 
premulgaçãe elesta bei, exsete Ae sase ele preFFegayãe Ele efísie flFe\•ista em lei e11 re911lameAte, 
exslusivameAte Jlara a 11ipétese ele atrase Aa libera\)ãe ele res11rses per Jlar:te ela aelmiAistra9ãe flYblisa. 

§ 1 g A e>Ese9ãe ele Ellle trata e aaput Aãe se aJllisa às Jlrerre§açães ele iiarserias lirmaElas aiiés a eAtraela 
em vi§er eles!a bei, e>Ese!e Ae sase ele iirerre§a9ãe ele efísie iire•1is!a em lei 011 reQ11lameA!e, eiml11sivameA!e 
Jlara a RiJJé!ese ele atrase Aa lieeraçãe ele res11rses fleF parte ela aelmiAis!ra9ãe flYBlisa. (Redasãe elaela eela 
Meelida ereviséria Aº ê58. ele 2Q14) 

§ 1 º A exse9ãe ele .:i11e !rata e sap11t Aãe se aJllisa às flFSAre§ações ele flarserias lirmaaas SfléS a 
eAtraela em 'li!jer elesta bei, e>rnete Ae sase de Jlrerre§açãe ele eflsie flre•1ista em lei e11 FeQ11lameAte, 
exsl11sivameAte iiara a RiJ)étese ele atrase Aa lieeraçãe ele res11rses iier iiar:te ela aelmiAistraçãe JlYBlisa. 
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fResasãe sasa sela Lei Aº 13.Hl2. se 2Cl1el 1 :~~~~~2 ~~ ~ 1 

§ 1 ~ As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na liberação 
de recursos por parte da administração pública, por periodo equivalente ao atraso. <Redacão dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2~ Para q11alq11ar parearia referida AS sap11t a11aAt11almaRta fiFmaaa per pra2e iAdatarmiRade aAtas da 
prem11!9a9ãe desta bai, a a9miRistra9ãe pllblisa premevará, am JlFai!e Rãe s11parier a 1 (11m) aRe, seb paAa da 
raspsAsabili21a9ãa, a rapast11a9ãs para adapta9ãs da seus termas a esta bai e11 a f0spestiva ressisãe. 

§ 2º Para ~11al~11er parseria referida AS saput eveAtualmeAte firmada per JlFai!S iAeletermiAade aAtes da 
eAtraela em vi9er elesta bei, a aamiAistra9ãe pllillisa preme>1erá, em pra;;re Aãe superier a um aAe, seil peAa ele 
respeAsailili21a9ãe, a repast11a9ãe para aelapta9ãe ele seus termas a esta bei 011 a respesti>1a ressisãe. 
fReaasãe aaaa eela Meaiaa Previséria Aº ê84, ele 2Q1 §l 

§ 2~ As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou 
prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da entrada 
em vigor desta Lei, serão, alternativamente: IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; 
nº 13.204. de 2015) 

(Incluído pela Lei 

li - objeto de rescisão unilateral pela administração pública . (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 83-A. (VETADO). (Jncluldo pela Lei nº 13.204. de 2015) 

,l\Ft. 84. Sal'le Aas sases eiepressameAte pre»•istes, Aãe se aplisa às rela9êes de femeAte e Ele 
selailera9ãe re9idas per esta bei e aispeste Aa bei A0 8.êêê. Ele 21 ele j11ARe ele 1QQJ, e Aa le9isla9ãe refereAte a 
seAvêAies, ~ue ~sarãe restritas a parearias fifmaaas eAtre as eAtes feeleraaes. 

Pafá9rafe llAiss. Os seA'lêAies e aseraes seA9êAeres vi9eAtes eAlre as er9aAii!a9êes Ela sesieaaae si>1il e 
a aamiAistra9ãe pllillisa Aa sala ele aAIFaaa em vi9sr sesta bei serãe exesutaaes até e térmiAe se seu prai!e Ele 
vi9êRsia, eilservaae e elispesle Aa aFI. 8J. 

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993. IRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666. de 21 de junho de 1993, convênios: 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3~. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo 
único do art. 84. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente de 
certificação: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

(Incluído 

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações 
assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio. 
(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade civil que 
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: (lncluido pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

1 - promoção da assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) 

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (Jncluido pela Lei nº 
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FOLHAS b°\ 
Ili - promoção da educação; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV. promoção da saúde; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Leí nº 13.204. de 2015) 

VI • defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII - promoção do voluntariado; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII • promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
13.204, de 2015) 

(Incluído pela Lei nº 

IX • experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio, emprego e crédito; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

X • promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 
interesse suplementar; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XI • promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XII • organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em 
campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. (Incluído pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

Art. 85. O art. 1~ da Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
fViaêAsial (',tiaêAeial <ViaêAeial fViaêAsial (Vigência) 

"Art. 1° Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido 
constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, 
desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 
requisitos instituídos por esta Lei." (NR) 

Art. 85-A. O art. 3~ da Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
XIII: 
(Vigência) 

(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) (ViQêAsial (l/iQêRsial (ViQêRsial (ViQêRsial 

"Art. 3~ ...................................................................... . 

X!!L: estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio 
de transporte . 

................................................................................. ' (NR)" 

Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4~ da Lei nº 9.790 de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) fViaêAeial fViaêReial <ViaêAeial 
(ViaêAeial (Vigência) 

'Art. 4~ ..................................................................... . 

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição 
de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.' 
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Art. 86. A Lei nº 9. 790. de 23 de marco de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 15-
B: fVisêAeial fVigêAeial fVigêAeia) fVisêAeia) (Vigência) 

"Art. 15-A. (VETADO)." 

"Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria perante 
o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos 
públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

1 - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório 
sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre as 
metas propostas e os resultados alcançados; 

ti - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução; 

Ili - extrato da execução física e financeira; 

IV - demonstração de resultados do exercício; 

V - balanço patrimonial; 

VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos; 

VII - demonstração das mutações do patrimônio social; 

VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; 

IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso." 

Art. 87. As eiEi§êAeias de tFaAsparêAeia e p"etieidade previstas em ledas as etapas et"e eA••etvem e terme 
de lemeAle ª" de eelal3e>a9ãe, desde a fase wepaFatéria até e fim da presta9ãe ae eeAtas, Aaet"ile em et"e ler 
Aeeessárie, serãe eimepeieAaaas et"aAae se tratar ae preg>ama ae prete9ãe a pesseas amea9aaas ª" em 
sit"a9ãe et"e pessa eempremeter a s"a seg"FaAya, Aa lerma as reg"tameAle. 

Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a 
parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão 
excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança, na forma do regulamento. (Redação dada peta Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 88. Esta bei eAtFa em viger apés aeeerriaes 9Q (Ae'.'eAta) aias ae s"a J3"l3tiea9ãe elieiat. 
/\rt. 88. Esta bei eAlra em •;iger apés aeeerriaes <lêQ (lrezeAles e sesseAta) aias ae s"a J3"l3tiea9ãe 

elieiat. fRedaeãe aaaa seta Meaiaa Previséria Aº ê!i8 ae 2914l 
Art. 88. Esta bei eAIFa em viger apés deeerrides éêQ (trezeAtes e sesseAta) aias ae s"a J3"l3tisa9ãe 

elieial. fReaaeãe aada pela bei Aº 1 é.1 ()2 ae 2()1 §) 
/\rt. 88. Esta bei eAtra em viger apés aeeerriaes !i4G (Et"iAReAtes e et"areAla) aias ae s"a J3"l3tiea9ãe 

elieiat. fReaaeãe aaaa sela Meaiaa Previséria Aº ê84, ae 2Q1!i) 

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, 
observado o disposto nos§§ 1': e 2': deste artigo. (Redação dada peta Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1': Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1': de janeiro de 2017. 
nº 13.204, de 2015) 

(Incluído peta Lei 

§ 2': Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da 
data decorrente do disposto no caput. (Incluído peta Lei nº 13.204, de 2015) 

Brasília, 31 de julho de 2014; 193': da Independência e 126': da República. 

DILMA ROUSSEFF 
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Tereza Campello 
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Presidência da Repúblic 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

FOLHAS ::=t-z., 
e -

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

Mensagem de veto 
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. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capitulo li do Título VI da Constituicão . 

§ 1º A responsabilidade na gestao fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 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. 

§ 22 As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municlpios. 

§ 3º Nas referências: 

1 - à Uniêo, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios, 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 estilo incluldos: Tribunal de Contas da Uniêo, Tribunal de Contas do Estado 
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municlpios e Tribunal de Contas do Município. 

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, excluídos, 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 Uniêo, os valores transferidos aos Estados e Municlpios por determinação constitucional ou legal, 

( 
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Ili - 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 educaçao e à saúde; 

c) observência 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 específica, 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 administraçilo indireta, inclusive fundações públicas e 
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco 
Central do Brasil. 

§ 22 Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, 
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessilo de subvenções e a 
participação em constituição ou aumento de capital. 

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa tisica, ou jurídica que não esteja sob 
seu 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 específica as prorrogações e composições de dividas 
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, 
constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

§ 22 O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras 
operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias. 

CAPITULO VII 

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO 

Seção 1 

,, 
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Oficio /0085/18 

Á 
lima Sra. 
Profª. Isabel Cristina Miziara 
DD. Secretária da Educação do Município de 
Bauru/SP 

Bauru, setembro de 2018 

A Associação das Entidades Assistências de Bauru e Região - AEAPS , vem 
por meio desta solicitar a Vossa Senhoria a renovação dos convênios das 
Entidades em Educação Especial: APAE, SORRI, Lar ESCOLA Santa Luzia para 
Cegos e APIECE, junto á essa secretaria para exercício 2018. 

Atenciosamente, aguardamos parecer favorável de V. S.a 

Sede Rua: Ju!io Prestes, nª: 2-53 Centro - Bauru - SP- Cep: 170010-050-Tel: 3226-J 127 
CGC: 54.728.498/0001-32 
aeapsbauru@ginail.com 
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PROC. N2 9,{(, l l1 
FOLHAS ~ 

Assunto: Manifestação de interesse para prorrogação da vigência do Termo de 

Colaboração para o ano de 2019. 

-

Bauru, 19 de setembro de 2018. 

Prezadas, 

A Escola de Educação Especial, cuja mantenedora é a Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE Bauru, vem por meio deste, solicitar a 

prorrogação da vigência do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria 

Municipal da Educação, uma vez que continuam presentes os pressupostos de 

interesse público e social que ensejaram o ajuste, bem como a relevância da 

atividade em benefício dos alunos e usuários. 

Certos de pronto atendimento a nossa solicitação externamos nossos votos 

de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

lima. Sra. Prof' Isabel Cristina Miziara 
Secretária Municipal da Educação 

lima. Sra. Carla Alves 

Bl'"do Tog~·· 
Presidente 

APAE Bauru 

Diretora de Divisão de Educação Especial 

I -
(\ 

-

' 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP-e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendltnMto j criança Npeclal'". 

Oficio nº. 055 /2018. 

Ilustríssima Secretária Municipal da Educação 

Professora Isabel Cristina Miziara 

A APIECE - Associação de Pais para Integração Social e Escolar 

da Criança Especial, Escola/Entidade Filantrópica, atende crianças, jovens, adultos e 

idosos com deficiência intelectual, e vem, por meio deste, Declarar o interesse em 

prorrogar o Termo de Colaboração com esta Secretaria para o ano de 2019. 

Agradecemos a parceria com a Secretaria de Educação do 

Município de Bauru e nos colocamos sempre à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

Gratidão, 
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UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24-09 - CEP 17052-005 - VL. PAULISTA FONE (14) 3236 1977 - -

CNPJ: 45.030.442/0001-19 - BAURU - SP - E-MAIL: larsan taluzia@hotmail.com 

PROC. N2 Qi(~ fll . ~ 
FOLHAS ~ 

OF.Nº 016/2018 Bauru, 18 de Setembro de 2018. 

Exma.Sra. 
Isabel Cristina Miziara 
Secretária Municipal da Educação. 

Prezada Senhora: 

O Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos de Bauru, vem por meio deste, 

informar que a Entidade tem interesse em prorrogar o Termo de Colaboração. que 

celebra com essa Secretaria para o ano 2019. 

Aproveitamos a oportunidade para informar a Vossa Senhoria que a meta 

de atendimento será de 65 alunos. 

Vale ressaltar que diante do valor da Subvenção previsto para 2019, 

informamos que não temos o interesse de 2% para a verba Auxílio. 

Sem mais para o momento agradecemos a atenção dispensada e 

colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

_/.NlbCE REGINA CAPASSO CANAVESI 
• PRESIDENTE -

' 

' 

--

-
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CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO . 

Bauru, 17 de setembro de 2018. 

OF. 1368/2018 

Senhora Secretária, 

PROC. N2,,_..:;J,l"-'~ .......... --"4tti>--

FOLHAS 

Manifestamos interesse na renovação do Termo de Colaboração nº 
1.579 e 1.580 para o ano de 2019 com a Secretaria Municipal de Educação. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, agradecemos a costumeira 
atenção e consideração, aproveitando a oportunidade para renovar nosso 
votos de elevada estima. 

Atenciosamente, 

Ilustríssima Professora 
Isabel Cristina Miziara 

--=1'"vandro Ventrilho 
Presidente em Exerclcio 

Secretária Municipal de Educação 

NC 
Carla Alves 
Diretora divisão de Educação Especial 

Avenida Nações Unidas, 53-40 - Presidente Geisel. 
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

BAURU 

capltulo-1 
..... 

P-Ro_c_. N-=2=i=1 c==j==:=~~r-/ 
FOLHAS -==F-. ~ bJ 

DA DÉNOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E DURAÇÃO 

Art. 1g ·.Associação de Pais e Amigos dos 6xcepcionais de Bauru, também designada pela 

sigla APAE Bauru, fundada em 25 de janeiro de 1965, registrada no Segundo Oficial de 

Registros de T(tulos e Documento$ e Pessoas Jurldicás d~ B;;iuru, em 0;3 de maio de 1968, 

registrada sob númeró de ordem 199, do livro de inscrição de p·essoas jurídicas 'A', é 

pessoa jurídica de direito privado, de l:!-Sslstência social, átendimento à saúde e educação, 

com duração por prazo indeterminado, sem fins luerativos ou econômicos, regularmente 

inscrita no CNPJ sob o rig 45.032.745/0001-70, tend_o sede própria localizada a Avenida 

José Henrique Ferraz, 20-20, Residencial Parque Granjá Cetília, na cidade de Bauru, 

Estado de São P!:!-ulo, e sede administrativa e laboratório a Rua Rodrigo Romeiro 2-47, 

centro, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, cujos fins são: 

a) Promover e assegurar garantia de direitos da pessoa eom deficiência; 

b} Promover o bém estar, a proteção, a cultura, o esporte e a inclusão em geral das 

pesso<!l.S cori1 deficiência, bem cbmo promover a inclui;ão e qualificação ao mercado 

de trabalho, onde quer que os encontrem; 

c) Estimular os estudos e pesquisas relativas à pessoa com deficiência e suas 

deficiências; 

d) Não possui fins econômicos ou lucrativos e desenvolverá todas as suás atividades 

de forma gratuita, ficando os usuários isentos de pagamento ou remuneração de 

qualquer espécie pelos benefícios recebidos; 

e) Por ser contrário a lei e à moral,_ a Associação não fará distinção de origem, idade, 

cor, raça, condição social, credo, sexo, orientação sexual ou ideologia política, bem 

com.o não pe.rmitirá qualquer tipo de disc_ussão ou promoção de natureza política 

partidária. ' ;_,., 

Parágrafo Onlco • .Con.sidera-se "Excepcional" ou "Pessoa com Deficiência" aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interp.ção com diversas barreiras, podem obstruir sua partici 

sociedade, e_m ·igualdade de condições corri as demais pessoas. 

~ 
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Art. 22 • Como fonte de recursos e para a consecução de séus objln~'":":~~;-71~.!!..;~--1oc--. 

propõe: 

a) Firmar termos de parceria com órgãos governamentais L&h~mi!!!2:::::!:!!!~=~~~=J 
Federais, bem como Internacionais, nas áreas de educação, saúde, trabalho, 

transporte, esporte, cultura, lazer, ássistência e promoção social, bem como outras 

. entidades dispostas a. colaborar com a APAE Bauru. 

b) Cooperar com as instituições públicas e particulares, empenhadas na educação e 

assistência à pessoa com deficiência, incentivar a sua disseminação ou criá-las; 

c) Levar a sociedade a conhecer melhor a causá da. pessoa com deficiência e a 

cooperar com as entidades que se dedicam a mesma; 

d) Incentivar a criação e o aperfeiçoamento de clíriicas e escolas especializadas que 

abranjam a maior faixa possível de .,pessoas com deficiência; 

e) Promover meias para o planejamento, financiamento e desenvolvimento de 

atividades extracurriculares, como colônia de férias, clubes, bem como outras 

atividades sociais, culturais e esportivas; 

f) Estimular o trabalho manual da pessoa com deficiência por meio de exposições, de 

co0perativas, de oficinas assistidas e de outras ath1idades julgadas necessárias; 

g) Realizar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, por meio de 

sua.quallficação profissional; 

h) Capacitar, especializar e/ou treinar profissionais destinados a atuar nos campos de 

ed11cação especial, bem como outras áreas de interesse da: pessoa com deficiência; 

i) Auxfliar .. às obras de assistência as pessoas com deficiência e aos egressos dos 

estabelecimentos congêneres; 

j) Promover a criação de mecanismos de encaminhamento e acompanhamento 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho, até seu registro em carteira 

profissional; 

k) Instituir um centro de divulgação, reunindo e disseminando informações referentes 

às pessoas com deficiência, inclusive organizçu:ido um c.adastro ctas instituições 

locais, estaduais e nacionais devotadas aos mesmos fins; 

1) Facilitar a lntercambio com associações congêner.es e instituições públicas 

existentes no pais e no e.strangeiro; 

m) Promover junto ~os po_deres Públicos competentes a ~ção 

legislativas visando os interesses das pessoas com deficiênfia; ' 

~ 
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n) Promover à defesa dos interesses jurídicos das pesi;oas com deficiência, inclusive 

junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Poder Judiciário é ~~dli.íVfJéri 

quando necessário; FOLHAS -:::::"""'..u:i~--1:\\-1--
0) Captar recursos financeiros para a realização dos fins e objetivos esta u 

APAE Bauru; 

p) Por em pratica outras atividades que forem julgadas convenientes a juízo da 

Diretoria Executiva; 

q) Criar e manter em seu nome empr11sas, fontes geradoras de receita, cujo resultado 

financeiro será integralmente aplicado na manútenção de seus objetivos e 

finalidades estatutárias. 

r) Criar serviços ambulatoriais, labóratoriais e terapêúticos, objeto de termo de parceria 

ou não, a fim de angariar reçursos para manutenção de seus objetivos e finalidades 

esfatutárias. 

s) Criação e manutenÇão de oftqlna de tecnologia assistiva, visando atendimento de 

projetos, termos de parceria-e fonte geradora de receita para a APAE Bauru. 

t) Criação e manutenção de centro especializado de treinamento e qualificação 

profissional no tocante ao cerne das pessoas com deficiência, entidades do terceiro 

setor e afins. visando .a. captação de recursos fina,nceiros para a Associação. 

Capítulo -11 

DOS ASSOCIADOS 

Art. 311. • Poderão integra,r o quadro social, em número ilimitado, os pais, amigos e quaisq 

pessoas da sociedade, bem como pessoas jur{dicas que desejam cooperar com 

realização dos objetivos da Associação. 

§ 1g • Serão admitidos como associados, os candidatos que, mediante proposta assinada 

por um ou mais associados tiverem sua admissão aprovada pela Diretoria Executiva. 

§ 2• • Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 

Art. 4• • Os associados não respondem, nem mesmo sol!darlamente, pelas obrigações 

sociais e serão distribuíc1os pelas categorias seguintes: 

1. Associados efetivos. são pessoas tisicas que contri_buem f_inanceiramente e prestam 

serviço voluntário, que possuem condições de copilíarecer nas reuniões~·
assembleias ·da APAE Bauru, bem como, para votar ~ ser )o ado para as cargos 

~ . 3. 
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artigo 3Q de$!e eSt!ltUtO. FOLHAS 
li. Associados contribuintes, todas as pessoas físicas ou jurídicas que concorram 

financeiramente para a APAE Bauru com uma contribuição mensal, anual ou 

semestral, não possuindo, contudo, direito de votar. nem o de ser votado; 

Ili. . Associados funcionários, são todos os funcionários, que mensalmente contribuam 

financeiramente Ca!Tl a APAE Bauru, nos termos cio artigo SG do presente estatuto, 

não possuindo, contudo, direito de votar nem o de ser votado; 

IV. Associados correspondentes, os que residam em outros pontos do território nacional 

ou em país estrangeiro, não possuindo, contudo, direito a votar e ser votado; 

V. Associados beneméritos, -0s que prestarem serviços relevantes à APAE Bauru ou 

• concorram com quantia em dinheiro ou don.ativos .de -0utra espécie considerados de 

grande valor pela Dirétoria Executiva; 

VI. Associados honorários, as péssoas emJnentes a quem a Diretoria Executiva julgar 

acertadas distinguir com este título. 

VII. Associados fundadores, as pessoas que compareceram às reuniões preparatórias e 
assinaram a ata da reunião de fundação. 

Art. SG • O valor mínimo das contribuições financeiras dos associados será fixado pela 

Diretoria Executiva, podendo ser revisto e aplicado semestralmente. 

Art. 6G • O associado que proceder c:je forma incompatível com o estatuto ou deixar de 

cumprir as dispósições estatutárias, caracterizando assim . justa cau.sa, ser·a----..... 

• demitido/excluído do quadro social pela Diretoria Executiva, devendo tal decisão ser to ada 

pela maioria absoluta de seus membros presentes em Assembleia especialmen 

convocada para este fim, sendo assegurado ao associaqo direito de defesa. 

Parágrafo Único~ Da decisão da Assembleia, caberá recL!r.sO e .deverá ser convocada uma 

nova Assembleia para decidir sobre sua .defesa e deliberação final. 

Seção 1 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art.7° • Constituem direitos. e deveres dos associados: 

1. Comparecer, mediante convocação da Diretor! 

assembleias; 

~ 
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----------------------------------
li. Colaborar com as atividades da Associação, apresentando ideias, sugestões, 

criticas, temas para discussão, teses e assuntos de interesse comum, participação 

nos eventos para captação de recursos financeiros e tud Ph8e~ ~r 
~~..U..--~ 

realização dos seus fins; FOLHAS p 
111. Votar e ser votado para cargos administrativos para o~s~m~iiffineffifM)1r.====' 

. beneméritos, honorários e fundadores; 

IV. Requerer convocação da Assempleia, com adesãQ de pelo menos um quinto dos 

associados; 

V. Participar de diferentes comissões técnicas de estudos e trabalhos que se fizerem 

necessários, quando orgànizados pela: Associação; 

• § 12 • O direito dei votar e ser votado é reservado çios associados efetivos, beneméritos, 

honorários e fundadores, qui_tes com suas obrigações sociais; 

• 

§ 22 • O direito de convocar Assembleia Geral é reservado çios associados quites com suas 

obrigações sociais, nos termos do inqiso IV do àrtigo· 7°; 

§ 30 • As chapas participantes das eleiçõe$ para cargos administrativos deverão ser 

completas, e contar com· a expressa anuência de participação de cada um de seus 

candidatos, associados, nos· termos do §1 2 do presente artigo, e protocoladas na secretaria 

da s~de. admi_nistrativa da Associação em até 1 O (dez) dias antes do pleito. 

§ 42 ·A qualielade d_o associado é lntransmissfvel. 

§ 50 • Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha 

sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista na Lei e neste 

Estatuto. 

§ 6º • O associado efetivo que não comparecer a 3 (três} Assembleias Gerais consecur s_, 

ou a 5 (cinco} altet.nadas, sem motivo justificado, reverterá à condição de asso · do 

contribuinte, mediante comunicação da diretoria à AS$emt;>leia: Geral, para referen 

capitulo - Ili 

DA APMINISTRAÇÃO 

Art. a2 • São órgãos da Associação: 

1. Assembleia Geral; 

li. Diretoria Executiva; 

111. Conselho Fiscal 

~ 
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IV. Conselho consultivo. 

Seção 1 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 99 • A Assembleia Geral é ·constituída pelos assóciados efetivos, beneméritos, 
\" 

honorários e/ou {undadores que a ela comparecerem. 

Parágrafo Único -· Para participarem das assembleias, os associados deverão ter sido 

admitidos pelo menos .6 (seis) meses antes de sua convocaÇão. 

• Art. 10 - A convocação da Assembleia Geral far-se-á preferencialmente por publicação na 

imprensa diária ou por notificação individual com antecedência, no mínimo, de cinco dias, 

exceto para o caso do artigo 38. 

• 

§ 19 • A Asse.mbleia Geral Instalar-se-á em primeira convocação com a presença da maioria 

dos associados e em segunda vinte mínütos depois, com qualquer número deles. 

§ 22 • A Assembleia Geriil Ordinária ou Extraordinária será convocada pela maioria dos 

membros. da Diretoria Executiva, representada por seu Presidente ou por 1/5 (um quinto) 

dos associados quites com suas obtigações sociais. 

Art. 11 -A Assembleia Geral, órgão soberano, compete espec.lalmente: 

1. Eleger membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Coriselho Consultivo, por 

meio de voto pessoal ·e intransfêrível; 

li. Apreciar, julgar e aprovar o relatório anual de atividades e balanço patri n ai 

apresentado pela Diretoria Executiva, findo o exercício financeiro; 

Ili. Alterar o Estatuto, nos termos.cio artigo 38 do presente Estatuto; 

IV. Resolver sobre a ·fusão, Incorporação ou dissolução da Associação, devendo, neste 

último caso, o respectivo patrimônio líquido .ser transferido a outra pessoa jurídica de 

igual natureza, que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 e cujo objeto social 

seja, preferencialmente o mesmo desta Associação, nos termos do artigo 30 do 

presente Estatuto. 

V. Autorizar a allena9ão de bens imóveis; 

VI. Demitir/Excluir do quadro soqial,. associados, nos termos do artigo 6Q do !'lresen.te 

Estatuto. F 
Destituir membros da Diretoria Executiva, Conselho Fis ai e · nselho Consulti'1o. 

/ 
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§ 22 - A alteração estatutária se dará nos ten:nos do artigo 38. 1-

§ 32 - A destituição de membros da Diretoria Executiva só será possível com a concordância 

de 2/3 (dois ·terços) dos associados presentes à Ai;iseinbláia Geral especialmente 

convocada para este fim, não podendo deliber::1r em primeira chamada sem a maioria 

absoluta dos associados óu pelo menos um terço dos €\Ssociados presentes em chamada 

seguinte, que se dará em 20. minutos após a primeira. 

Art. 12 - A As;;;embleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez pôr ano durante o 1 • trimestre, 

em dia a ser previamente designado, pela Diretoria Executiva, .para os fins determinados 

• nos incisos "I" quando necessário e •11• do artigo ·11 deste estatuto. 

Art. 13 - A AS$embleia c;ii(:lral Extraordinária será convocada em qualquer tempo para os 

objetivos dos incisos "Ili", "IV'', "V", ·vr e "VW do artigo 11, além de oµtros previstos neste 

Estatuto. 

Parágrafo Único - As Assembleias Gerais serão sempre presididas e secretariadas por 

associados escolhidos na ocasião. 

Seção li 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 14 As eleições e posses para a Diretoria Executiva eleita com mandato de 03 (trê,.i---

• anos com direito a reeleição, dar-se-ão em dia útil, previamente designado, da se unda 

quinzena do mês de março, e será .cornpo~ta n.a seguinte organizaçãp: 

1. Presidente; 

li. 1• e 22 Vices Presidentes; 

111. 12 e 2• Secretários; 

IV. 1• e 2• Tesoureiros; 

V. 1º e 2• Procurí!dores Juridicos. 

/ Parágrafo Único - O . mandato da Diretoria Executiva ter~ a duração de 03 l~~~t_~:ios_ 
Y contados a partir do início da data de sua posse e se extinguir p ocasião da posse de 

nova Diretoria Executiva, com direito a reeleição. 

~v l~ 
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Art. 15 - Compete a Diretoria Executiva: 1 PROC. N2 Oild i l ru 

1. Promover a reálltação dos fins a que se destina a Assóéiação; . FOLHAS '6 b "/J. 
Promover os cargos administrativos e técnícõs; li. 

Ili. 

IV. 

V. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Elaborar regimento interno e modificá-lo quando necessário; 

Aprovar a admissão de associados; 

Criar cargos e serviços técnicos, fixando-lhes vencimentos; 

Organizar. comissi\o de estudos e de execução dos flnl? sociais; 

Deliberar sobre os óasos omissos neste estatuto; 

Receber doação de imóveis, pura e simples, nãp onerado& por encargos; 

Baixa e alienação de bens móveis, já baixados do patrimônio da Associação pela 

Assernbl.ela Geral; 

AutorJ;za:r a aquisição de bens imóveis; 

Autorizar a contratação de empréstimos financeiros. 

Parágrafo Único - Fica dispensada de autorização a contratação de empréstimos 

financeiros limitado ao total de 54 salários mínimos vigentes .no país, não podendo, 

cumulativamente, exceder o lifnlte Imposto. 

Art. 16 - A Diretoria Executiva se reunirá pelo número de vezes que lor necessário ou 

determinado pelo Regiment.o Interno, sendo necessárl11 a presença de pelo menos cinco de 

seus membros, dentre estes o Presidente ou um de seus vices, nos termos do artigo 18 do 

presente estatuto, pa.ra 'as d:eliberaçQes definitivas dos assuntos em pauta. 

Art. 17 - Compete ao Presidente: 

J. Presidir as reuniões; 

li. Convocar as Assembleias Gerais, para as respectivas reuniões ordinárias e 

extraordinárias; 

ili. Representar a Associação ativa e passivament11 em jufzp ou fora dele; 

IV. Apresehtar à Assembleia Geral o relatório anual de atividades e o ba,lanÇo 

patrimonial da Assoçiação; 

V. Assinar os cheques e ordens de pagamento conjuntamente com o 1 e ou o 2c 

Tesoureiro; 

VI. Decidir com seu voto os casos nas deliberações .da Dir11toria Executiva; 

VII. Autorizar a aquisição de bens imobilizados por meio 

limite de 5 salários mínimos vigentes no país. 

~~ 
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VIII. Autorizar a coht'ratação de empréstimos financeiros até 54 salár'jOS..mliOl.lllll2f~~~L--b-

no país, conjuntamente com o 1 ªou o 2ª Tesoureiro. PROC. N2.......i:;;~..._ __ 

FOLHAS 

Art. 18 - Compete ao Primeiro ou Segundo Vice-Presidentt;i, respectivamente, substituir o 

Presidente em suas ausências e impedimentos, bem como colaborar com ele em tudo 

aquilo que não for incompatível com os atos administrativos do cargo privativo. 

Art.19-Compete ao 1ª Secretário: 

1. Superintender os seriliços da Secretaria; 

li. Secretariar as re.unlões da Diretoria Executiva . 

Art. 20 - Compete ao 2ª Secretário: 

1. Sµbstitult o 1° Secretario em suas faltas, ausênciàs e impedimentos; 

li. Exercer'as atribu!Ções supletivas q\je lhe forem confiadas pela Diretoria Executiva. 

Art. 21 - Compete ao 1 ª Tesoureiro: 

1. Assinar ordens de pagamento e cheque conjuntamente com o presidente; 

li. Acompanhar a arrecadação de renda social, bem como, destiná-la da maneira que 

for estabelecfda pela Diretoria Executiva; 

Ili. Manter em dia a escrituração, sob a responsabilidade de profissional habilitado e 

com registro no Conselho Regional de Contabilidade, dê acordo com os princípios 

fundamentais de contabilic;lade e com as normas l:)rasileiras de contabilidade; ~·--

IV. Apresentar para a DJretoria Executiva, parecer e relatório de auditoria indep ndente, 

sobre as contas do,.exercício financeiro findo, nos termos da Lei 12.101/2009. 

V. Apresentar à Diretoria Executiva o relatório .da situação financeira que deve 

encaminhado à Assembleia Geral, bem como à presta,ção de contas que deverá ser 

submetida à apreciação e parecer cio Conselho Fiscal, após o que instruirá ·o 

relatório da Diretoria Executiva. 

VI. Assinar a contratação de empréstimos financeiros até 54 salários mínimos vigentes 

no país, conjuntamente com o presidente. 

Art. 22 - Compete ao 2g Tesoureiro: 

1. Subsiituir o 1ª Tesourelro·em s~ ausências e ir\. imentos: 
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Alternativamente, assinar ordens de pagamento e cheque co ·~n~~e. o 
-~IJ>----presldente; FOLHAS <z '6 

Ili. Alternativamente, assinar a contratação de àinpréstlmos financeiros at 

mínimos vigentes no país, conjuntamente com o presidente. 

IV. Exercer as atribuições supletivas que lhe forem atribuídas pela Diretoria Executiva. 

Art. 23 - Compete aos Procuradores Jurídicos assessorarem o Presidente e demais 

membros da Diretoria Executiva em todos os assuntos em que sua participação for julgada 

necessária, especialmente nos de natureza jurídica. 

Parágrafo Único - bs cargos de Procuradores Jurfdicos d.everão ser preenchidos sempre 

por associados bacharéis em direito e/ou advogados, com notório saber jurídico . 

Seção Ili 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 24 - O Conselho Fiscal eleito pela Assembleia,, com mandato por 3 (três) anos, será 

integrado por três membros efetivos e três suplentes escolhidos entre os associados 

efetivos. 

Art. 25 - Compete ao Conselho Fiscal verificar a contabilidade da Associação, dando 

parecer anualmente sobre as contas da Diretoria Executiva, após competente apreciação do 

parecer da auditoria independente, 

Seção IV 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

Art. 26 - O Conselho Consultivo, eleito pela Assembleia, com mandato de 03 (três) anos, 

será integrado, no mínimo, por 1 O (dez) membros escólhidos entre os associados, 

compostos de um SuperiAtendente e um Secretário, eleitos.junto com os demais Órgãos. 

Art. 27 - Compete ao Conselho Consultivo dar parecer nos programas e problemáticas da 

APAE B'auru, quando adonado péla Diretoria Executiva representada por seu Presidente, 

bem como participar ativamente nas promoções organizada~lretoria Exec.utiva 

APAE Bauru. \ ) " 

e~ ~ /~°& .. ~. 
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§ 12 - As reuniões do Conselho ser~o sempre convocadas pelo Presidente da APAE Bauru 

ou por pelo menos 5 (cinco) membros da Diretoria Executiva, aos quais cabe elaborar a 

pauta dos assuntos a serem discutidos, neste ca~m. dando ciênci 

Presidente. 

§ 22 - O Superintendente do Conselho Consultivo conduzirá as ;·ifu;mir~i=~~~~~='fi;J:.=::.J 
lavrará as respectivas· Atas, dando parecer aos assuntos enfocados. 

§ 32 - Quando existir assuntos relevahtes, a re.uniãô poderá ser convocada para o mesmo 

dia, com antecedência mínima.de 0.5 (cinco) horas. 

§ 42 - Os assuntos tratados e resolvidos no Conselho Consultivo não 'terão caráter 

deliberativo, devendo passar para a àpreoiação da Direto.rla Executiva, a quem caberá a 

decisão final. 

Seção V 

DEMAIS DISPOSIÇÕES 

Art. 28 - Na Associação não percepem seus Diretores Executivos, Conselheiros, 

Associados, instituidores, benfeitóres ou equivalentes, remuneração, vantagens ou 

benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das 

competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuidas pelos respectivos atos 

constitutivos. 

capitulo - IV 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Art. 29 - O patrimônio social será constituído por meio da contripuição dos associados e 

terceiros, rendas diversas, donativos, legados, subvenções, doações ou qualquer outro 

auxflio recebido e pelos bens que a ASspciação vier a adqu!riF. 

Parágrafo Único ..., Todo e qualquer patrimônio auferido pela Associação será aplicado 

integralmente para a consecução de seus objetiv.os soéiais. 

Art. 30 - Em caso de dissolução pu extinção da Associação destina-se o eventual 

patrimônio lfqufdo remanescente à outra instituição congênere, sem fins lucrat' os 

econômicos, cujo o_bjeto seja preferencialmente o mesmo desta Associação, dotada de 

personalidade jurídica, corri sede e atividades prepondera te 

~ 
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preferencialmente no municfplo de origem, e que esteja devidamente registrada no 

Conselho Nacional de A$sist!}ncia Social - CNAS, que préenc iffic~~=::ls~it~~!...!:::SL.-\t\\""-

Federal 13.019/2014, inexistindo, a uma entidade pública. FOLHAS ""0 
Parágrafo Único - Não existindo no Município, no Estado, no ~~~~e~e~r~af1 ~o~u=n~o~::::l~=:J 
Território, em que a Associação tiver sede, instituições nas coni::fições indicadas neste a[ligo, 

o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federai 

ou da União. 

Capítulo-V 

DAS DISPOSIÇÕES TRAN$1TÓRIAS 

Art. 31 - A Associação aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional 

integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais estatutários. 

Art. 32 - Os rec.ursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados 

preferencialmente dentro do Münicfpio. de suá Sede, ou, no caso d_é haver mantidas, ou 

unidades prestadoras de serviços a eia vinculadas, no âmbito do Estado concessor. 

A.rt. 33 - A Associação, sem fins lucrativos, não distribui éntre seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, divíde.ndos, isenções de qualquer natureza,...--, 

• participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercfcio de 

atividade, sob nenhuma forma ou pretexto, bem como os aplica integralmente 

consecução de seus objetivos sociais, de forma imediata ou por meio da constituição de 

fundo patrimonial ou fundo de reserva. 

Art. 34 - A Associação presta serviços gratuitos permanentes e sem discriminação de 

clientela. 

Art. 35 - A Associação aplíca as subvenções ou doaçõ.es r·~rbiçias nas finalidades gue 

estejam vinculadas. 

a~ 
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Art. 36 - A Associação não constitui patrimônio exclusivo de .. um grupo~d!.!<eC!!te;t1.rum!!!i Jj;j!,llL!W::..---m:-

indivlduos, famílias, entidades de classe, clubes de· ser\Íiço ou de ·sociedad . ROC. N2J1:.~..U..l!--41r+
FOLHAS C\\ 

Art. 37 - A Assoc;iação, para cumprir os seus mistere$, colaborará e participará sempre e 

segundo a seu entendim.ento do grau de seus interesses, em todos os movimentos 

nacionais, estaduais e municipais que forem promovidos em favor da pessoa com 

deficiência. 

Art. 38 - O presente Estatuto poderá ser alterado, no todo ou em. parte, em qualquer tempo, 

pela maioria. :de 2/':!i (dois terços) dos Associados presente:; em Assembleia Geral 

Extraordinária, convocadà C:om 07 (sete) dias de antecedêhcia, na forma prevista no artigo 

• 1 o, em seu parágrafo 2g, entrando em vigor na data de suii aprovação. 

• 

Art. 39 - Sl;Jrá considerado voluntário, toda a pessoa físicii que, mediante assinatura de 

termo de· adesão ao serviço voluntárío, com anuência do Presidente, nos termos da Lei 

9.608/1998, exerça ·atividade na Assoi:;lação de (orma não remunerada, sem vínculo 

empregatício. 

Art. 40 · É vedada: 

1. 

li. 

Ili. 

IV. 

A contratação ao .quaoro de fur)cionários <;Ja. Associação çle patentes, por 
consanguinida,de ou por afinidade até 32 grau de membros da Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. 
A contratação ao quadro de funcionários da Associação de parentes, por 
consanguinlqade ou por afinidade até 3g grau de funcionários já pertencentes an· -~ 
quadro . 
A .admissão de· me.mbros na Diretqria ExeGutiva, Conselho .Fiscal e Cons ho 
Can.sul!ívo, · em .exercício de cargo público. ou .poiftico ou de agente 
administrativos, públicos ou pol!ticos, estende'.n.do-se a vedação aos respectivos 
parentes, por consanguinidade ou por affnidáde, até 3'1 grau dos mesmos, 
A admissão ao quadro de funcionários de agentes administrativos, públicos ou 
políticos, em exercício, ressalvados, quando' necessário, mediante justificativa, os 
que cedidos, com ou sem prejuízo. de seus vencimentos, mediante apresentação 
de termo de cessão e concordância expressa da Diretoria Executiva. 

Art. 41 - A extinção da Associação só. poderá ser decidida p~r eliQ~ração de 02 (duas) 

Assembleias Gerais Extr!)qrdinárias sucessivas, realizadas om inte alo de . 
." 

meses. , 
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Art. 42 - As atividades da Associação serão pautadas pelos princípios da estrita legalidade 

e transparência institucional, em plena conformidade com o ordename= co b1asftei!e· 
OC. Ne~lL\_ ft\ :l 

Art. 43 -A Associação possui como foro a cidade de Bauru, Estado dé'-S;:ot8_:0'LH-fle:S:81tJIG?:=i°l::::!::::Li===-=iJ~=:J 

Art. 44 - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, revogando 

expressamente o Estatuto datado de 19 de dezembro de 2003. 

Bauru, 26 de janeiro de 2017. 

112 Vice-Presidente da APAE Bauru 
Presidente da Assembleia 
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MICJlOfllMAOO-Nº 64.709 

ATA DA ASSEMBL IA GERAL OROIN RIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE BAURU, PARA: 1) APRECIAÇÃO E .APROVAÇÃO 

1 

DO BALANÇO PATRIMONIAL 2017; PARECER 00 CONSELHO FÍSCAL E PARECER DA 
AUDITORIA; 2) .APRECIAÇÃO DO RELA TÔRJO DAS ATIVIDADES 2017; 3) 1 

i APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2018; 4)- ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA 1 

1 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELH9 f.ISCA_L E CONSELHO CONSULTIVO, PARA O ! 

i TRIÊNIO 2018/2021; 5) OUTROS ASSUNY.OS DE INTERESSE SOCIAL. 1 

Aos (29) vinte e nove dias do mês de março de d.ois mil e dezoito, às dezenove horas em sua 

sede administrativa,. na Rua Rodrigo 'Romeiro. nº. 2-47, conforme lista de presenças, foi 

iniciada a Assembléia Geral Ordinária _d, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Bauru - APAE Bauru, convocada confo.rme :Edital de Convocação, publicado no Jornal da 

Cidade do dia 24 do corrente mês, na ·págin_a 27. A Presif,iente pediu a contagem dos presentes 

e não havendo número suficiente para instalação da Assembléi~. de acordo com o Estatuto da 

Associação, foi aguardado o prazo legal de vinte m.inut9s, para instalação da segunda 

convocação, o que ocorreu às 19h20min.· A Presidente da APAE Bauru, Sra. Olga Bicudo 

Tognozzi coloca aos presentes que sej~· designado o nome de um associado presente, para 

presidir a presente Assembléia, quando .fora apresentaqo o nome do Sr. Emerson Crivelli -1º 

Presidente, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Emerson Crivelli, assumiu a Presidência 

dos trabalhos, convidando a associada Hideco Minei Bighetti, para secretariar os trabalhos, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. ·O Presidente solicita a Senhora Secretária 

para ler o Edital de Convocação: ASSOCIAÇÃO DE .PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

DE BAURU - APAE BAURU - CNPJ: 45.032.74510001-70 ·EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
1 

De ordem da Sra. Olga Bicudo Tognozzi,. Presicjente da_ Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Bauru -APAE Bauru, no uso e gozo de suas atribuições legais, e estribada 

e no artigo 1 O, parágrafo 1° e 2° do Estatuto Social, convoco os "5SOCiados da Entidade, para 
. ~ 

participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 29 de março 

(quinta feira) do corrente, às 19h00mln, na sua Sede Administrativa e Laboratório na Rua 

Rodrigo Romeiro n.0 2-47, Centro, Bauru/SP, oportunidade em que serão discutidos, tratados 

e votados os seguintes assuntos: Apreciação e Aprovação d~: Bala~ç_o Patrh.nonial 2017; 

Par-ec~r do Conselho Fiscal e Parec~r da Auditoria; ~preciaÇlo do Relatório das 

Atividades 2017; Apresentação. do Plano· de Ação 2018; El~içio e Passe da Nova 

Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, para o triênio 2018/2021 ; 

Outros Assuntos de Interesse Social. Artigo 1 O, parágrafo 1 ~. do Estatuto da Associação 

dos Pais e Amigos dos Excepcionais _de Bauru: A Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á em 

. Primeíra coilvocaçã~ cOm a pr~sença da maioiiadóS s6c:i.:segunda~, â,-. 
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minutos depois, com qualquer número deles. Bauru, 22 de março de 2018. Maria Amélia 

Moura Pini Ferro - 1° Secretário. O Senhor :Presidente d~ Assembléia considera aberto os 

trabalhos e passa ao primeiro (1°) item da ordem do dia, a saber: Apreciação e Aprovação 

do Balanço Patrimonial, exercício findo em 31/12/2017, a ser publicado no Jornal da Cidade 

de Bauru, durante o mês de abril, em virtude da gracio$idade da publicação, cuja exposição 

por meio de multimídia, foi realizada pelo Contador da APAE Bauru, Senhor Renato Golino, 

esclarecendo o Déficit no exercício no valor de . R$ 240.220,67 (duzentos e quarenta. mil, 

duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) que em seg~ida, apresentou o Parecer do 

Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa emitido pela Empresa Lacerda & 

Auditores Independentes. Imediatamente após a exposição e apresentação, o Contador abre 

para perguntas e dúvidas por parte dos presentes, as muito poucas que surgiram, foram todas 

e dirimidas satisfatoriamente; Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade; segundo 
. . ' 

(2°) item da ordem do dia: Apreciação e Aprovação do Relatório das Atividades 2017, 
. . 

cuja apresentação em multimídia, foi realizada.pela, Diretora Técnica da APAE Bauru, Senhora 

Salete Regiane Monteiro Afonso. Não havendo, por parte dos presentes, dúvidas a serem 

dirimidas, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente da 

Assembléia passa ao terceiro (3°) item da ordem do dia: Apresentação do Plano de Ação 

2018, o qual foi apresentado pela Sra. Saleta Regiane Monteiro Afonso - Diretora Técnica da 

APAE Bauru, e deixado sobre a mesa, à disposição dos presentes; O Presidente da 

Assembléia passa ao quarto (4°) item da ordem do dia: ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA 

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO CONSULTIVO PARA O TRIÊ 

NIO 2018/2021, solicita.ndo a Secretária da Assembléia a ieitura, em voz alta, da carta de 

anuência, da única chapa protocolizada na Secretaria desta Associação; Chapa completa e 

inscrita nos termos e de acordo com o Estatuto Social, com as adesões de praxe, para 

administrar por um triênio (2018-2021) a APAE Bauru, assim constiturda: PRESIDENTE: OLGA 

BICUDO TOGNOZZI 1° VICE PRESIDENTE: EMERSON ORJVELU 2° VICE PRESIDENTE: SUMARA SIMÕES 

BATISTA 1º TESOUREIRO: JOÃO ALBERTO PARJ$E 2° TE,SOUREIRO: ROBERTO FRANCO 1º . . . ·, . 

SECRETÁRIO: MARIA AMÉl-IA MOURA PINI FERRO 2° SECRETÁRIO: FRANCISCO EVANGELISTA DE 

ARAÚJO 1° PROCURADOR: ALCEU LUIZ CARR~RA 2° PROCURADOR: LUIZ CELSO DE BARROS 

CONSELHO FISCAL: SÉRGIO TOGASHI, BRAZ MELERO. JOSÉ ·FRAN~ISCO HERNANDES SANDRIN 

SUPLENTES: ADRIANO SÁVIO GONFIANTINI, ANTÔNIO .DPNiZETE .NEVES, ARTHUR FELIPE DA SILVA 

SANTOS CONSELHO CONSULTIVO: SUPE.RINTENDENTE,: NEIVA FA~IANO GIANEZZI SECRETÁRIO: 

CARLA APARECIDA FRANGO DE PAIVA ME;MBROS: CfiRISTOPHEa DAVIES, JOSE CARLOS CASARIM, 

MÁRCIO LANDIM, AUGUSTA QUAGLIATO, RENATO QUAGJ..IATO, JOANA.F. KANO, ADÉUA LE~O 
PRADO-E IRIS BAPTISTA SILVA. O Senhor Presid~nte· da Assembléia"colocou a.ch~pà .ef vot~çâp . · 

• 1 • 

(}~ .·· 
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ndo aclamada e saudada aos pres~ntes, sendo esta, elei~a por unanimidade; ,se p or uma sa1~a 

de palmas, dando posse a todos, cóm mandato a partir de 01 c;ie abril de 2018 e término no 

dia 31 de março de 2021, ou até a posse da nova Diretoria para o Triênio 2018-2021 . O Senhor 

Presidente da Assembléia, passa ao quinto .(5°) item da ordem do dia, a saber: ·outros 

Assuntos de Interesse Soci~I : O President~ da Assembléia passa então a palavra a 

Presidente Reeleita. para o Triêni.o 2018/~021. Sra. Olga -Bicudo Tognozzi, para dar 

prosseguimento a Assembléia.·A Senhora Presidentecomui}icou aos presentes que aceitou o 
. . . 

pedido de demissão, datado 13 de março de 2018, da funcionária Débora Luiza de Campos 

Penteado Carreira, do cargo de Coordenador Geral, sendo esta substituída, a convite da Sra. 

Presidente, pelo Senhor Roberto Franceschetti Filho, até aqui, Coordenador de Projetos 

Sociais, sendo que o mesmo concordou em. temporariamente, perceber a mesma 

remuneração mensal que vem recebendo. Comunicou ainda; a demissão/aviso prévio do 
. . 

empregador indenizado, em 13 de março de 20·18, do funcionário NUton Carlos Gabriel , do 

cargo de Coordenador Financeiro, sendo este substituido, a convite da Sra. Presidente, pelo 

Senhor Renato Golino, até aqui, Contador, . sendo que · o mesmo concordou em, 

temporariamente, perceber a mesma remuneração mensal que vem recebendo. As citadas 
. . ' . 

substituições foram acolhidas e saudadas com uma efusiva salva de palmas pelos presentes. 

A Presidente Reeleita agradeceu a confiança depositada para mais um mandato, 

agradecendo também aos que participaram da Diretoria cessante (Biênio 2016-2018) , bem 
• 

como aos ·que estão participando desta nova empreitada (Triênio 2018/2021), conforme suas 

palavras que seguem: "AGRADEÇO A CONFIANC.A MAIS UMA VEZ DEPOSITADA NA 

MINHA PESSOA PARA A CO.NTINUIOADE oe UM TRABALHO QUE JÁ ALCANÇA 43 

ANOS DE ATIVIDADE ININTERRUPTA E LÓGICO, NUNCA SÓ. ESPERO CONTINUAR A 

FAZER POR MERECER MAIS ESTA HONROSA OPORTUNIDADE, QUE É PRESIDIR A 

APAE BAURU. ME SINTO FELIZ EM : PODER.AGRAOEC~R · O COMPANHEIRISMO DE 

ToDos os ENvoí. v1Dos NESTA. Noart~ cAus~: e NesrE MOMENTO EM e·spEclAL 

AO DR. LUIZ TOLEDO MARTINS, QUE DEIXA A DIRETORIA ·DA ENTIDADE, DEPOIS DE 

LONGOS ANOS DE ENVOLVIMENTO. PALAVRAS NÃO.:EXISTEM PARA EXTERNAR 

NOSSA GRATIDÃO POR SEU DESPREND.IMENTO, SE FAZENDO PRESENTE NOS 

MOMENTOS FÁCEIS E PRINCIPALMENTE ·NOS M.OMENTOS MUITO DIFICIES, AO DR. 

LUIZ NOSSO DESEJO QUE SUA VIDA CONTINUE . S.ENDO SEMPRE ILUMINADA, 

LEMBRANDO QUE SEUS PASSOS TRILHADOS AQUI NA APAE BAURU, NUNCA, 

NUNCA SERÁ O ESQUECIDOS, O MES~O ACONTECE COM .DR. MICHEL MIGUEL Q 

"'l,í'"J 
1 _J 
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FEZ SEU PASSAMENTO NO INICIO . oesre ANO}, MARINES BELLAI E s INEI 

MARCHIORl-,. _A ESTES NOSSA GRATIDÃÓ . . G~TIDÃO TAMBÉM: AO DR. LUIZ CELSO 

DE BARROS, SR. BRAZ MELERO; SRA. AUG.USTA QUA9LIATO, JOANA F. KANO, ' . . 
ADÉLIA LEVORA TO PRADO E IRIS BAP,TISTA SILVA, .E NOSSO MUITO OBRIGADA POR 

ACEITAREM NOSSO CONVITE PARA FAZEREM PARTE . DA DIRETORIA PARA O 

TRIÊNIO 2018/2021, SEJAM BEM VINDOS A.NOBRE CAUSA CHAMADA APAE BAURU. 

AGRADEÇO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS· DÀ APAE BAURU QUE NÃO MEDEM 

ESFORÇOS PARA QUE O TÍTULO DE INSTtTUIÇÃO REFERêNCIA NÃO MUDE DE 

ENDEREÇO. 
~. ' ,1 ' ; ') .:.!' ~ 

ENCERRANDO, QUEl~Nàsso QUERIDO -DEUS QUE SEJAMOS SEMPRE UNIDOS E 
. ' ·\. :~ . . / . . .. . ' . . . 

AGRADECIDOS · PELA GAAÇA F.RATERNAL DE. PODERMOS DAR AO INVÉS DE e RECEBER. OBRIG~DA. BC,~ NOITE A T~DoS. Às 20h45min, nada mais havendo a ser 

tratado, o Senhor Presidentei-: dá por encerrado os trabalhos ~a presente Assembléia Geral .. 
Ordinária. Eu, Hideco Minei Bighetti, tu• Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada 

e segue assinada por mim e. ~elo Presidente da Assembléia ~ente Reeleita. 

. "'~ 
Secretária da Assembleia . :· . ~- J.o C:..C 

Presidente Reeleita ~, 
\. ' 

Assinatura dos demais presentes em lista separada: Olga .Bicudo Tognozzi, Roberto 
Franceschetti Filho, Ernerson. ~Crívelli , Renato GoUno, Joana Fagund~ Kano, Saleta Regiane 
Monteiro Afonso, Luci ClkrPa:1.Jla, Hideco Minei Bigheti, José Francisco Hemandes Sandrin, 
Adélia Levorato Prado. Claudia Regina da Rocha Lobo, Ana Carolina da Silva Gomes, Silvia 
Cristina Achul Correâ. ·. 

A presente Ata foi redigida e digitada (cópia fiel) por mim. 

Bauru, 29 de março de 2.018. 
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Receita Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

PROC. N2 ':l.lt 1i 
O.C\ 

FOLHAS - 1 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

45.032.745/0001•70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA/ 

18112/1972 / 

, 

NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU / 

'-'-'n~T"~'=º~º~º~E=s1~AB;::..;;EL~E~cr_M_EN_T_a_1"_º~M-•_o_•_F_A"_'_A_sr-A)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,I JPDOERMATE\S J _ APAE DE BAURU -. . . 

COOIGO E DESCRJÇAO DA ATIVIDADE ECONOMJGA PRINCIPAL 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

'-'UOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 
dependência química não especificadas anteriormente 
85.99-6-99 • Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
86,50·0o{J5 ·Atividades de terapia ocupacional 
86.50·0·01 - Atividades de enfermagem 
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.50-0-02 - Atividades do profissionais da nutrição 
86.50-0o{J4 ·Atividades de fisioterapia 
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 
85.12-1-00 ·Educação Infantil • pré·escola 

~6.30-5-04 ·Atividade odontológica 
WsS.20·1-04 .. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

CuDIOO E DESCRlr.;AO DA NATUREZA JURIDICA 

399.9 • Associação Privada 

1 
LOGRADOURO 1 1 NUMERO / 1 

~~-v_J_o_s_E_H_E_N_R_1a_u_E_F_ER_RAZ _____ /_· ----~- 20·20 / 
1 COMPLEMENTO 

1 

éEP 11 BAIRRO/DISTRITO 
17.054-697 RESIDENCIAL PARQUE GRANJA 

CECILIA 
~~~~~~~~ 

~1-~_'t'_~c-~-p~-º~~~~~~~~~~~~----'I ~ 
ENDEREÇO ELETRÓNICO 

presldenclabauru®apaebrasll.org.br 
1 TELEFONE 

(14) 3104-2834 / (14) 3104·2833 

1 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

. ··-
1 

SITUAÇÃO CADASTRAL / 1 1 DATA DA SITUAÇÃQ CADASTRAL 

~-A~TI""""VA~----~·~-----------------------'- ~-2~8~ffl~8~n~o~04-'---------' 
1 MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

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

Emitido no dia 25/09/2018 às 11:28:24 (data e hora de Brasília), 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 

1 1 ~:~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

PROC. Ne 

FOLHAS 
IJ,16 li~ 
~QO -

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS . 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA. UNIÃO . 

!/ 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU .// 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

;1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita 
v Federal do Brasil (RFB); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante 
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou 
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da 
regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 13:46:58 do diçi 14/05/2018 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 10/11/2018. / 
Código de controle da certidão: 6656.F331.92D4.0324 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1~ 

1/1 
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https://WWW.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cr!/FgeCFSlmprimirPapel.asp 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF / 
_,/ 

Inscrição: 45032745/0001-70 

Razão Social: ASSOCIACAO OE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU / 

Nome Fantasia:APAE 
Endereço: AV JOSE HENRIQUE FERRAZ QUADRA 20-20 / PQ GRANJA CECILIA / 

BAURU / SP / 17054-697 

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: 22/09/2018 a 21/10/2018 / 

Certificação Número: 2018092204400731918169 

Informação obtida em 24/09/2018, às 08:40:10. 

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/FgeCFSlmprimirPapel.asp 1/1 
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PODER JUDICIÍüUO 
,JIJS'l'J.ÇA DO 'fRABALHO 

Página l dt:: l 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU (MATRIZ 
E FILIAIS) 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 
Certidão nº: 159699025/2018 
Expedição: 04/10/2018, às 10:02:18 
Validade: 01/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.032.745/0001-70, 

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 Ministé~io Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



( 

21/09/2Q18 . Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

PROC. N2 ~l '}I q, 
FOLHAS O°? 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1814578 

Identificação Municipal: 50987004 
Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU APAE -
45.032.745/0001-70 
Proprietário(s): APAE - BAURU -
Endereço: AVENIDA JOSE HENRIQUE FERRAZ, 20-20 

' .ERTIFICAMOS 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: 21/09/2018 

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 

A6C718B3676E8FOEOB4ED676E86A214F 
Chave de autenticação 

http:/lwww.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir_consulta.aspx?c=1814578&chave=A6C71883676E8FOEOB4ED676E86A214F 1/1 
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Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1814579 

Inscrição Municipal: 5891 
Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU APAE -
45.032.745/0001-70 
Endereço Fiscal: AVENIDA JOSE HENRIQUE FERRAZ, 20-20 
Atividade: 8730-1-99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas anteriormente. 
Empresa aberta em: 03/04/1968 • 
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: 21/09/2018 
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 
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Sede ··Avenida José Henrique ~m:r.t., :2Q-20 • ~slqfíl'IQial P~tq . .. . . . . . .. : . _ . 
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ForieiF'a1'' (14) 310.6-1252 
bauru@apue/Jrasil.org.br. I www.baurÇ.apaebrasíl.org.br l.fa~J<.corn/a.b.\fliba111Y 
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FOLHAS 1 O~ .t 
DIR~TORIA - Triênio 2018/2021 

Diretoria Executiva: 

Presidente: 
OLGA BICUDO TOGNOZZI 

•' RUI\ SE13ASTIÁO 'PREGNOLATO,' 6-7Q Bloco A Ap. 64 
TEL.: 3204459913281-1621/9 9776-6604 CEP 17030--090 
CPF: 330.595.278-49 RG: 2.883.580-3 . DN: 29/02/28 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA. ESTADO C!,VIL: VJúVA PROFISSÃO: 
PROFa.APOSENTADA 

( • E mail: presidenciabauru@apaebrasil.org.br 

• 

1° Vice Presidenté: 
EMERSON CRIVELLI / 
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA. 6-60 AP 122 BAIRRO: JARDIM AMERICA 

CEP: 17017-335 TEL: ·9 9772 77 41 I 3234 6364 I 3224 3206 
RG: 5.752.952 DN: 18-03-1953 CPF: 708.643.308-04 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADO PROFl$SÃO: ARQUITETO 
E mail: emersoncrivelli@9mail.com 

2° Vice Presidente: /' 
S,UMARA SIMÕES 13ATl~TA 
RUA ARAUJO LEITE, 23-32 AP. 112 BAIRRO: CENTRO 
TEL.: 3234 2785 / 9 9105 1376 / 3,202 7785 CEP: 17012-055 
CPF:058.515.198.94 RG:5635471 DN:10/01/50 
NACIONALIDADE: ·BRASILEIRA E~ÀDO CIVIL: VIWA PROFISSÃO: 
APOSENTADA 

' 1° Tesoureiro: /.' 
JOÃO ALBERTO PARISE · 
AVENIDA SEBASTIAO PREGNOLATO, 6-70 AP. 410 
TEL.: 3231-1531 CEL: 9 9730-6365 
CPF: 054 418 548-04 RG; 3 135 473 

CEP: 17030-090 
DN: 17 /04/1938 

PROFA. 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: 
APOSENTADO . . . 
~~~~~~~~~NCO 'I ~ ,:: ~ '' 
RUA: SANTO ANTONIO. 17-21 - VILA QUAGGIO CEP:17060-455 

TEL:3232 1889 I 3104 7272 I cel. 9 9772-2468 

CPF: 187.918.248.34 RG: 3.997.905-2 DN: 23/11/47· 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL CASADÓ PROFISSÃO:, S.ECURITÁRIO EMAIL: 

roberto@conslste.com 

1• Secretário: / 
MARIA AMÉLIA MOURA PINI FERRO 
RUA: RUA ROSA PALOMARI BRATFISH, 2-152 
TEL.: 3011 2616/ 9 8125 8586 

- RES. VIL!.AGGIO 11-
CEP 17018-771 

CPF: 002.002.858-97 RG: 9.823.436-8 DN: 08110/58 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA . 
Email: mamalioferro@gmail.com 

ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: B~OSENTADA 

coNFERECOM 
ORIGINAL 

1 

1 



... Associação de Páis eAmigós dos EXceJ>ci1' . 

EndereÇp para corre'spondênc(a • R{Ja Ro(Jrigo ROfllf{irp, 2-47 • pentro da Ç/dada 
. Bátt~cSPJ CEP1tQ15-420 

•• 

· · Caixa Postal riº 160 
f:.ones: (14) 3tó4-2834 

2' Secretário: 

FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAÚJO 

RUA TEREZA VERZA MADI, 1-63 

TEL.: 3235-1440 / 32361556 RES. / 9 9735-7745 CEP: 17052-160 

Bauru - SP 

CPF: 266.660.068-87 RG: 5.198.208 DN: Oil07/47 ·NACIONALIDADE: BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL E mail: 

bau24037424@terra.com.br 

1° Procurador: 

ALCEU LUIZ CARREIRA / 

RUA AUGUSTO JOÃO COSTA, 438 JD, EUROPA 

17017-400 

CPF: 096.112.188-26 RG: 18 221165-4 

TEL.: 32-02 6433 / 9 8114 3142 CEP 

ON: 19/b1169 

NACIONALIDADE:·BRASILÊIRA ESTADQ CIVIL: QASADO PROFISSÃO: ADVOGADO 

E MAIL: alceu.carreira@carreiraesartorello.com.br 

2° Procurador: 

LUIZ CELSO DE BARROS /' 

Rua Alfredo Ruiz,, n' 21-40- CEP 17016-020. 
Telefones: (14) 3224-3658 - 3224-3819' 3202-6659 - 99784-8439 
CPF 251 330 558-20 
RG 3 299 725-5, da SSP/SP . 
Data do Nasciménto: 20.12.1943 
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: casado Profissão: Advogado 

E mail: luizcelsodebarros@gmail.com 

Conselho Fiscal: 

SÉRGIO TOGASHI . 1· 
CXA POSTAL 929 

TEL: 9 9792-464613234-4646 CEP: 17050-972 

CPF: 109.442.088-35 RG: 15.205.979 . DN: 16/06/46 

NACIONALIDADE: BRASILEJRO 

ECONOMISTA 

ESTADO C,IVIL: CASADO PROFISSÃO: 

E mail: sér.glo@togashi.net.br 

BRAZMELERO I 
RUA PROF. VICENTE MARIA PETRARCA SCAGLIONE, 2-150 - CEP 17018-080 

TEL:: RES 3234-4301 / 3234-9Z12 / CEL 9772-7779 

CPF:'538.822.61S:20 RG: 4.574.287-X 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA . 
ADMINISTRADOR 

EMAIL: brazmelero@uol.com.br 

DN: 28/04/49 

E$TADO CIVÍL: CASADO PROFISSÃO: 
.'· 

~ 
CONFERE COM 

OR.IG~NAL 



Ass,ot:;i;:1.ç80 de Pais e Am!gos dos Excepêib: "º civ1L º" '""'º• 
MICROt'ILMADO - . 

S.er;l.e -Avenid111 José Hentique Ferraz, 20-20 - Residen,clt;il Par:Q. . .. . . . . . , 
. .Saüfii • Sp 1 'GEP 1>. OtJ4lJ97 

.#.fífi,elFax: (14) '31(.i~·1:í$~ 
bauru@apaebrasil.otg.btfwww.baufu.apa'ebras17.drg,br jfacebook,oom/apaebaliru 

Endereço pata correspondênc;!a - kiia Rodrlilo RÓff/.f!lifO, 24t-.:'C13iJ/rQ da G!lfa<J..a 
. · i;iaurL1 , si:' 1 e;;~p 1 m1 e-lf,2li 

Caixa Postal. n~ 160. APAE 
Fones.: (14),'3 t04.28a4 Bauru - SP 

JOSÉ FRANCISCO HERNANDES SANDRIN I 
RUA: RENATO TAMBARA, 2134 
TEL: 3235 4090 
CPF: 708.365.908-72 RG: 5.538.461 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA 
ADMINISTRADOR 
E MAIL: jose.sandrin@lilibra.com.br 

Suplentes 

ADRIANO SÁVIO GONFIANTINI J: 
RUA Severino Lins, 6-60 ap 91 B . 

CEP: 17018-~00 
DN: 30/07/52 

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: 

TEL.: 3018-4828 RES / 2106-8602 COMI CEL 9 9120-1074 éEp: 17018-600 

CPF: 146.288.868-22 RG:19.998.28Z 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA 

ADVOGADO 

DN: 1 Ú1 l/71 

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: 

E MAIL: adriano.savio@uol.oom.br adrlanosavjo@beneficenciabauru.çgm.br 

ANTÔNIO DONIZETE NEVES ,/ 

RUA WILSON MARIO DOS SANTOS, 23- RESID PARQUE FLAMBOYANT - PIRATININGA 

CEP: 17490-000 TEL.: 9 9782-9415 

CPF: 004.766.498-3~ RG: 5.258.697 DN: 22108/55 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA 

ENGENHEIRO 

E MAIL: oangeia.enqenharia@terra.com.br . 

'• / ARTHUR FELIPE DAJ'ILVA SANTOS 

RUA PAULINO ANTONIO GANDÓLFI, 1,60 -VI.LA CARMEM 

TEL: 3234 5447 CEL: 9 9176 6405 

CPF: 320.148.258.74 · RG: 10.381.018 

ESTADO CIVIL: CASADOPROFISSÃO: 

CEP: 1.7030-490 

DN: 24/08/1983 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADO . PROFISSÃO: 

ADMINISTRADOR 

EMAIL: arthur@sankim.-com.br 

Conselho Consultivo 

Superintendente: 

NEIVA FABIANO GIANEZZI I 
RUA DR. JOSÉ MARIA RODRIGUES COSTA, 10-48 

TEL.: 3234-5904 RES/ (11) 3243-4556 CIAL I CEL:.9795-4896 CEP: 17017-331 

CPF: 015.437.238-29 RG:12.632.682 DN: 18/07/60 ~ 
. í 

N~CIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA P~OFISSÃO: FUNCIONÁRIA · · 

PUBLICA ESTADUAL EMAIL: neivagianezi@gmail.com ~ · 

. . . CONFERE COM 
ORIGINAL 



Assoeiaçlio de Pais eAmigos dos Excepeidil 

Sflt/e -Avenida José Henrique Ferraz, 20-20 - Resir;!f,')noial Parq .. . .. . . . ... 
BE/U&U - SP j CIEP 17054,~7 

. · f'íJf)elFax: (14) 3106~ 1252 
bauru@apaebrasl/.org. br 1 WW'IJ.baú('.1:Lapàeprasil:org,br j: faof)book,com(apt!ebili,1ru 

Endereço para correspondência - Rua Ro~rlgo Ri1~t9, 2;47 ~ ~ntro q~ Cíd11iJ.1J, 
· . :$aaru' SP 1 C~P 1701Q.420 

•• 

· , . . ·. Çaii(à Postal= óº 1.CO 
Fones: (14~'3104-2.lti.~ 

Seeretãdo: 
CARLA APARECIDA FRANCO OE PAIVA J 
RUA JOl\O CROCE, • JO. SHANGRILÁ 
TEL.: 3236 1441/9 9701 4822 CEP: 17054 638 
CPF: 120 139 328 04 RG: 13 502 396 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA 
E MAIL: carlacroce@uol.corn..hr 

Membros: L · 
CHRISTOPHER OAVIES 
RUA CONSELHEIRO ANTO · 10 PRADO, 10-21 • HIGIENOPOLIS 
TEL.: 3234-e861 /9 ·9714-4914 CEP: 17Ó13-208 
CPF: 349.090.108;82 RG: 8. 739.141 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA , ESTADO CIVIL: CASADO 
E MAIL: cdavles2@lg.com.b'r . , .. 

JOSE CARLOS CASA~IM /' 
RUA IRMll ARMINDA, 9.59 ·JARDIM BRASIL 

DN: 22102/1961 
PROFISsl\O: PROFESSORA 

DN: 21/09/1944 
PROflSSl\O: !=NGENHEIRO AGRONOMO 

TEL.: 2108-13999com13227-0713 RES Icei. 9 9134 31~5· CEP: 17011-160 
CPF: 185 714 768 53 RG: 607 931 6 

Bauru - SP 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA 
DN: 99105151 

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSllO: EMPRESÁRIO 

• 

E MAIL: lose.carlos@imeca.com.br 

MÁRCIO LANDIM ,"/ 
RUA DR. SILVIO MARQUES JÚNIOR, 1-49 -JARDIM PAGANI 
TEL.: 3239-13688 RES / 3313 B783 COMI CEL 9 8115.l\258 / 9 9118 8789 ÇEP: 17024-250 
CPF: 141.365.608-00 RG: 16.392.731-5 DN: 17111170 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: 
ADVOGADO 
E MAIL: márcio.landim@terra.com.br 

AUGUSTA QUAGLIATO / 
RUA: SANTA GENEROSA 2-60 BAIRRO: JARDIM. MARAJOARJ>. 

TEL.: 3222-3238 CEP: 17064-140 

CPF: 107.767.708-10 RG: 4.496.241 DN; 23104/1927' 

NACIONALIDADE: BRAf?ILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISsl\O: APOSENTADA 

RENATO QUAGLIATO /' 

RUA: SANTA GENEROS'Ã, 2-60' BAIRRO: JARDIM.MARAJOARA 

TEL.: 3222-3238 CEP: 17064-140 

CPF: 107.767.708-10 

NACIONALIDADE: 

RG: 4.496.241 

BRASILEIRA 

JOANA FAGUNOE_S MORAES. KANQ / 

DN: 23/04/1927 

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSllO: APOSENTADO 

RUA: RADIOAMADOR!:S, 2-45 . BAIRRO: JARDIM BRASIL 

TEL.: 3234 9153 CEL: 9 817~ 012.1 CEP: 17011--090. 

Cl?F: 049 662 358 39 RG: 10 620 521 3 DN: 2ol/07/1940 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: Vl~.:ROFISSllO: APOSENTADO 

CONFERE COM 
ORIGINAL 



RO CIVll,. IJF, PUS<> 

• MLC"R.OFLl.M/\DO--NP 

Sede· Aveniiía JoSê Heqrl,qlié Ferraz, 20-20 •Residencial Parq " .. ... . . . 
Ba!;lt.q • $P ! QEP. 'tlfJR'l--6~7 

f!one!Fax: (14) 31!1J:6·125~ 
bavnJ@àp$bYasll.of(J..~rt www.bauro.apaebrasil.org.br jtdcit1boo~.comlapE1ébauru 

Endereço para correspondência ·Rua FfoçJrígoRpmt;1i(o, 2-47 • C(ii!]ko .dà Cid!ltfa, 
. lijâurl,J • SP 1 OEP 17015-420 

· Caixa, PQSff'l/'. n~ 160 APAE 

'• 

ADÉLIA LEVORATO PRADO. / . 

RUA: RODRIGO ROMEIRO. 3-80 

TEL.: 3879 7727 CEL: 9 9888 7727 

CPF: 141 366 818 60 RG: 11633339 

NACIONALIDADE: ,BRASILEIRA 

ÍRIS BAPTISTA SILVA I 
RUA: JULIO MARINGONI, 9-59 

TEL.: 3223 4945 . 

CPF: 959 296 738 53 

NACIONALl[)ADE: 

RG: 4 284 337/6 

BRA;llLEIRA 

Fones: (.14) 31J5~·2B34 Baura-SP 

PROC. Ne ~l' [~ 1 i ____ .....__-.! ,__ ____ ' 

BAIRR9: CENTRO 

CEP: 17015-420 

FOLHAS 1o'\ 

DN; 05/02/1939 

E;STAPO CIVIL: .CASAD.A PROFISSÃO: APOSENTADA 

BAIRRO: ALTOS DA .CIDADE 

CEP: 17040-039 

[/N: 04/0711935 

ESTADO CIVIL: VIUVP,- . PROFISSÃO: APO.SENTADA 

-~ 
coNFERECOM 

.. ORIGINAL 

-
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Associação de Pais e Amlgqs dos Exçepclonais de Bauru/SP 

Sede -Avenida JostJ Henriqve Ferraz, 20-20 - Resiçlencia/ Parque Granja Ceclfia 
Bauru- SPI CEP 17054-897 

Fone'/Fax: (14) 3106-1252 
bauru@apaebras/l.or9.br 1 www.bauru,apeebrasi/.org.br 1 facebook.com/apaebauru 

Endereço para correspondência - Rua Rodrigo Romeiro, 2-47 - Centro da Cidade 
Bauru-SP 1CEP17016-420 

Calxa1'ostat nr. 160 
Fones: (14) 3104-2834 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO, DA OSC, DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE 

REG~NCIA PARA A FORMALIZAÇÃO DA ALUDIDA PARCERIA 

REF. PROCESSO Nº 49.514/2017 
DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 49/2017 
EDITAL Nº 333/2017 

Declaro que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - APAE 

BAURU, atende a todos os requisitos previstos na Lei federal nº 13.019, de 2014, para 

celebração do termo de colaboração, e que a entidade e seus dirigentes não incorrem 

em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas da 

formalização da aludida parceria. 

Bauru, 28 de outubro de 2018. 

Olga Bicudo Tognozzi 

Presidente 

APAE 
Bauru - SP 



Assoclaçlo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru/SP 

Sede ·Avenida José Henrique Ferraz. 20·20 - Residencia( Parque Granja Cec/lia 
Bauru- SP 1CEP17054-697 

Fone/Fax: (14) 3106-1252 
bauru@epeebmsJI.orq.br 1 www.beuro,apeebrasil.orr;.br 1 f acebook.comlapaebauru 

Endereço para correspondência· Rua Rodrigo Romeiro, 2-47 - Centro da Cidade 
Bauru- SP 1CEP17015-420 

Caixa Postal nº 160 
Fones: (14) 3104-2834 

APAE 
Bauru-SP 

l PROC. •• 11> l Ci ir--
- FOLHAS __ j:::I\:::'\:::::::::=..-= 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇOES MATERIAIS, INCLUSIVE RECURSOS HUMANOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

REF. PROCESSO Nº 49.514/2017 
DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 49/2017 

EDITAL Nº 333/2017 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c, e respectivo § 5°, 

da Lei federal nº 13.019, de 2014, que a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Bauru - APAE BAURU, contratará, com recursos da parceria, os 

bens, materiais, equipamentos e recursos humanos necessários para o 

desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

Bauru, 28 de outubro de 2018. 

~cu;~~'• 
Olga Bicudo Tognozzi 1 

Presidente 



•• 

Assoclaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru/SP 

Sede • Avenida Jos6 Henrique Ferraz, 20-20 - Residencial Parque Granja Cecifia 
Bauru- SP 1CEP17054-697 

Fone/Fax: (14) 3106-1252 
bauru@apaabrasll.offl.br 1 www.bauru.apaebra~7.0lfl.br 1 facebook. comlepeebauru 

Endereço para corresporidência - Rua Rodrigo Romeiro, 2-47 - Centro da Cidade 
Bauru- SPI CEP 17015-420 

Caixa PosJal nº 160 
Fones: (14) 3104-2834 

APAE 
Bauru-SP 

----··-----·-----··-----·-·r-.. -=·;-=~r"i-·~,-----~---.. 
PROC. N~ iti; [ j{ 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO REF. SUBITEM 11.14 ALINEA J 

REF. PROCESSO Nº 49.514/2017 
DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 49/2017 
EDITAL Nº 333/2017 

FOLllAS_'\_1_'k_ 

Declaro que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - APAE 
BAURU: 

1 - não há, em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; e 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a" deste inciso; 

li - não contratará, para prestação de serviços, servídor ou empregado público, 
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão 
ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou ·parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias e 

Ili - não serão remunerados, a qualquer titulo, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 
municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração 
pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei 
comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores. 

.., ____ _ 



• 

• 

Assoc/ifçã'o de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru!SP 

Sede· Avenida José Henrique Ferraz, 20-20 - Resir;Jenciaf Parque Granja Ceei/ia 
Bauru- SP J CEP 17054-697 

Fone/Fax: (14) 3106-1252 
bauru@~paebrasil.org.br 1 www.bauru.apaebrasit.org.br 1 facebook.corn'apaebauru 

Endereço para correspondência ·Rua Rodrigo Romeiro, 2-47 - Centro da Cidade 
Bauru- SP 1 CEP 11015-420 

Caixa Postal nª 160 
Fones: (14) 3104-2634 

·- --

APAE 
Bauru - SP 

-·---· --- 1--·-·-

PROC. N2 ~J,/ 1.~ 

FOLHAS ~~3 

Bauru, 28 de outubro de 2018. 

Olga Bicudo Tognozzi 

Presidente 





-~s~ 

~~t' Assoclaçlo de Pai --.. - •1~1.1 '1lf" 
Sede -Avenida José Henrique Ferraz, 20-20 - Residencial Parqw Granja Cecffia \ 'f1 li 

Bauro- SP J CEP 17054-697 'I' ' 
Fone/Fax: (14) 3106-1252 • ••••m t • 

bauru@apaebrasil.org.br 1 www.bauni.apaebraSt1.org.br 1 facebook.comtapaebauru • .,, ' 'jl&• 

Endereço para correspondência· Rua Rodn'go Romeiro, 2-47 - Centro da Cidade 
Bauro - SP J CEP 17015-420 

Caixa Posta/ nº 160 
Fonas: (14) 3104-2834 

APAE 
Bauru -SP 

DECLARAÇÃO DE Cl~NCIA E CONCORDÂNCIA DA OSC 

REF. PROCESSO Nº 49.514/2017 
1 • DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 49/2017 

EDITAL Nº 333/2017 

•• 

Declaro que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - Apae Bauru tem 

conhecimento do objeto do Edital Nº 333/2017, está ciente e concorda com as demais disposições 

previstas no edital e em seus anexos, e que se responsabiliza, sob as penas da lei, pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

Bauru, 28 de outubro de 2018 . 

OLGA BICUDO TOGNOZZI 

PRESIDENTE 
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PLANO DE TRABALHO - 2019 

REF.: PROCESSO Nº 49.514/2017 
DISPENSA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 49/2017 
EDITAL Nº 333/2017 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome da Entidade: 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE Bauru 

CNPJ: 45.032.745/0001-70 Natureza Jurídica: Privado 
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Endereço: Av. José Henrique Ferraz 20-20 - Bairro: Residencial Granja Cecilia 

CEP: 17054-697 Cidade: Bauru - UF: São Paulo 

Telefone e Fax: (14) 3106-1252 E-mail: bauru@apaebrasil.orn.br 

1.2. Nome do responsável pela Instituição 

Nome: Olga Bicudo Tognozzi CPF: 330.595.278-49 

RG: 2.883.580-3 - Cargo: Presidente 

Endereço Residencial: Rua: Sebastião Pregnolato, 6-70 Bloco A - Apto 64 

CEP: 17047-001 Cidade: Bauru - UF: São Paulo 

Telefone residencial: 3281-1621/ 3203-2640 

Telefone comercial (14) 3104-2834 

E-mail particular: presidenciabauru@apaebrasil.org.br 

1.3. Mandato atual Diretoria: Composição Diretoria: 2018 a 2021 

Presidente: Olga Bicudo Tognozzi 

1° Vice Presidente: Emerson Crivelli 

2° Vice Presidente: Sumara Simões Batista 

1 º Tesoureiro: João Alberto Parise 

2º Tesoureiro: Roberto Franco 

1 ºSecretário: Maria Amélia Moura Pini Ferro 

2º Secretário: Francisco Evangelista de Araújo 

1° Procurador: Alceu Luiz Carreira 

2° Procurador: Luiz Celso de Barros 
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Conselho Fiscal: Sérgio Togashi, Braz Melero, José Francisco Hernandes Sandrin 

Suplentes: Adriano Sávio Gonfiantini, Antônio Donizete Neves, Arthur Felipe da 

Silva Santos 

1.4. Nome da Diretora Escolar 

Nome: Hideco Minei Bighetti 

CPF: 250.303.708-97 RG: 4.507.516-8 

Telefone: (14) 3106-1252 

Nome da Coordenadora Pedagógica 

Nome: Ana Lucia Celestino Ferreira 

CPF: 195.318.368-92 RG: 25.443.302-9 

Telefone: (14) 3106-1252 

1.5. Constituição da Entidade - Conforme Estatuto 

Artigo 1° - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru, também 

designada pela sigla APAE Bauru, fundada em 25 de Janeiro de 1965, registrada no 

Segundo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Bauru, em 03 

de maio de 1968, registrada sob numero de ordem 199, do livro de inscrição de pessoas 

jurídicas 'A', é pessoa jurídica de direito privado de assistência social, atendimento á saúde 

1 • e educação com duração por prazo indeterminado, sem fins lucrativos e econômicos, 

regularmente inscrita no CNPJ sob o numero 45.032.745/0001-70, tendo sede própria 

localizada a Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, Residencial Graaja Cecília, na Cidade 

de Bauru, Estado de São Paulo, e sede administrativa e laboratório a Rua Rodrigo Romeiro 

2-47, centro, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, cujos fins são: 

a) Promover e assegurar garantia de direitos da pessoa com deficiência; 

b) Promover o bem estar, a proteção, a cultura, o esporte e a inclusão em geral das 

pessoas com deficiência, bem como promover a inclusão e qualificação ao 

mercado de trabalho, onde quer que os encontrem; 

c) Estimular os estudos e pesquisas relativas a pessoa com deficiência e suas 

deficiências; 
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d) Não possui fins econômicos ou lucrativos e desenvolverá todas as suas atividades 

de forma gratuita, ficando os usuários isentos de pagamentos ou remuneração de 

qualquer espécie pelos beneficios recebidos; 

e) Pc: ser contrario a lei e a moral, a Associação não fará distinção de origem, 

idade, cor, raça, condição social, credo, sexo, orientação sexual ou ideologia, 

bem como não permitirá qualquer tipo de discussão ou promoção de natureza 

política partidária. 

Da Diretoria Executiva 

Artigo 14 - As eleições e posses para a Diretoria Executiva eleita com mandato de 

três (02) anos com direito à reeleição, dar-se-ão em dia útil, previamente designado, da 

segunda quinzena do mês de março, e será composta na seguinte organização: 

I. Presidente; 

II. 1° e 2º Vices presidentes; 

III. 1° e 2° secretários; 

IV. 1° e 2º Tesoureiros; 

V. 1° e 2º Procuradores Jurídicos. 

• § Único - O mandato da Diretoria Executiva terá a duração de 03 (três) anos contados 

a partir do início na data de sua posse e se extinguirá por ocasião da posse da nova 

Diretoria Executiva, com direito a reeleição. 

1.6. Data da Fundação 

25 de Janeiro de 1965 
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2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto 

Constitui objeto deste a seleção de 04 (quatro) organizações da sociedade civil para 

formalizar Termo de Colaboração para a gestão de Entidade Filantrópica, sem fins 

lucrativos e transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças, 

jovens, adultos e idosos da Educação Especial, tendo por objeto: 

• Atendimento Educacional Especializado (AEE - em caráter complementar e no 

contraturno, para alunos do Sistema Municipal de Ensino); 

• Avaliação psicoeducacional, apoio técnico e atendimento por equipe 

multidisciplinar realizado no contra turno para alunos com deficiência, com 

hipóteses diagnostica de deficiência e com dificuldade acentuadas de 

aprendizagem, bem como orientações para equipe escolar do Sistema Municipal de 

Ensiuo, por meio de visitas nas Unidades Escolares realizados pelos seguintes 

profissionais: Fonoaudiólogos educacionais, psicólogos educacionais, médico, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagogo e nutricionista com o objetivo 

de favorecer a permanência, no ensino regular, dos alunos encaminhados às 

entidades e efetivar a inclusão escolar; 

• • Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual; 

• Atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter substitutivo; 

QUANTIDADE ESTIMADA POR TIPO DE ATENDIMENTO: 

Quantidade 
Nº Tipo de Atendimento do Ensino Especial Estimada de 

Aluno I Usuário 

Atendimento Educacional Especializado (AEE - em caráter 
01 complementar e no contraturno, para alunos do Sistema 110 

Municipal de Ensino) 

Avaliação psicoeducacional, apoio técnico e atendimento por 
02 equipe multidisciplinar realizado no contra turno para alunos 302 

corr. deficiência, com hipóteses diaITTJostica de deficiência e 
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com dificuldade acentuadas de aprendizagem, bem como 
orientações para equipe escolar do Sistema Municipal de 
Ensino, por meio de visitas nas Unidades Escolares realizados 
pelos seguintes profissionais: Fonoaudiólogos educacionais, 
psicólogos educacionais, médico, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicopedagogo e nutricionista com o objetivo 
de favorecer a permanência, no ensino regular, dos alunos 
encaminhados às entidades e efetivar a inclusão escolar. 

03 Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual -----

04 
Atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter 

240 
substitutivo 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - APAE Bauru, com 53 

anos de existência, tem sua experiência alicerçada no atendimento à pessoa com 

deficiência intelectual, múltipla e com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA. Iniciou 

sua trajetória com a Escola de Educação Especial, sempre acreditando no potencial de 

alunos com deficiência; assim tem na Educação sua mola motriz. 

Foi regularmente autorizada como Escola de Educação Especial pela Diretoria 

Regional de Ensino no ano de 1982 a oferecer Atendimento Educacional Especializado nas 

modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional - Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores - Nível Básico. 

Desde então vem garantindo o direito à educação a todos aqueles que em função de 

necessidades educacionais específicas, encontram dificuldades em se beneficiar do ensino 

comum. 

Importante ressaltar que mesmo ampliando os atendimentos para as áreas de Saúde e 

Assistência Social, a Educação sempre mobilizou a busca de formas diferenciadas de 

atender o aluno com deficiência na sua necessidade. Neste sentido, atualmente, além da 

Escola Especial, a AP AE Bauru investiu na organização de cursos livres que propiciam a 

qualificação profissional e mantém uma equipe qualificada que faz o encaminhamento e 

acompanhamento no mercado de trabalho. Ações como essa, possibilitam que o aluno com 

deficiência tenha condições de ingressar e, sobretudo permanecer no trabalho. 

A APAE Bauru ainda, na busca incessante pelo acesso da pessoa com deficiência aos 

direitos que lhes são devidos, trabalha em prol da inclusão em todas as ações que promove; 

- ·-·-- -·· 



isto porque .,credita que a inclusão é um direito que está diretamente relacionada ao acesso. 

Neste processo, em 2009, iniciou um trabalho voltado aos alunos do ensino comum que 

apresentavam um diagnóstico de Deficiência Intelectual e que necessitavam de apoio para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Este projeto, atualmente se estruturou e 

atende mais de trezentas crianças e adolescentes que são matriculados no ensino comum, 

mas que necessitam de apoio de uma equipe multidisciplinar para avaliação e intervenção 

na área educacional. Na sequência, em 2011, foi inaugurado o AEE - Atendimento 

Educacional Especializado e a partir de então, a APAE Bauru passou a acompanhar 

crianças com deficiência intelectual, múltipla e TEA da Educação Infantil em salas 

• temáticas, proporcionando o desenvolvimento integral e consequentemente ampliando as 

possibilidades de aprendizagem. 

Toda essa história culmina na certeza de que a APAE Bauru é uma instituição sólida, 

tem uma historia centrada na educação, e que busca cotidianamente manter a qualidade em 

seu serviço. 

Fundamentação Legal: 

A concepção de ensmo e aprendizagem que permeia o trabalho da Escola de 

Educação Especial esta comprometida com os princípios da LDB, ou seja, onde todos 

possam aprender e ensinar, respeitando a diversidade e ritmos de aprendizagem para o 

l • desenvolvimento de suas capacidades. 

O direito à educação é proclamado na Declaração dos Direitos Humanos e foi 

fortemente confirmado pela Declaração Mundial sobre Educação para todos. A 

Deliberação CEE 68/2007 acolhe a possibilidade de se utilizar instituições especializadas, 

dotadas de recursos humanos nas áreas educacionais, de saúde e assistência para: 

• Propiciar, complementar, suplementar e apoiar o processo de escolarização dos 

alunos com necessidades especiais; 

• Oferecer aos alunos matriculados atividades de preparação e formação para o 

trabalho. 
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Assim, todo o trabalho da APAE Bauru está pautado nestas legislação e nas que segue: 

• Constituição Federal de 1988 - Educação Especial 

• Lei Nº 7.853/89 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, que consolida as normas de proteção e dá outras providências, e o 

Decreto Nº 3.298/99 que regulamenta a citada Lei; 

• Lei Nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

• Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) MEC, 1997; 

• Lei Nº 10.172/01 - Plano Nacional de Educação; 

• Diretrizes Nacionais de Educação Infantil-CEB Nº OI de 07.04.99; 

• Parecer 11/2000 - Diretrizes de EJA - CEB; 

• Organização das Nações Unidas - ONU. Convenção sobre os direitos das 

pessoas com deficiência. 2006; 

• Decreto Nº 6.571/2008 - Política Nacional da Educação Especial na perspectiva 

da educação inclusiva. 

• Parecer CNE/CEB Nº 13 Diretrizes operacionais para atendimento Educacional 

Especializado na educação básica, modalidade Educação Especial; 

• Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Diretrizes operacionais para 

• 

atendimento Educacional Especializado na educação básica, modalidade Educação 

Especial; 

Decreto 7611 de 17 de novembro de 2011 - Educação Especial e Atendimento 

Educacional Especializado 

• Nota Técnica- SEESP/GAB/Nº 9/201 O - Organização de Centro de 

Atendimento Educacional Especializado 

• Lei Federal 12764 de 27 de dezembro de 2012 - Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

• Lei 13146 de 0610612015 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 



2.3. Capacidade de Atendimento 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE Banru -Total: 270 

240 alunos matriculados na Escola de Educação Especial nos níveis: Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos (a partir de 14 anos) e Programa de Educação Profissional. 

30 alunos matriculados em classe de professores cedidos 

CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO - CAE - Total: 302 

302 alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de 

• ensino e encaminhados pelas unidades escolares via Secretaria Municipal de Educação -

Divisão de Eélucação Especial. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE-Total: llO 

ll O alunos matriculados na Educação Infantil da rede municipal de ensino e encaminhados 

pelas unidades escolares via Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Educação 

Especial. 

2.4. Forma de Atendimento 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE Bauru 

A Escola de Educação Especial da AP AE de Bauru é autorizada a ministrar cursos na 

modalidade de Educação Especial nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional - Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores - Nível Básico. 

Ao inseiir o aluno na Escola de Educação Especial da APAE de Bauru, após 

avaliação de elegibilidade, a equipe educacional elabora o Plano de Ensino Individualizado 

e a equipe da saúde realiza a construção de Plano Terapêutico Singular de atendimento 

com a identificação das necessidades, sempre priorizando o incentivo à autonomia do 

aluno e o apoio à família. 
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O processo de avaliação verifica potenciais e individualidades para a definição de 

estratégias de ensino diferenciadas visando o alcance das metas. 

A atuação pedagógica é sempre pautada nos preceitos do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) com ênfase no Currículo Funcional Natural, Teacch, Comunicação Alternativa e 

Estimulação Sensorial. Além do acompanhamento com o professor especialista em 

Educação Especial, oferece educação fisica adaptada, informática educacional, Arte e 

Música. 

O apo10 terapêutico da equipe multidisciplinar envolve diversas metodologias 

indicadas para o público atendido como integração sensorial, comunicação alternativa, 

{. atividades para o desenvolvimento de habilidades sociais, adaptativas e atividades de vida 

diária e prática. 

Na busca de ferramentas, instrumentos e tecnologia, a APAE adapta e cria diferentes 

ambientes q11e atuam como facilitadores no processo de ensino aprendizagem. Para 

potencializar ao máximo o desenvolvimento do aluno, oferece tecnologia assistiva, com 

adaptação de equipamentos escolares e modificações no ambiente. 

• Cursos de Formação Inicial e Continuada Nível Básico (Cursos Livres): 

Visando a inclusão da Pessoa com deficiência no Mercado de Trabalho, e de acordo 

com a demanda na comunidade, a APAE oferece aos alunos os Cur~os de: Auxiliar de 

Cozinha/Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Escritório e Embalador à mão 

1 
• (Empacotador) /Repositor. O Conteúdo Programático dos Cursos é focado nas Habilidades 

Básicas, Gestão e Especificas, sendo desenvolvidos por meio da metodologia de projetos 

na abordagem do currículo funcional por professores e instrutores. Objetivando a 

independência e autonomia pessoal. 

•Serviço Educacional de Encaminhamento Acompanhamento e Supervisão 

Profissional - SEEASP 

É realizado por meio do Emprego Apoiado Individua! e em Grupo, visando a 

independência, autonomia pessoal e a permanência com sucesso no trabalho. O 

acompanhamento é realizado pela Equipe Educacional composta por coordenador 

pedagógico, professores e instrutores. A equipe analisa e customiza vagas de acordo com o 



perfil do aluno, acompanha durante a entrevista, encaminha ao mercado de trabalho, 

realiza o acompanhamento na função na empresa, oferece palestras de sensibilização as 

empresas que contratam os encaminhados pela instituição, avalia o desempenho dos 

mesmos, orienta de forma individual e/ou grupal e de acordo com a necessidade oferece 

orientações às famílias. 

CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO - CAE 

Realiza avaliação e atendimento multidisciplinar realizado pelas áreas de Psicologia 

Escolar, Fonoaudiologia Escolar, Psicopedagogia, Neuropediatria e Serviço Social 
1 

• direcionado às crianças/adolescentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

matriculados na rede municipal de ensino. 

Inicialmente, de posse do encaminhamento formal da unidade escolar, ratificado pela 

Divisão de Educação Especial do Município, o serviço social realiza o acolhimento às 

famílias, o qual já está previsto uma explicação geral sobre o funcionamento do serviço, 

incluindo aqui a assinatura do termo de compromisso, discussão sobre a importância da 

adesão e frequência nos atendimentos e as documentações específicas desta área. 

Na sequência, a equipe de avaliação mínima (psicologia escolar, psicopedagogia e 

fonoaudiologia escolar) realiza a avaliação inicial utilizando instrumentos específicos de 

cada área que objetivam conhecer o funcionamento das crianças/adolescentes para 

contribuir com o desenvolvimento na aprendizagem formal. A partir de então, caso seja 

' • identificado necessidades específicas, esta criança/adolescente é encaminhado para áreas 

de neurologia pediátrica, fisioterapia e terapia ocupacional. Ressalta-se aqui, que o 

neuropediatra realiza em conjunto com a equipe a avaliação diagnóstica inicial e o 

acompanhamento de acordo com a conduta estabelecida. 

A partir da avaliação inicial, e consequentemente das necessidades da 

criança/adolescente que foram identificadas, a família e escola recebem uma devolutiva 

deste processo e é realizado um estudo de caso com a equipe para inserção nos 

atendimentos semanais. Tais atendimentos são realizados de acordo com os objetivos 

educacionai~ estabelecidos e as crianças/adolescentes são agrupadas em pequenos grupos, 

por entender que nesta modalidade de intervenção todos ganham, já que aprendem com as 

habilidades do outro, ao mesmo tempo em que também contribuem com o coletivo; 
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caracterizando assim, uma troca de experiências imprescindível para o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Além destas atividades, as equipes de avaliação e intervenção realizam visitas 

escolares para discussão de caso/orientações aos profissionais da educação e orientações 

aos familiares responsáveis. O profissional do serviço social acompanha as famílias no que 

se refere à defesa de direitos e no final do processo, ou seja, na saída da 

criança/adolescente do serviço (situações estas estabelecidas pelo termo de compromisso), 

é este o profissional que efetiva o desligamento. 

1

• ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -AEE 

Realiza avaliação e atendimento multidisciplinar realizado pelas áreas de Pedagogia, 

Psicologia Escolar, Fonoaudiologia Escolar, Psicopedagogia, Neuropediatria e Serviço 

Social direcionado às crianças da Educação Infantil matriculados na rede municipal de 

ensino. 

Inici2!:!lcnte, de posse do encaminhamento formal da unidade escolar, ratificado pela 

Divisão de Educação Especial do Município, o serviço social realiza o acolhimento às 

famílias, o qual já está previsto uma explicação geral sobre o funcionamento do serviço, 

incluindo aqui a assinatura do termo de compromisso, discussão sobre a importância da 

adesão e frequência nos atendimentos e as documentações específicas desta área. 

Na sequência, a equipe de avaliação mínima (psicologia escolar, fonoaudiologia 

l • escolar, pedagogia, neurologia pediátrica e terapia ocupacional) realiza a avaliação inicial 

utilizando instrumentos específicos de cada área que objetivam conhecer o funcionamento 

das crianças para contribuir com o desenvolvimento na aprendizagem formal. Ressalta-se 

aqui, que o neuropediatra realiza em conjunto com a equipe a avaliação diagnóstica inicial 

e o acompanhamento de acordo com a conduta estabelecida. 

Após avaliação, as necessidades da criança são identificadas e, posteriormente a 

família e escola recebem uma devolutiva deste processo e é realizado um estudo de caso 

com a equipe para inserção nos atendimentos semanais. Tais atendimentos são realizados 

semanalmente pelos pedagogos em salas temáticas de acordo com os objetivos 

educacionais estabelecidos e as crianças são agrupadas visando estimular todas as áreas do 

desenvolvimento infantil. Os profissionais da psicologia e fonoaudiologia escolar são 

... 



responsáveis pelo acompanhamento das crianças em grupo, orientações aos profissionais 

(do AEE e da rede municipal) e familiares. 

O profissional do serviço social acompanha as famílias no que se refere à defesa de 

direitos e no final do processo, ou seja, na saída da criança/adolescente do serviço 

(situações estas estabelecidas pelo termo de compromisso), é este o profissional que efetiva 

o desligamento. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento 

• ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

•• 

Ensino Fundamental - alunos com Deficiência Intelectual, Múltipla (Deficiência 

Intelectual associada à outra Deficiência) e/ou Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, 

que necessitam de apoio pervasivo. Encaminhados pela Diretoria de Ensino e Secretaria 

Municipal da Educação, cujas necessidades de recursos e apoios extrapolam, 

comprovadamente, as disponibilidades da escola da rede comum de ensino. 

Educação de Jovens e Adultos - EJA - alunos com Deficiência Intelectual, Múltipla 

(Deficiência Intelectual associada à outra Deficiência) e/ou Transtorno do Espectro do 

Autismo - TEA, que necessitam de apoio pervasivo. Encaminhados pela Diretoria de 

Ensino, Secretaria Municipal da Educação e egressos das escolas de Educação Especial das 

APAEs, cujas necessidades de recursos e apoios extrapolam, comprovadamente, as 

disponibilidades da escola da rede comum de ensino. 

Cursos de Formação Inicial e Continuada Nível Básico (Cursos Livres) e Serviço 

Educacional de Encaminhamento Acompanhamento e Supervisão Profissional -

SEEASP - Pessoas com Deficiência Intelectual, Múltipla (associados à deficiência 

intelectual) e Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, com necessidade de Apoio 

Intermitente, Limitado e Extenso em boa parte do comportamento adaptativo, com 

possibilidade de independência social e profissional suficiente para seu auto sustento, 

oriundos do Ensino Fundamental da Escola de Educação Especial da AP AE de Bauru, da 

Rede Municipal e Estadual, e alunos que já concluíram o Ensino Fundamental e Médio. 
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CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO: alunos matriculados na Rede Municipal de 

Ensino com diagnóstico de Deficiência, Transtorno do Espectro do Autismo - TEA e com 

dificuldade acentuada na aprendizagem. São encaminhados pelas unidades escolares via 

Secretaria Municipal da Educação - Divisão da Educação Especial. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: alunos matriculados na 

Educação Infantil da Rede Municipal com diagnóstico ou sinais de riscos para Deficiência 

Intelectual, Física, Múltipla e Transtorno do Espectro do Autismo - TEA. São 

encaminhados pelas unidades escolares via Secretaria Municipal da Educação - Divisão da 

Educação Especial. 

2.6. Caracterização da Clientela 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

- Ensino Fundamental (! 0 ao 5° ano), faixa etária de 06 a 29 anos e 6 meses 

- Educação de Jovens e Adultos alunos a partir de 15 anos (lª Etapa: 1°, 2° e 3° ano/ 2" 

Etapa: 4° e 5° ano) que em sua idade de escolarização não foi possível o ensino dos 

mesmo~. 

- Programa de Educação Profissional (Cursos e SEEASP) a partir de 14 anos 

CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO 

- alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal 

de Ensino que são atendidas no contraturno escolar. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

- alunos proveniente da Educação Infantil com faixa etária de 2 a 6 anos, que são 

atendidas no contraturno escolar. 

2. 7. Experiência na realização do Objeto da Parceria 

Anexo documentos comprobatórios da experiência 

2.8. Valor Global 

Valor: R$ 2.568.932,22 

-· 
-· -· 
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3.1. Plano de Ação ( norteador das atividades da Educação Especial para o atendimento das metas propostas, devendo ser demonstrado o nexo 

entre a realidade e as atividades ou metas a serem atingidas). 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Nº METAS AÇÕES ESTRATEGIAS RECURSOS PRAZO DE 

(o que se pretende atingir) (O que?) (Como?) (Financeiros, EXECUÇÃO 

materiais e (Período de 
humanos) tempo) 

- Coletar Informações junto a - Os pais ou responsáveis deverão Publico Janeiro a 
família para o preenchimento comparecer na escola com data e horário Próprio dezembro 
do Inventário da família. previamente agendado para responder o Humano 

questionário. Materiais 
- Coletar Informações para o - O inventário do aluno será preenchido pelo Publico Janeiro a 
preenchimento do Inventário professor no inicio do ano letivo. Próprio dezembro 
do aluno. Humano 

Materiais 

Oferecer Ensino - Coletar informações - Entrevista Social pontuando Publico Janeiro a 
1 Especializado em caráter socioeconômicas, desenvolvimento familiar, pessoal e Próprio dezembro 

substitutivo. identificando necessidades que relacionamento com a comunidade. Humano 
possam interferir no processo Identificando necessidades, a família é Materiais 
educacional. orientada quanto à garantia de direitos. 
- Elaborar o Plano de Ensino - Coleta de Informações no inicio do ano Publico Janeiro a 
Individualizado letivo pelo Educador para elaboração do Próprio dezembro 

Plano de Ensino Individualizado - PEI por Humano 
meio dos seguintes documentos: Materiais 

• Inventário do aluno 

• Inventario da família 
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• 
- Avaliar os conteúdos 
programáticos 

; 

- Elaborar estratégias de 
ajustamento e flexibilização 
curricular que facilite o acesso 

Desenvolver ao conteúdo acadêmico aos 

2 competências para alunos 
habilidades acadêmicas e - Aplicar conteúdos 
1 aborativas. curriculares adaptados, por 

meio de atividades funcionais. 

Desenvolver o potencial - Apresentar e estimular 
dos alunos contribuindo hábitos e regras sociais para 

3 para sua inc]usão no meio um melhor convívio social. 
social. - Promover atividades de 

interação social dentro e fora 
do âmbito escolar. 
- Adquirir hábito, atitudes e 
comportamentos inerentes ao 

Promover a qualificação trabalho. 
profissional do aluno, 

4 considerando suas 
potencialidades e as - Preparar para ingressar no 
expectativas do mundo do mercado de trabalho. 
trabalho. 

Realizar - Inserir no mercado de 
acompanhamento nas trabalho 

5 áreas: Pedagógica e de 
Instrutoria aos alunos 
colocados no mercado de 

- Orientar 
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.• 
- Após elaboração do plano de ensino Publico 
individualizado, no inicio do ano letivo o Próprio 
professor realizará a avaliação dos conteúdos Humano 
programáticos de Ensino. Materiais 

- A equipe pedagógica analisa o nível ·de Publico 
apoio do aluno em relação aos conteúdos Próprio 
curriculares, buscando sempre o acesso ao Humano 
conteúdo. Materiais 

- Atividades diversificadas que facilitem a Publico 
participação do educando em todas as etapas Próprio 
do desenvolvimento, propiciando ao aluno Humano 
explorar, conhecer, resolver problemas, Materiais 
dentro do ambiente escolar e comunidade. 
- Participação ativa dos alunos na Escola e Publico 
Comunidade em atividades funcionais Próprio 
(passeios, festas sociais, visitas, aniversários, Humano 
feiras, estabelecimentos comerciais, etc ... ). Materiais 

- Atividades relacionadas aos conteúdos de Publico 
habilidades básicas e de gestão. Próprio 
- Visitas técnicas as empresas para Humano 
complementar os conteúdos de habilidades Materiais 
básicas e de gestão. 
- Atividades funcionais e treinamento de Publico 
acordo com a condição do aluno em serviço Próprio 
numa ocupação real de trabalho. Humano 
- Realização de estagio (remunerado e/ou Materiais 
não). 
- Construção do Currículo, Avaliação de Publico 
desempenho do aluno, analise da tarefa que Próprio 
irá desempenhar, mediante vaga Humano 
disponibilizada. Materiais 

- Uma vez por semana atendimento com Publico 
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trabalho, por meio de Pedagogos aos alunos colocados no mercado Próprio dezembro 
Estagio e contratação. de trabalho (GOT - Grupo de Orientação para Humano 

o Trabalho). Materiais 

- Supervisionar .

1

' - Supervisão semanal nas empresas que há Publico Janeiro a 
alunos colocados Próprio dezembro 

Humano 
Materiais 

- Acompanhar - Acompanhamento do Instrutor no inicio da Publico Janeiro a 
colocação seguindo protocolo de 3 dias ou Próprio dezembro 
mais se necessário para adaptação na função Humano 
tanto na Contratação ou Estagio. Materiais 

Envolver a família em - Incentivar a participação dos - Reuniões de Pais e Mestres Publico Janeiro a 
todas as ações do responsáveis no - Convite para participar de eventos como: Próprio dezembro 
processo de ensino e desenvolvimento escolar do atividades festivas, apresentações, sextas Humano 
aprendizagem. aluno culturais, dia das mães, dia dos pais, etc... Materiais 

6 - Realizar orientações - Orientações as famílias em relação as Publico Janeiro a 
familiares demandas especifica de acordo com a Próprio dezembro 

necessidade, deixando a família ciente da Humano 
evolução, comportamentos e importância do Materiais 
trabalho em conjunto familia/escola 

Envolver a família nos - Conscientizar a família sobre Participação das familias na divulgação, Publico Janeiro a 
Eventos da Instituição. a importância de participar das venda, compra, voluntariado nos eventos Próprio dezembro 

7 promoções e eventos que a tradicionais da Instituição como: Humano 
instituição realiza para sua Almoço Fraternal, Feira da Bondade, Lanche Materiais 
manutenção da Bondade, Caminha do Autismo e Festival ~, 

1 
de Prêmios O ;g • 

Oportunizar a capacitação - Incentivar a participação dos - Divulgação de cursos presenciais e a Publico Janeiro a ~ g 
continuada dos Profissionais na busca de distancia. Próprio dezembro 2: 

"' professores e profissionais novas qualificações. - Viabilizar a participação nos cursos internos Humano ,__ e? 
da Escola de Educação - Promover grupos de estudos e externos. Materiais \}l d"=: 

8 Especial - APAE Bauru e capacitações com temáticas - ::::-
~~ ~~ oo -
publico alvo. 
- Orientar a equipe em relação ' 
às normas e re12:ras 

\j-1 
~
~ 
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CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO - CAE 
-

ESTRATÊGIAS Nº METAS AÇOES 1 RECURSOS PRAZO DE 
1 

(o que se pretende (O que?) 1 (Como?) (Financeiros, EXECUÇÃO 

atingir) materiais e (Período de 
humanos) tempo) 

- Realizar avaliação diagnóstica e - Avaliação nas áreas de Psicologia, Publico Janeiro a 
psicoeducacional nas áreas de Fonoaudiologia e Neurologia com Próprio dezembro 
Psicologia, Fonoaudiologia e instrumentos específicos. Humano 
Neurologia. 

Materiais 

- Coletar informações - Entrevista Social pontuando Publico Janeiro a 
socioeconômicas, identificando desenvolvimento familiar, pessoal e Próprio dezembro 
necessidades que possam interferir relacionamento com a comunidade. Humano 
no processo educacional. Identificando necessida.des, a família é 

orientada quanto à garantia de direitos. Materiais 
Oferecer apoio 

terapêutico, - Realizar avaliação da Terapia - Na avaliação inicial são pontuados aspectos Publico Janeiro a 

1 favorecendo o Ocupacional de acordo com a pertinentes ao desenvolvimento motor, Próprio dezembro 

desenvolvimento necessidade identificada. autonomia e critérios de vida prática e diária Humano 
educacional dos e, caso seja identificado fragilidade, é 

Materiais 
alunos. realizado encaminhamento para avaliação da 

Terapia Ocupacional. 
- Intervir nas áreas de Psicologia, - Estudo de casos para estabelecer estratégias Publico Janeiro a o Fonoaudiologia, Psicopedagogia, de atendimentos e formulação de grupos dezembro Próprio r-

Terapia Ocupacional e Neurologia, interventivos realizados semanalmente. j; 
de acordo com a demanda - A equipe elabora um Plano Terapêutico e a 

Humano V> 

identificada no processo avaliativo. intervenção é baseada em métodos e técnicas Materiais 
i--.. 

de cada área. No caso específico do \)1 
acompanhamento neurológico, o mesmo l:J 
ocorre de acordo com a demanda e a 
orientação do profissional da área. 
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2 

3 

Oferecer apoio à 
família, objetivando 
o desenvolvimento 
educacional dos 
alunos. 

Oportunizar parceria 

• 
- Discutir os casos acompanhados e 
orientar os profissionais envolvidos 
sobre o desenvolvimento escolar do 
aluno. 

- Orientar as famílias com base nas 
problemáticas identificadas que 
interferem no processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Organizar grupos de pais ou 
responsáveis com demandas 
comuns. 

- Orientar individualmente os 
familiares a partir de demanda 
especifica e/ou espontânea. 

- Discutir junto à equipe 
pedagógica as problemáticas 
observadas no ambiente escolar que 
interferem no desenvolvimento do 
aluno. 
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- Visitas periódicas às Unidades Escolares 
para discussão e orientação específica junto à 
equipe pedagógica. Além disso, é proposto 
capacitação sobre temas pontuados pela 
comunidade escolar, em horários de ATPC 
(Atividade de Trabalho Pedagógico 
Coletivo). 
- Orientação Familiar Individual e/ou 

Discussão em Grupo de Pais. 

- Orientação Familiar Individual e/ou 
Discussão em Grupo de Pais. 

- Visitas periódicas às Unidades Escolares 
para discussão e orientação específica junto à 
equipe pedagógica. 

F-fl"J ltlJ<.:bf 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 
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junto a Equipe 
Pedagógica da Rede 
Municipal de Bauru 
no que se refere ao 

processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Orientar a equipe pedagógica em 
relação ao desenvolvimento 
cognitivo e de linguagem (oral e 
escrita), bem como aos aspectos 
comportamentais. u=r:::_~~·~==-J_ __ ~__J__---'-~ 
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• 
- Capacitar a equipe pedagógica a 
partir de temas identificados pela 
comunidade escolar. 

Oportunizar a - Incentivar a participação dos 
capacitação Profissionais na busca de novas 
continuada dos qualificações. 
profissionais do - Promover grupos de estudos e 

4 Centro de Apoio capacitações com temáticas 
Especializado especificas pertinentes ao publico 

alvo. 
- Orientar a equipe em relação às 
normas e regras institucionais. 
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-
- Ministrar palestras sobre temas pontuados Publico 
pela comunidade escolar, em horários de Próprio 
A TPC (Atividade de Trabalho Pedagógico Humano 
Coletivo), 

Materiais - Participaçã•l como palestrante em Curso de 
Formação Continuada destinada a 
professores da Rede Municipal de Bauru, 

- Divulgação de cursos presenciais e a Publico 
distancia. Próprio 
- Viabilizar a participação nos cursos internos Humano 
e externos. 

Materiais 

~fê, 
~Jj\\~.., 
APAE __ ,.. 
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dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

N" METAS AÇÔES ESTRATEGIAS RECURSOS PRAZO DE 

(o que se pretende (O que?) (Como?) (Financeiros, EXECUÇÃO 

atingir) materiais e (Período de 
humanos) tempo) 

- Realizar avaliação diagnostica e - Avaliação nas áreas de Psicologia, Publico Janeiro a 
Realizar avaliação de elegibilidade do AEE. F onoaudiologia, Pedagogia, Neurologia e Próprio dezembro 
dos alunos, 

- Identificar sinais de risco para Terapia Ocupacional com instrumentos Humano 
matriculados na 

Deficiência Intelectual - DI e específicos. Materiais 
l Educação Infantil da 

Transtorno do Espectro do Autismo Rede de Ensino 
Municipal, -TEA. 

encaminhados para o - Coletar informações - Entrevista Social pontuando Publico Janeiro a 
serviço. socioeconômicas, identificando desenvolvimento familiar, pessoal e Próprio dezembro 

necessidades que possam interferir relacionamento com a comunidade. Humano 
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• 
no processo educacional. 

Oferecer - Realizar estudo de casos para 
Atendimento inserção grupos interventivos. 
Educacional 
Especializado, em 
caráter 

- Elaborar o Plano de Ensino complementar, para 
alunos matriculados Individualizado - PEL 

na Educação Infantil 
2 da Rede de Ensino 

Municipal. - Intervir na área pedagógica a fim 
de eliminar barreiras que interfiram 
no desenvolvimento da 
aprendizagem. 

- Orientar as famílias com base nas 
problemáticas identificadas que 
interferem no processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Intervir nas áreas de Psicologia, 
Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional e Neurologia, de 

Oferecer apoio acordo com a demanda identificada 
terapêutico, no processo avaliativo. 
favorecendo o 3 
desenvolvimento 
educacional dos 

- Orientar as famílias com base nas 
alunos. 

problemáticas identificadas que 
interferem no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Oferecer apoio à - Organizar grupos de pais ou 

4 família, objetivando responsáveis com demandas 

o desenvolvimento comuns. 

educacional dos - Orientar individualmente os 
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Identificando necessidades, a família é Materiais 
orientada quanto à garantia de direitos. 

- Inclusão nos grupos interventivos duas Publico 
vezes na semana, totalizando oi•o horas Próprio 
semanais de atendimento no contra turno. Humano 

Materiais 

- Elaboração do PEI a partir da avaliação Publico 
inicial. Próprio 

Humano 
Materiais 

- A intervenção é realizada em salas Publico 
temáticas, que busca estimular as áreas: Próprio 
autonomia, socialização, desenvolvimento Humano 
motor, linguagem e cognição. Materiais 

- Orientação Familiar Individual e/ou Publico 
Discussão em Grupo de Pais. Próprio 

Humano 
Materiais 

- A equipe elabora um Plano Terapêutico e a Publico 
intervenção é baseada em métodos e técnicas Próprio 
de cada área, conjuntamente com o professor Humano 
nas salas temáticas. No caso específico do Materiais 
acompanhamento neurológico, o mesmo 
ocorre de acordo com a demanda e a 
orientação do profissional da área. 

- Orientação Familiar Individual e/ou Publico 
Discussão em Grupo de Pais. Próprio 

Humano 
Materiais 

- Orientação Familiar Individual e/ou Publico 
Discussão em Grupo de Pais. Próprio 

Humano 
Materiais 

~1~ 
~ 
APAE 

Daant-SP 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

23 
r-
:r 
):> 
V> 

~ 

"O 
:>:> 
o 
ri 
2 ... 
~ 
~~ 

-
vJ. 
..\-l 
1-



• 
alunos. familiares a partir de demanda 

especifica e/ou espontânea. 

- Discutir junto à equipe 

' pedagógica as prot>lemáticas 
observadas no ambiente escolar que 
interferem no desenvolvimento do 
aluno. 

Oportunizar parceria - Orientar a equipe pedagógica em 
junto a Equipe relação ao desenvolvimento 
Pedagógica da Rede cognitivo e de linguagem, bem 

5 Municipal de Bauru como aos aspectos 
no que se refere ao comportamentais. 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Capacitar a equipe pedagógica a 
partir de temas identificados pela 
comunidade escolar. 

Oportunizar a - Incentivar a participação dos 
capacitação Profissionais na busca de novas 
continuada dos qualificações. 
profissionais do - Promover grupos de estudos e 

6 Atendimento capacitações com temáticas 
Educacional especificas pertinentes ao publico 
Especializado alvo. 

- Orientar a equipe em relação às 
normas e regras institucionais. 
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- Visitas periódicas às Unidades Escolares Publico 
para discussão é 0rientação específica junto à Próprio 
equipe pedagógica. Humano 

Materiais 

- Ministrar palestras sobre temas pontuados Publico 
pela comunidade escolar, em horários de Próprio 
ATPC (Atividade de Trabalho Pedagógico Humano 
Coletivo). Materiais 

- Participação como palestrante em Curso de 
Formação Continuada destinada a 
professores da Rede Municipal de Bauru. 

- Divulgação de cursos presenciais e a Publico 
distancia. Próprio 

- Viabilização quanto à participação nos Humano 

cursos internos e externos. Materiais 
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4. APLICAÇÃO D E RECURSOS / FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO/ VALOR: R$ 2.530.398,18 

4.1. RECURSOS H UMANOS 
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Formação Cargo- Carga Salário FGTS(8%} IRRF 
PIS 

INSS Benefícios 
13º Férias 

Demais Total Total02 Qnd. (1 %} Salário (1/3) 
Superior Função · Horária Liquido · Salário Salário· 

Salário 
Salário · VA/ A.C. 

mês 1/12 mês 
Encargos Mês meses 

.. 

1 Superio r Coord. Pedagógico 40 h 3.583,56 316,50 16,64 39,56 356,06 160,00 329,69 109,90 39,56 4.951,47 9.902,94 

1 Superio r Coord. Pedagógico 20 h 1.677,56 147,48 0,00 18,43 165,91 160,00 153,62 51,21 18,43 2.392,65 4.785,29 

1 Medio Assistente Adm. 40 h 4.122,87 358,51 0,00 44,81 358,51 346,75 373,45 124,48 44,81 5.774,20 11.548,40 

1 Medio Sec. Escolar 44 h 1.262,07 110,95 0,00 13,87 124,82 160,00 115,57 38,52 13,87 1.839,68 3.679,36 

1 Superior Professor Ed. Física 4h 766,71 70,41 34,15 8,80 79,21 160,00 73,34 24,45 8,80 1.225,86 2.451,73 

1 Superior Professor de Artes 40 h 2.994,44 266,25 34,15 33,28 299,53 160,00 277,34 92,45 33,28 4.190,72 8.381,45 

1 Su perior Prof. Educ. Física 20 h 1.833,76 161,21 0,00 20,15 181,36 160,00 167,93 55,98 20,15 2.600,53 5.201,07 

1 Medio Instrutor 20 h 1.484,77 130,53 0,00 16,32 146,84 160,00 135,97 45,32 16,32 2.136,06 4.272,12 

2 Medio Instrutor 44 h 2.944,29 261,06 25,24 32,63 293,69 419,60 271,94 90,65 32,63 4.371,72 8.743,44 

4 Superior Professor 40 h 12.117,53 1.068,94 76,49 133,62 1.167,79 640,00 1.113,48 371,16 133,62 16.822,64 33.645,27 

10 Superior Professor 20 h 15.121,70 1.331,25 121,09 166,41 1.397,81 1. 799,20 1.386,72 462,24 166,41 21.952,82 43.905,63 

8 Medio Cuidador 44 h 8.936,13 805,99 244,42 100,75 894,29 1.379,60 839,57 279,86 100,75 13.581,35 27.162,70 

1 Medio Cuidador 22 h 531,30 49,80 35,18 6,23 56,03 160,00 51,88 17,29 6,23 913,92 1.827,83 

1 Superior Psicóloga 30 h 1.702,41 152,76 35,18 19,09 171,85 160,00 159,12 53,04 19,09 2.472,54 4.945,09 

1 Superior Psicóloga 20 h 1.123,21 101,84 35,18 12,73 114,57 160,00 106,08 35,36 12,73 1.701,70 3.403,39 

5 Medio Ajudante Geral 44 h 5.765,23 501,32 0,00 62,67 501,32 800,00 522,21 174,07 62,67 8.389,49 16.778,98 

1 Medio Motorista 44 h 1.385,28 124,88 35,18 15,61 140,49 160,00 130,08 43,36 15,61 2.050,48 4.100,97 

1 Medio Merendeira 44 h 1.177,06 106,57 35,18 13,32 119,89 160,00 111,01 37,00 13,32 1.773,36 3.546,71 

1 Superior Assistente Social 30 h 3.299,82 293,19 35,18 36,65 329,84 160,00 305,40 101,80 36,65 4.598,53 9.197,06 

1 Medio Aux. De Cozinha 44 h 1.097,77 99,60 35,18 12,45 112,05 160,00 103,75 34,58 12,45 1.667,83 3.335,67 
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• 
1 Media Ass. Dp. De Pessoal 44 h 1.784,82 160,00 35,18 20,00 180,00 

1 Superior Fonoaudióloga 32 h 2.788,99 248,28 35,18 31,03 279,31 

TOTAL 77.501,28 6.867,32 868,80 858,41 7.471,16 

~ 

160,00 

160,00 

7.945,15 
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166,67 55,56 20,00 2.582,22 

258,62 86,21 31,03 3.918,66 

7.153,44 2.384,49 858,41 111.908,46 
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5.164,44 

7.837,32 

223.816,92 
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FGTS 13º Férias 
Qnd . 

Formação cargo - Carga Sala rio 
(8%) 

IRRF PIS (1%) INSS Beneficios 
Salarió (1/3) 

Demais Total Total 02 
Superior Função Hora ria Liquido 

Salario 
Salario Sala rio Sala rio VA/ A.C. 

1/12 mes 
Encargos Mes meses 

mes 

1 Media Ag. Org. Escolar 44 h 2.109,18 186,89 16,64 23,36 210,25 160,00 194,67 64,89 23,36 2.989,24 5.978,48 

1 Su pe rior Fisioterapeuta 30 h 1.737,59 152,76 0,00 19,09 171,85 160,00 159,12 53,04 19,09 2.472,54 4.945,09 

1 Superior Fonoaudiólogo 24 h 1.405,39 122,21 0,00 15,28 122,21 160,00 127,30 42,43 15,28 2.010,09 4.020,19 

4 Superior Fonoaudióloga 30 h 8.125,59 720,34 68,30 90,04 810,39 640,00 750,36 250,12 90,04 11.545,18 23.090,37 

1 Superior Psicólogo 24 h 1.887,24 165,91 0,00 20,74 186,65 160,00 172,82 57,61 20,74 2.671,71 5.343,42 

5 Superior Psicólogo 30 h 10.441,92 926,91 101,73 115,86 1.042,78 899,60 965,54 321,85 115,86 14.932,05 29.864,11 

6 Superior Professor 20 h 9.185,64 798,72 0,00 99,84 798,78 1.059,60 832,02 277,32 99,84 13.151,76 26.303,52 

1 Superior Professor 40 h 2.872,52 266,25 89,51 33,28 366,09 160,00 277,34 92,45 33,28 4.190,72 8.381,45 

1 media Ajudante Gera l 44 h 1.145,40 99,60 0,00 12,45 99,60 160,00 103,75 34,58 12,45 1.667,83 3.335,67 

1 media Escriturária 44 h 1.145,40 99,60 0,00 12,45 99,60 160,00 103,75 34,58 12,45 1.667,83 3.335,67 

1 media Sec. Escolar 44 h 1.275,94 110,95 0,00 13,87 110,95 160,00 115,57 38,52 13,87 1.839,68 3.679,36 

1 Superior Terapeuta Ocupacional 30 h 2.293,44 204,40 31,58 25,55 229,95 160,00 212,91 70,97 25,55 3.254,35 6.508,71 

1 Superior Coord. Pedagógico 28 h 2.315,24 206,47 33,34 25,81 232,28 160,00 215,07 71,69 25,81 3.285,71 6.571,42 ' 

1 medio Cuidador 44 h 1.188,70 103,36 0,00 12,92 103,36 160,00 107,67 35,89 12,92 1.724,83 3.449,66 

1 Superior Ass. Social 30 h 2.327,84 207,74 35,18 25,97 233,70 160,00 216,39 72,13 25,97 3.304,92 6.609,85 

... TOTAL 49.457,03 4.372,ü 376,28 546,51 4.818,44 4.519,20 4.554,28 1.518,07 546;51 70.708,44 141.416,97 ' 

*Tabela 1 e 2 refercntt::S: Base de Ciilculo Salúrio Vigen!t: 
*Tabela 3 e 4 referentes: Base de Cálculo Salarial Provisionando Dissídio 20 J 9 
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Qnd. I Formação 

Superior 

1 1 Superior 

1 1 Superior 

1 1 Medio 

1 1 Medio 

1 1 Superior 

1 1 Superior 

1 1 Superior 

1 1 Medio 

2 1 Medio 

41 Superior 

10 1 Superior 

81 Medio 

1 1 Medio 

~: ~? ·x "!'. < :~r f"; ~ . , :~~l~ ·:::· . ___ ,: · · ~.:1~; ::: · q ~~ .. ~-~~i .... ~ 1-~~;:::~;~:'..: ~~~'.~?: \~~·~~ -·- ~--.. r1,~~ ~-·~r:~~ 

Cargo - 1 Carga 
Função Horaria 

Coord. Pedagógico 1 40 h 

Coord. Pedagógico 1 20 h 

Assistente Adm . 1 40 h 

Sec. Escolar 1 44 h 

Professor Ed. Física 1 4 h 

Professor de Artes 1 40 h 

Prof. Educ. Física 1 20 h 

Sala rio 
Liquido 

FGTS 
{896} 

Sala rio 

IRRF 
Sala rio 

PIS (1%} 
Safa r io 

INSS 
Safa rio 

Benefícios 
VA/ A.C. 

13" 
Sala rio 

mes 

Férias 
(1/3) 

1/12 mes 

Demais 
Encargos 

Total 
Mes 

Total10 
meses 

3.740,65 1 330,31 1 16,64 1 41,29 1 371,60 1 167,20 1 344,07 1 114,69 1 41,29 1 5.167,74 1 51.677,40 

1.753,05 1 154,11 1 0,00 1 19,26 1 173,38 1 167,20 1 160,54 1 53,51 1 19,26 1 2.500,31 1 25.003,10 

4.303,43 1 374,21 1 0,00 1 46,78 1 374,21 1 353,95 1 389,80 1 129,93 1 46,78 1 6.019,09 1 60.190,90 

1.318,86 1 115,94 1 0,00 1 14,49 1 130,44 1 167,20 1 120,78 1 40,26 1 14,49 1 1.922,46 1 19.224,60 

797,84 1 73,14 1 34,15 1 9,14 1 82,28 1 167,20 1 76,19 1 25,40 1 9,14 1 1.274,48 1 12.744,80 

3.130,73 1 278,23 1 34,15 1 34,78 1 313,01 1 167,20 1 289,82 1 96,61 1 34,78 1 4 .379,31 1 43.793,10 

1.916,28 1 168,46 1 0,00 1 21,06 1 189,52 1 167,20 1 175,48 1 58,49 1 21,06 1 2.717,55 1 27.175,50 

Instrutor 20 h 1 1.551,58 1 136,40 1 0,00 1 17,05 1 153,45 1 167,20 1 142,09 1 47,36 1 17,05 1 2.232,18 1 22.321,84 

Instrutor 44 h 1 3.077,92 1 272,81 1 25,24 1 34,10 1 306,91 1 434,00 1 284,17 1 94,72 1 34,10 1 4.563,97 1 45.639,70 

Professor 40 h l 12.666,26 l 1.117,05 1 76,49 1 139,63 l 1.220,34 I 768,40 1 1.163,59 1 387,86 1 139,63 1 17.679,25 1 176.792,50 

Professor 20 h l 15.807,63 I 1.391,15 1 121,09 1 173,89 l 1.460,71 I 1.771,60 1 1.449,12 1 483,04 1 173,89 1 22.832,12 1 228.321,20 

Cuidador 1 44 h 1 9.349,26 1 842,26 1 244,42 1 105,28 1 934,53 1 1.437,20 1 877,35 1 292,45 1 105,28 1 14.188,03 1 141.880,30 

Cuidador 1 22 h 1 556,79 1 52,04 1 35,18 1 6,51 1 58,55 1 167,20 1 54,21 1 18,07 1 6,51 1 955,06 1 9.550,60 

1 Superior Psicóloga 30 h 1. 780,60 159,63 35,18 19,95 179,58 167,20 166,28 55,43 19,95 2.583,80 25.838,00 n ·~ l 
1 Superior Psicóloga 20h 1.175,34 106,42 35,18 13,30 119,72 167,20 110,85 36,95 13,30 1.778,27 17.782,72 1~ Õ 1 
5 Media Ajudante Geral 44 h 5.783,28 523,88 175,90 65,49 589,37 836,00 545,71 181,90 65,49 8.767,02 87.670,20 ~ ~ • 

1 Medio Motorista 44 h 1.449,21 130,50 35,18 16,31 146,81 167,20 135,93 45,31 16,31 2.142,76 21.427,60 ·\ ·:-o \ 

1 Media Merendeira 44 h 1.231,61 111,37 35,18 13,92 125,29 167,20 116,01 38,67 13,92 1.853,17 18.531,70 li \~ 
'I r .~~ 

1 Superior Assistente Socia l 30 h 3.449,90 306,38 35,18 38,30 344,68 167,20 319,15 106,38 38,30 4.805,47 48.054,70 :l\JJ l;A 1 
. !' J ' 1 

1 Med10 Aux. De Cozinha 44 h 1.148,75 104,08 35,18 13,01 117,09 167,20 108,42 36,14 13,01 1.742,88 17.428,80 ;I \ l 
l 1 

1 Med;o Ass. Op 44 h 1.866,72 167,20 35,18 20,90 188,10 167,20 174,17 58,06 20,90 2.698,43 26.984,30 ffi-
1\ 1~ 
l!- --·-
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1 i Superior j Fonoaudióloga 

1 32 h 1 2.916,07 259,45 35,18 32,43 
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291,88 167,20 270,26 90,09 32,43 4.094,99 

~ ~ ..... 
~~fr1&! ..... ,,.•t, 

APAE 
l;ul'\J $1"1 

40.949,90 

.. ·., TOTAL 80.771,75 7.175,03 1.044,70 896,88 7.871,45 8.276,35 7.473,99 2.491,33 896,88 116.898;34 1.168.983,46 
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Formação Cargo- Cargo Sala rio FGTS (8%) IRRF PIS {1%) . INSS Beneficias 

13• Férias 
Demais To(al Total 10 

Qnd. Sala rio {1/3) 
Superior Função Hora ria Liquido Salario Sala r io Sala rio Sala r io VA/ A.C. 

1/12 mes 
Encargos Mes meses 

mes 

1 Media Ag. Org. Escola r 44 h 2.204,85 195,30 16,64 24,41 219,71 167,20 203,43 67,81 24,41 3.123,76 31.237,60 

1 Superior Fisioterapeuta 30 h 1.815,78 159,63 0,00 19,95 179,58 167,20 166,28 55,43 19,95 2.583,80 25.838,00 

1 Superior Fonoaudiólogo 24 h 1.468,63 127,71 0,00 15,96 127,71 167,20 133,03 44,34 15,96 2.100,54 21.005,40 

4 Superior Fonoaudióloga 30 h 8.494,32 752,76 68,30 94,09 846,85 668,80 784,12 261,37 94,09 12.064,70 120.647,17 

1 Superior Psicólogo 24 h 1.972,17 173,38 0,00 21,67 195,05 167,20 180,60 60,20 21,67 2.791,94 27.919,40 

5 Superior Psicólogo 30 h 10.911,47 968,19 101,73 121,02 1.089,22 935,60 1.008,53 336,18 121,02 15.592,96 155.929,60 

6 Superior Professor 20 h 9.598,96 834,69 0,00 104,34 834,69 1.202,46 869,47 289,82 104,34 13.838,77 138.387,70 

1 Superior Professor 40 h 3.005,81 278,23 89,51 34,78 382,57 167,20 289,82 96,61 34,78 4.379,31 43.793,10 

1 Media Ajudante Geral 44 h 1.196,94 104,08 0,00 13,01 104,08 167,20 108,42 36,14 13,01 1.742,88 17.428,80 

1 Media Escriturá r ia 44 h 1.196,94 104,08 0,00 13,01 104,08 167,20 108,42 36,14 13,01 1.742,88 17.428,80 

1 Media Sec. Escolar 44 h 1.333,36 115,94 0,00 14,49 115,94 167,20 120,78 40,26 14,49 1.922,46 19.224,60 

1 Superior Terapeuta Ocupacional 30 h 2.398,07 213,60 31,58 26,70 240,29 167,20 222,50 74,17 26,70 3.400,81 34.008,10 

1 Superior Coord. Pedagógico 28 h 2.420,93 215,76 33,34 26,97 242,73 167,20 224,75 74,92 26,97 3.433,57 34.335,70 

1 Media Cuidador 44 h 1.242,19 108,02 0,00 13,50 108,02 167,20 112,52 37,51 13,50 1.802,46 18.024,60 

1 Superior Ass. Social 30 h 2.434,17 217,09 35,18 27,14 244,22 167,20 226,13 75,38 27,14 3.453,65 34.536,50 

TOTAL 51.694,59 4.568,45 376,28 571,06 s .034,75 4.813,26 4.758,80 1.586,21:,. 571,06 .. · _,. 73.974,49 739.745,07 

Provisionamento RH 2019 (4,5% Dissídio) 

Ter. Colab. 02 MESES 10 MESES TOTAL 

CAIE R$ 141.416,97 R$ 739.745,07 R$ 881.162,04 

•Tabda 1 e 2 referentes: Base de Cálculo Salário Vigente 1 EDUCAÇÃO R$ 223.816,86 R$ 1.168.983,46 R$ 1.392.800,32 
*Talx:la 3 e 4 rl!ll:rentes: Base de Cálculo Salarial Provisionando Dissídio 201 \/ 1 TOTAL GERAL R$ 365.233,83 R$ 1.908.728,43 R$ 2.273.962,36 
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4.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municioal 

. ~ •u.~t.:1c-•c .. ,. ... , .~w.c.-~sN&fwu.V 
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Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 
Locação de Imóveis; Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Móveis, Serviços Técnicos 
Profissionais, Manutenção de Software, Serviço de Controle e Análise mensal de Água: Serviços 
Gráficos; Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos; Confecção de carimbos; Locação de 
Máquinas e Equipamentos; Estagiários/Menor Aprendiz; Manutenção e Conservação de .Veículos 
placas: FDK 2046 (Corsa), FDK 2043 (Corsa) e FOE 5591 (Microonibus), Limpeza e Conservação; 
Despesas c/ segurança (Monitoramento de Alarmes, Recargas Anual de extintores}, Seguros em Geral 
(Móveis e Imóveis), Serviços Médicos, Exames Admissional, Demissional, Periódico e Complementares 
da equipe vinculada ao Termo de Colaboração, Serviços Bancários, Outros Serviços de Terceiros. 10.000,00 120.000,00 
TOTAL 10.000,00 120.000,00 

Fonte de Recurso: Estadual 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

ij-0 "'Q • 
r- ....., 
:x: e 

le; ;;Í 
li 1;/ 
r~g.' . F ' t ; 
~ J . 

~
fJ t f~ 

~ 

t 1 



~ .U'Of''~Ho. P.;,:•Ar"""fM: dWC.-n~H-.....n•'$t' • "', ~ 1 .,,,...'!:"i.• Jcu ' ..-. --q:ã r,.-,, 10-?G -li>f..~'il!"'~ C.·~11< "' '" 
. ' .. k_.o · 5' Çf/111~,t: 

- ......_ c"11'C.'.I• 114: J•c.':6 I~~~ 
' . ~ .. . · -J11f'- l ... ., , . . ·. - . ..., ,. ...... ~,.., ,...,.;. . ....,, ........ 0: .. ;. .-... ·.:- ,._ 

~ 
· Eri•~c•p..-•cOfTcWOftC""" .. . ~,.~R.w~-o ~'' · C<r-~•JC.:""1 

f BAUl?li ..... • "'' '~" """ .. ·'· C.1'-"f,.COS! fl l.• •to.? 
• • ,_~, f ?4)J1~ll..\.f 

4.3. DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal 

Produtos p/ Lavanderia, Materiais de higiene e limpeza, Higiene Pessoal dos alunos; EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) da equipe vinculada ao Termo de Colaboração, Materiais descartáveis de uso geral, Material de Expediente, 
Didático/Pedagógico, Materiais Administrativos Pedagógicos, Material de Processamento de Dados, Materiais para cursos 
(Atividade Informal - Artesanatos, Auxiliar de Cozinha/ Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Escritório e 
Embalador à mão (Empacotador) /Repositor), Manutenção geral e pequenos reparos da Apae Escola/CAIE), Materiais p/ 
manutenção do jardim sensorial, Materiais p/ reforma de cortinas e toalhas de mesa (sala de aula e refeitório), Água, Luz, 
Telefone, Gás Cozinha, Banda larga (internet-provedores), Combustível. Licenciamento e Manutenção (pequenos reparos, 
subst. de peças, lavagem) dos veículos placas: FDK 2046 (Corsa), FDK 2043 (Corsa) e FOE 559 1 (Microonibus), 
Manutenção da Piscina, Alimentos para o desenvolvimento de atividades. Material de Copa e Cozinha, Material para 

11 .369,72 Manutencão de Bens Imóveis/Móveis, Material Educativo e Esportivo. 
TOTAL 11.369,72 

4.4. DESPESAS DE CAPITAL/AUXILIO (Equipamentos e Material Permanente) utili zar até 5% do valor anual. 

VALOR TOTAL: R$ 38.534,04 

Fonte de Recurso: Municipal 

·..._! .... 
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APAE 
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Custo Total 

136.436,64 

136.436,64 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 
Equipamentos e Material Permanente (1.5%) 
TOTAL 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (valor do repasse municipal) 

5.1. SUBVENÇÃO 

Concedente 
1• Parcela 2• Parcela 1 3• Parcela 1 4ª Parcela 1 5ª Parcela 6• Parcela 1 7• Parcela 

210.866,52 210.866,52 1 210.866,52 1 210.866,52 1 210.866,52 210.866,52 1 210.866,52 
8ª Parcela 

210.866,52 

3.211 t1 7 38.534,04 

3.211, 17 38.534,04 

9ª Parcela 10• Parcela 1 11.ª Parcela 12" Parcela 

210.866,52 210.866,52 1 210.866,52 210.866,52 
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5.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/AUXILIO 

Concedente 

c.i...Potlf/ .. 1.C 
, ...... , l.tj J ""'"""" 

r ~-::<. ;i 
\.;. . 
~ "\.· ' '" ... , 
·~ilJf~~ 
APAE 

...... . w 

e 

i-;r-;iccla r1· Parc~la 1 3;-p;;:;-j~ Parcela Sª Parcela 6ª Parcela 7~i°r~cla E87"rarc~la 9• Parcela 10· Parcela 11 • Parcela 12" Parcela 

3:.?.1J.~~~LJJ1~1. 17 3.21_1.11 3.211,11 3.211,11._~.211,11 3.211 ,11 ~ .211 , 11 3.211,11 3.211 ,11 3.211 ,17 

5.3. CONTRAPARTIDA: R$ 309. 607, 67 

5.4. AUTOMÓVEL: (X) Sim ( ) Não 

~V- p - ~ "ªª ~ -J.~ 
Ana Lucia Celestino Ferreira 
Coordenadora Pedagógica 

CPF: 195 .318.368-92 
RG: 25.443.302-9 

~~Je/'. 
(/_71-' 

BlázMelero 
Conselheiro Fiscal 

CPF: 538.822.618-20 
RG: 4.574.287-X 

Tesoureiro 
CPF: 054.418.548-04 

RG: 3.135.473 

~~··· -
José Francisco Remandes Sandrin 

Conselheiro Fiscal 
CPF: 708.365.908-72 

RG: 5.538.461 

Bauru, O 1 de outubro de 2018. 

---~-,""" __ --n~ 
Presidente 

CPF: 330.595.278-49 
RG: 2.883.580-3 
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Associaçlo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru/SP 

Sede - Avenida José Henrique Ferraz, 20-20 - Residencial Parque Granja Cecília 
Bauru - SP 1 CEP 17054-697 

Fone/Fax: (14) 3106-1252 
bauru@apaebrasil.org.br 1 www.bauru.apaebrasil.org.br 1 facebook.com/apaebauru 

Endereço para correspondência - Rua Rodrigo Romeiro, 2-47 - Centro da Cidade 
Bauru - SP 1 CEP 17015-420 

Caixa Postal nº 160 
Fones: (14) 3104-2834 Bauru - SP 

/
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ANEXO 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DA EXPERIÊNCIA 
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DIRET·ORIA DE ENSINO - REGIÃO BAURU 

Portarias do Dirigente Regional, de 9-2-2009 
O Dirigente Regional de Ensino, com ·fundamento nas Deliberações 
CEE nºs .10/97, 01/99 e 73/08, Indicações CEE nªs 09/97 e 73/08, Lei 
nº .11 .274/06 e Re~. CNE/CEB n203/05 e à vista do que consta dos 
Processos n2s 0091/0038/2009 e 009210038/2009 expede a presente 
Portaria: 
Artigo ·1Q - Fica autorizada,·a Implantação e o funcionamento do Ensino 
Fundamental de nove anos na escola de Educação Especial da 
APAE-Bauru, locall.zada à Avenida José Henrique Ferraz, n220-20 
com extensão no n.219/86, Jardim Ouro Verde em Bauru/SP, mantida 
por Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru,. CNPJ 
NQ 45.032.745/0001-70. 
Parágrafo Único - a implantação .do Ensino Fu1.1damental de nove 
anos, na .Escola de Educação Especial da APAE-Bauru, dar-se-á a 
partir do início ·do ano letivo da 2009, com a .oferta do · Ensine 
Fundamental (anos iniciais - 1 g ao 5ª ano). · 
Artigo 2Q - a ·Escola de Educação Especial da APAE-Bauru, continuará 
mantendo a Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos. 
Artigo 3º - Fica aprovado o novo Regimento Escolar da Escola de 
Educação Especial da APAE-Bauru, já identificada no artigo 112 desta 
Portaria, revogando-se o anteriormenle publicado no D.O. d6 
27/01/2005, Portaria DER de 26/01/2005. 
Artigo 4 2

- Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a 
manter ·adequado seu Regimento Escolar e Plano de Gestão às 
instruções relativas ao cumprimento da Lei Federal n2• 9394/96, às 
normas baixadas pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação e 
à legislação pertinente à rede de ensino particular. 
Artigo· 5º - a Diretoriq de Ensino - Região qe Bauru, respqnsável . pela 
supervisão do estabelecimento de ensino, .zelará pelo fiel cumprimento 
das obrigações assumidas em decorrência .desta Portaria. 
Artigo 6º - Esta P.ortaria entrará em v~gor na data de sua publicaçãc 
retroagindo os efeitos, a partir do início do ano letivo de 2009. 
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D.O DE 11 DE AGOSTO DE 1982 

- .. ·--- - ---DI\'UAO REO IONAL DB BNI040 
DE BAUJ\U 

Portarla do Dintor TKDieo (dt DIYl•lo), de Jt.T.U 
A vlata do dl1poito oa Dellberaçlo CEE U17!J R11oluçlo 

SE 12/81 ' do que coruta nQ Pr0<:c110 Ht2/IO·Dlh~/B, •AP•d• 
a prtaento: · 

Artlao 1. • - Fica eprovado o Re1lme12to Bacolar • aw.orl· 
udo o funclouamenio da Etcola de Educaçlo Bapect.I da 
APAE de Bauru, localizada Ili Rua Ao'6nlo GupulaJ, l·H, 
em 8.luru, mantida pela APAE • AHoclaçlo de Pa.111 Aa(Joe 
do• Excepclonal•. com Hdt •m BalU'll • lDMrfta 00 e.o.e. 

' 4$.0ll.746/0001/70. 
Artlao l. 0 

- A unidade caeolu a que H rolwe o al1i10 l. • 
da ui Por'UrlA mh1l1trar6 1111Uio da J. • Grau, aa WoclaUdact. 
d11 Educaç&o E1pecual, para dotlcl111te• i;.atala ed~Ytt.. 
cou.lorme Pllln.o de CW'IO aprovado. . 

Artl10 l.' - 01 rHponaheil pelo t1t.abt'8dmen&od••• 
•lno tlcam obnaado1 a manter adequado• 1111 PlaDO E1oolar • 
Reeímenio Escolar As 11ormn1 que !oram bal.xadae oeiot-Con· 
telho• Federal e Eetadual do Edu~ç&o t dtmala iDawc6" 
relatJvu ao cumprimento da Lei Federal $.IH'7J. 

Arti10 4. • - A Dtl111acl• de En1lno d• .B•i&.N, l>"AB ode 
Bauru. 11 qu•I uUI Jurl1dlcloaDdC1 o MC.Wlcicla.eal!O ·iil• ·eia8'
UI), ielarA polo fiel cumprlaionto. d .. obrl1ac6t• Mlriilllhlu 
•ai decorréncl.1 dota Portürla a proporl em .CHO de .lMd.lm
plemento. a eu~11çlo dca presenta aucorbac;Slo, dt .coaforml· 
dtide com o disposto na Dellboraç&o CBE ll/'tl, 

Artlfo 5, • - E1ta Pon.arla ea1rarl _.ai v-laor ·na •ira.ta ~a 
aua publ açlo. . . _ ~- .. . __ 

Portaria DRE/B de 29-07-82, publicada no D.O de 11-08-82, autorizando o funcionamento da 
'Escola de Educação Especial da AP AE de Bauru. 
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SECRETAR/ADE ESTADO.DA EC)UCAÇÃO 
COORDENADORIA. DE ENSINO po IN!E':'IOR . .. 
DiRETORI~ DE ENSINO - REGIAO DE BAURU · , 

· 9}{ ~~·-r·····, 
.. °3 Fl.S.:-.. ~-

.. 

p ARECER DO SUP~;RVISOR DE ·ENSINO 
. . . 

. . . 

' . 
' " , . 

-rr~ 
·OE/ BAURU 

1. Histórico: ,. . .. " . 
. A responsável pela mantenedora . . Asso~iaçã~ ·, de. ,-Pai~ ~ e::· ~gos :dos. · 

Exc~pcionais de Bauru,- .CNPJ..45~032.745/0001'.:70, .da;p_sêol( de 'Ed.U:~açãó._Esp~cial 4a 
· AP AE de Bauru, encaminha expediente a . e~fa pjr~tó.ri~ -de Ensino" com· pedido de 

. implantação do curso cÍe Ensfuo· ·Fun~amental..:, 'ános'. iíiicials ftº~ ao S°l. bein .como 
ap·rovacão de seu novo· Rtgimento Escol,r. : , :· . -.'. .. ' :_. ... : :, .· , · . ,. ·· · ~· . . 

· · . Consta ·do . presente, . cópia do ,nQvo' Regih:).~to, ·oficio ' e· requerirriento da 
re~·?onsável pela mantenedora, com .a . supr~ ~tad.a so**açãó,, teímo·: ~e ~r~nsabÜida~e~ 

·descrição sumária, laudo técnico, estatuto da Entida.d~, ·C~J e planta atualizada do prédio 
· (tudo em duas vias). . .. . . . . :· ., ,,.' ·· .. : . · .. · ., . ... . . · . 

Preliminannente, cumpre esclarecer que a ·escol~. já está autorizada a manter 
cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamentaj; Educa~ de .. iovens ·e Adultos . 
correspondente as ptimeiras ~éries do Ensino F~ndamental !e .ac ·Edu~ção Profj.ssio~al -
nível básico, formação inicial-e continuadá de trabaU,ladores .. . · · 

. A título de esclarecimento temo~ à· i~formar o que· segue:· .. 
i, A escola está.localizada à Avenida Jos~ Henrique ferr~, nº 2.9:-20 e teve o 

· · .pnmeiro ato legal para seu . funciori:am.~fo,_ a Portaria .çJ.ó' . Dir~tor Técnico 
de Divisão daDRE. Bauru, .. d~. ~~/.07/82, p.úblic"adá ~.:D'QÊ ·ae. ll/08/82 e 

'fi d DOE d . 18/03/87 · . · · 1 • ..... ,. '•\· • .... ' reti ca a no . e , . ; · .. : .. ·. ,,:· ·:·. · · ·: . . .. . . · · ', · · 
· 2. A . escola teve · autorizada ·a . sµa /Extensão·;: .. 'IocaHzâcl'a '. 'à . Avenida José 

Henrique Ferraz~ riº 19-86, para:_a9rigar,8s .. ninhás ,'él~ Edii~Çãd: :Profissfonal, 
através da Portaria do . Dirigen~(d' Diretotj~~e ~nsino.f- .J.leii~o d~ ·Bauru~ 
de 14/1.0/05, pub~cada eni DQE em -15/1 OIQS. '. · ·· . :,' :: < ;·< .. · " . ., 

3 •. o Reginlento Esc~lar"·atual (oi ·aprovadC?. atra~és Ae Portmi 4,o Dirigente . 
Regional de Ensino, de"26/0l/05,.publicada çm DOE de 27/0it/OS· . 

. . ' . ' ' . 

.. .. . ' 
·II. Apreciaç.ão: ,. · · ' : ·, 

· a) Implant~ção do Ensino Fundamental 
. · . · A escola. d{spõe de. espaço fisiCo p~à tal· iinpl~tação, t~do .enr vista que já 
mantinha turmas de pré-escola, de ~6 a~os, . a~é o .ano letiyo de 2üp8,. ocol':1"endo, portanto~ 
apenas mudança de nomenclatura de tu,rm~s:. ~e pr~escola: para lº ~o. . ·.. . · · 

P.ara tanto -a responsável .Pela m~tetn~C?r.a junta Tcrm~· de ~espoi1sabilidade 
sobre ·as 7ondições de segurança e higiene (capaci~a~~:ti#anceira pa,ra' ~manutenção do 
predio usado pela esc.ola, para fins · educ~ciónfils;· assün .. cqmo .Laudo, Téénioo. ~ do 
Engenheiro, assumindo responsabilidade pClas conàiÇões :d~ habitabilidade.aos mesmos: 

, '• 1 .~· r • , 
• 1 .. . , . 

. . . . • 
. . . . . . 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
.COORDENADORIA DE ~NSINO. DO INTERIOR . 
DIRETOFllA DE ~NSINO - REGIÃÇJ DE B~URLJ. ~ . .... 

_.· 

i~t 3. .,_f_LS-.:-1 __ ..... _ -

~ 
OE/BAURU 

Em anexos encontra-se, támbém, a descrição sumária dos diferentes ambientes 
e planta atualizada do prédió em que· se j.nstalará o 1 l> àn9 dó ~F. · . ·· · ,. · . · · · 

. · · · ' · . · P.RÇ>Ç; NS! \ . 
: -FOLHAS --:i;\4~~~-~-

. . b) Regimento Escolar · · · . . .. · "-::"- _ - .==. =====~=d 
Foi-nos encami~ado novo Regimento gsool_ar_ por .conta das alterações que se 

fizeram necessária5, para a implant.aÇão do refe~d.o CUI'.SO, em cluas vias. · . . · . ·: . . .. ' 
· · b mesmo foi analisado·µos tenilos da·Iegislação vigCJ;lte e constatamos que está. 

em co~dições de se~ aprovado. · · · . · : . · . '. .. . ._.. , ·. . · · · . ' : · . . · · . 
• ,!f .· . 

. III. Conclilsão . . . . . . . , . . . . 
Fren~e ·ao ~xpo-sto _som9s favorá~el aó que· segue: . · ·· .. · ;· · · · 
1. . AutorizaÇão pará· ilÍlp!antação ".~os_ imos ~i~i~-.(1° ao .S~)" d~ 

Ensino Fundámen~al, . a partir . do · anó l~ti~o :de 2009, na: 
' unidade escolar -. Escol~ de Educação. Especlâl da AP AE de 

Bauru, ·mantida pela . ~ssQciaçã~: · de Pais. .~· :Amigos dos 
- --Excepcion~is de ~~u~u_,' ~]4~.032.74'?/009,1;7,o, situada à 
Avenida José Hentjque: Ferraz, nº 20-20 , C:Om Exténsão à 
Avenida José Henriq-Pe ~erráz •. n~ "!9186; . . . ... · ·- . . 

· . 2. . Apro.vação . ·.do novo 1 i;{~giin~~tot·~sc~lar,' , .:réy~gando-se o 
anterior,. aprovado. através de Portàtj.a 'do'Ditjgente Regional de 
Bnsil).o de 26/0112005, publici;idai:eilr DOE de 27101/2005.. 

J. = S_ejam expedid_as .. a~ copip~t~9-tes -~pÓ~arlas (bnpl~tação do 
. · referido curso e aprovação regimental): 

• • • 1 

·. 

. .. . · .· ' · 

. , ' ' .~ , . . . 

; . : . . . . 
. .. 
' .... .. . . 

-' ~.. . 
. " - . , 

•• • t 
: ; ~ ... 

~ . . . .. . ·. 
. )•;' •.": •,);,\. · . 

. .. 
.. . . . . . ·. 

'.: l ·•• ....... . ,".·,i. · •• ' 
... · . \ 

\ ' :,;·, . .. l, • ., .f • • 

. ·. ·' ·' 

.. . ... ' . ' 

.. . , .. 
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A••OdlÇIO rlt Plll• e Amigo• do. i!KÇttfXional• cM S.tmJ/SP 

Sod• -Awn.\1.9 Joa6 HMttquo F-mar. 20.20 • ~ Pf1t:QU9 Gtafi» eocora 
&uni ·.sPI CEP r7054·®7 

Ponl!Fex: (14} 3106-1252 
b#uiv@IPH~-Otl)bl" J www:b8uri.r.trp1Jett8$1.0fp.br 1 ~~~m1 

~\fi. 
~~ 
APAE Ende~o pora <:orr•ipondfncln ·RIJO Rrx1tfoo ROlltfJfl'o. 1-47 • CooJto do Cidlde 

8oottJ ·SPJ CEP 17015-420 
C.l.:t• ~rd li" '60 
~- 04} 31C4·2834 

. 

Bauru· SP 

, 
PROJETO POLITICO PEPADGOGICO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
PROC. Ne itc lti 

---'~---<ill*l!---

F OLHAS / ")D 

1.1 Nome 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE Bauru 

CNPJ: 45.032.745/0001-70 Natureza Jurídica: Privado 

Rua: Avenida José Henrique Ferraz 20-20 Bairro: Residencial Granja Cecilia 

CEP: 17054-697 Cidade/Estado: Bauru/SP 

Telefone e Fax: (14) 3106-1252 E-mail: bauru@apaebrasil.org.br 

1.2 Fundação: 25 de janeiro dei 965 

1.3 Presidente/Diretor 

Nome do Representante Legal: Olga Bicudo Tognozzi 

Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 2.883.580-3 SP/SSP 

CPF: 330.595.278-49 

Rua residencial: R: Sebastião Pregnolato, 6-70 Bloco A - Apto 64 

CEP residencial: 17047-001 Cidade/Estado: Bauru/SP 

Telefone residencial:/ 3281-1621/ 3203-2640 Telefone comercial (14) 3104-2834 

E-mail particular: presidenciabauru@apaebrasil.org.br 

1.4 Mandato atual Diretoria: Composição Diretoria: 2018 a 2021 

Presidente: Olga Bicudo Tognozzi 

1° Vice Presidente: Emerson Crivelli 

2º Vice Presidente: Sumara Simões Batista 

1° Tesoureiro: João Alberto Parise 

2º Tesoureiro: Roberto Franco 

lº Secretário: Maria Amélia Moura Pini Ferro 

2º Secretário: Francisco Evangelista De Araújo 

1 º Procurador: Alceu Luiz Carreira 

2º Procurador: Luiz Celso de Barros 

1 
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Assoclaçlo de Pai• •Amigo• do• ~loml• d• Bauru!SP 

Sedo· Avenkta Jo3it H~/rlqrHJ F<Nrt11. 20-20 • RHklmla.J PlllqVO Gratlftl Ceeflía 
~-$P/CEP110U~7 

FonalFax: {14) 3100-1262 
bttlt'tl@~wa.il.oq).br I W'M\U)&U111.1petlv.sd,Orp.br 1 fmlbQo.tcoml~u 

Endaroço pn corratpondêndo -Rua Rodn'go Rom&lro. Z-47. Conlfo da CidDCJo 
Bauru · SP 1 CEP 1101 S.420 

c.b'• Postal,,. 16C 
~· (14) 3104·Z83.f 

Conselho Fiscal: Sérgio Togashi, Braz Melero, José Francisco Hemandes Sandrin 

Suplentes: Adriano Sávio Gonfiantini: Antônio Donizete Neves, Arthur Felipe da Silva 

Santos 

1.5 

• 

• 

Fundamentação Legal 

Constituição Federal de 1988; 

Lei Nº 7.853/89 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, que consolida as normas de proteção e dá outras providências, e o 

Decreto Nº 3.298/99 que regulamenta a citada Lei; 

• Lei N° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

• Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) MEC, 1997; 

• Lei Nº l 0.172/01 - Plano Nacional de Educação; 

• Diretrizes Nacionais de Educação Infantil - CEB Nº 01 de 07.04.99; 

• Parecer 11/2000 - Diretrizes de EJA - CEB; 

• Organização das Nações Unidas - ONU. Convenção sobre os direitos das pessoas 

com deficiência. 2006; 

lnluru • SP 

• Decreto Nº 6.571/2008 - Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva. 

• Parecer CNE/CEB Nº 13 Diretrizes operacionais para atendimento Educacional 

Especializado na educação básica, modalidade Educação Especial; 

• Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Diretrizes operacionais para atendimento 

Educacional Especializado na educação básica, modalidade Educação Especial; 

• Decreto 7611 de 17 de novembro de 20 l l - Educação Especial e Atendimento 

Educacional Especializado 

• Nota Técnica - SEESP/GAB/Nº 9/201 O - Organização de Centro de Atendimento 

Educacional Especializado 

• Lei Federal 12764 de 27 de dezembro de 2012 - Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
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Endero90 para eo1Te$pond6nela • Ru.l Rotk190 Romolro, 2·41 • C&hlro dD CldMllJ 
Bauru -SPI CEP 11015-420 

C.hro Pomin" 1«i 
~lfl,S,' (1'4) 3104-2834 

• Lei 13146 de 06/06/2015 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

Bauru· SP 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
PROC. N2_,u'M~" U~b.__~'1111-
FOLHAS t5Z. 

I.6 Constituição da Entidade - Conforme Estatuto 

Artigo 1° - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru, também 

designada pela sigla AP AE, fundada em 25 de Janeiro de 1965, é uma sociedade civil, de 

assistência social, atendimento à saúde e educação, com duração por prazo indeterminado, 

tendo sede e foro na cidade de Bauru . 

1.7 Da Diretoria 

Artigo 14 - As eleições e posses para a Diretoria Executiva eleita com mandato de 

dois (02) anos com direito à reeleição, dar-se-ão em dia útil, previamente designado, da 

segunda quinzena do mês de março, e será composta de: 

Presidente 

1° e 2º Vices presidentes 

1° e 2° secretários 

1° e 2° Tesoureiros 

1° e 2º Procuradores 

§ Único - O mandato da Diretoria terá a duração de 02 (dois) anos com início na data de 

sua posse e se extinguirá por ocasião da posse da nova Diretoria, com direito a reeleição. 

2. DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ENTIDADE 

2.1. Caracterização da Entidade 

A AP AE Bauru é uma entidade de Assistência Social de forma permanente, 

continuada e planejada que presta atendimento e assessoramento a pessoa com deficiência, 

bem como a defesa de direitos articulada com outras políticas na área de Educação e 

Saúde. 

3 
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Assocfaçlo d• Pais e Amigos dos lixCftfX./on11l!I do B41Uru/SP -:, ~ 
SttdlJ. AV&llffJa Jo#Õ l~11riqt1a Ferr~. 20.20. Rrnidlmclal Pt:irqll6 Gran/a CDaDID 

&Wll ·SPI CEP tllJ,'i.4-1191' 
'Fofío!F:t.t: (14) 3106-1252 

btMJ,t@&pflebra"$il,Ol'(l.br I WIWdU:IUW.al)OO:bflwll.org.b( l l~~tW 

Endo.roço paa. corresponttinel11 ·Rua Rodrigo RomfJ/ro, 2-47. Ccnflo do Gidado 
BIW:tV ·SPI CEP17015-42(l 

Ca&•Post.atn" 1&0 
Rlfl8$: (f.f) 3104-2834 

o 

Devido à experiência adquirida, somada a filosofia inclusiva transformadora, é 

também reconhecida pelo seu trabalho na área de desenvolvimento de tecnologia social, 

Bauru· SP 

apoio à inclusão escolar e emprego apoiado. 
PROC. NR 

FOLHAS 

'J;l b li i, ____ '»-11--

(~ 
2.2 Finalidade 

2.2.1 Missão 

Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, prestação de serviços de 

qualidade, apoio à família direcionado à melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência, necessidades educacionais especiais e de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social visando à inclusão na sociedade e exercício pleno da cidadania. 

2.2.2 Visão 

Ser excelência e referência no país na defesa de direitos e prestação de serviços, 

atuando como movimento de pais e amigos de pessoas com deficiência. 

2.2.3 Filosofia 

Inclusiva I Transformadora 

2.2.4 Valores 

• A Pessoa com deficiência é a razão de ser da instituição, sendo prioridade nas 

decisões; 

• Inovação, pioneirismo, motivação, planejamento e educação continuada da equipe 

são indispensáveis para o processo contínuo de desenvolvimento e crescimento da 

APAE; 

• Empoderamento de alunos/usuários e famílias; 

• Busca da excelência; 

• Inclusão social; 

• Busca de auto sustentação; 

• Trabalho em parceria. 

4 
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1.. 

2.2.S Âmbito de Atuação 

• Defesa de direitos; 

• Prevenção de deficiências; 

• Educação; 

• Educação Profissional; 

• Saúde; 

• Assistência Social; 

• Apoio à família; 

• Lazer, esporte e cultura; 

Asso~açlo da Pais a Amigos dos Excopçlona/$ de.Bauru!SP 

Sodo-~AV'O()fda Jo36 Horvlqrm krraz, 20.20 • Rtnidondai ~ Granja CvcfliD 
Blwu · SP l CEP 17054··697 

F-Me/F;"l.r. (14} 31lJÕ·1252 
ll8ttm@Opaébr,,$il.0117-titl WWV(tmuru,&paeblaSlf,ClgJ;ir 1 !aco~comlspaot»imJ 

Enderoço para cor.,.spontlêncla · Rua Rotlrfgo Romolro, 2-41 • Qmlftl dQ Cklado 
Bs1m,, -SPI CEP 17015-420 

Ça/)-111PosJ;JI11" 160 
Fciiw;..· (H) 31Q4.:Za3'4 

PROC. N2_ 

FOLHAS 

• Capacitação e aperfeiçoamento técnico-profissional; 

• Desenvolvimento de tecnologia. 

2.2.6 Princípios 

• Ética; 

• Transparência; 

• Equidade - Justiça; 

• Eficácia; 

• Perseverança; 

• Comprometimento; 

• Respeito ao indivíduo - Humanização, Visão Holística e Respeito à Diversidade. 

2.2. 7 Objetivos 

B::mru ·SP 

I. Oferecer à pessoa com deficiência condição adequada para o desenvolvimento do 

seu potencial proporcionando sua inclusão no meio social; 

II. Oferecer programas educacionais e terapêuticos adequados, respeitando as 

necessidades e possibilidades de cada um, visando maior participação e realização 

pessoal; 

III. Capacitação constante da equipe multidisciplinar, visando ampliar seus 

conhecimentos para obter o máximo de aproveitamento no desenvolvimento do 

aluno/usuário; 

5 
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Sodo -A~ JOs611orrriquo f!flmu, :ro.20- RnkHlndlJIParqvo Gllllja CltC8la 
e.uru · SP 1 C!P J1(}.54.d97 

Fono!FU: (14) 31()6.1252 
bsuw@lapttfbra'1/.Cf0.bt l www..bouro.opnoJ:J.ra.\Cl0:rg.br 1 laarb00.t.~11a 

Endorcço poct cormponcJlnclA. Ruo RodtigO Romeio. 2-47 - Centro da Cldado 
BalJl'U · SP J CEP 170t 5-420 

C•ht• Post.ol ,.,- f«J 
~ (14) ~04-2834 

IV. Proporcionar apoio e orientação familiar e comunitária, de modo a gerar ambiente 

adequado ao aluno/usuário atendido; 

V. Promover ações de prevenção às deficiências, por meio de iniciativa própria ou em 

parceria com órgãos públicos. 

2.2.8 Finalidades Estatutárias 

I. Promover o bem-estar, a proteção e o ajustamento em geral dos indivíduos 

portadores de deficiência, onde quer que os encontrem; 

II. Estimular os estudos e pesquisas relativas ao problema dos excepcionais; 

III. Não possui finalidade lucrativa e desenvolverá todas as suas atividades de forma 

gratuita, ficando os assistidos isentos de pagamento de remuneração de qualquer 

espécie pelos beneficios recebidos; 

IV. Por ser contrário a lei e a moral, a associação não fará distinção de cor, raça, 

condição social e credo político, bem como, não permitirá discussão de assunto de 

natureza político partidário. 

3. HISTÓRICO E ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - AP AE de Bauru, com 

52 anos de existência, é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, que tem como 

missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, prestação de serviços 

de qualidade, apoio à família direcionado à melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência, necessidades educacionais especiais e de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social visando à inclusão na sociedade. 

A APAE Bauru acredita que o reconhecimento da igualdade de direitos e deveres 

fortalece os programas de inclusão e garante a obtenção de resultados mais efetivos para 

serem replicados e expandidos, colaborando imensamente com a quebra de barreiras e 

preconceitos. 

A Instituição é Mantenedora de Serviços nas Áreas de Saúde, Assistência e 

Educação, e atende atualmente mais de mil e oitocentos pessoas/mês com deficiência 

intelectual, fisica, visual, múltipla, autismo, necessidades educacionais especiais, bebês de 

alto risco e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todas as ações desenvolvidas 
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pela Instituição são em prol da emancipação e inclusão das pesscr,:::~~llll.l~9':-:ps;~-h--

trabalho e na vida. 

Atualmente é considerada referência na Área de Assistênci.k-~.ei1tl=~ili:i::i:c:at!:tZ:::=~;k= 

serviços de média e alta complexidade, por meio do Serviço Especializado à pessoa Idosa e 

Deficiente (SEID) e Residência Inclusiva. O SEID oferta atendimento especializado a 

pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas 

limitações agravadas por violações de direitos. Na Residência Inclusiva acolhe pessoas 

com idade acima de 18 anos, que apresentam deficiência Intelectual, em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou 

extremamente fragilizados por violações de direitos. 

Na Área da Saúde, a partir de 2013, foi habilitada como Centro Especializado em 

Reabilitação - CER III, visando à prestação de assistência em saúde, atendendo a três tipos 

de deficiência: Física, Intelectual e Visual, bem como Oficina Ortopédica Fixa e Itinerante, 

objetivando ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde prestados, sendo 

referência na reabilitação da pessoa com deficiência de acordo com o Plano Viver sem 

Limite. Oferece serviços ambulatoriais, prestando atendimento e acompanhamento a 

qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra 

referência do Sistema Único de Saúde - SUS nas áreas de Reabilitação Intelectual, Física e 

Visual e Oficina Ortopédica. Os serviços estão referidos a uma base territorial 

populacional pactuada entre as partes e discutida na Comissão de Intergestores Regionais 

de Saúde de Bauru. 

Na Área da Educação, é autorizada a oferecer atendimento escolar na Educação 

Especial nas modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Profissional - Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores - Nível 

Básico. 

Em parceria com a Secretaria de. Educação do Estado de São Paulo foram 

matriculados em 2016, no Ensino Fundamental, alunos com Deficiência Intelectual, 

Múltipla (deficiência intelectual associada à outra deficiência) e/ou Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), que necessitam de apoio pervasivo, egressos das escolas de Educação 

Especial das APAEs ou encaminhados pela Diretoria de Ensino, cujas necessidades de 

recursos e apoios extrapolam, comprovadamente, as disponibilidades da escola da rede 

comum de ensino. Ressalta-se que a AP AE Bauru mantém convênio com a Secretaria da 
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Educação do Estado de São Paulo para atendimentos a alunos com deficiência intelectual e 

múltipla há muitos anos e, desde 2011, foi credenciada com o con J;;~~~~;:;;nr--.J~ 

alunos com TEA. 

No convênio com a Secretaria Municipal de Educação, a Insti.túi~;i::â~lái!~~~~===tb 

Escola de Educação Especial da APAE Bauru na modalidade EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) e Educação Profissional. Mantém ainda, pelo mesmo convênio, o Centro de 

Apoio à Inclusão Escolar (CAIE), realizando os atendimentos no contra turno a crianças e 

adolescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, matriculados na Rede Municipal 

de Ensino e encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Educação 

Especial. 

Importante ressaltar que a APAE Bauru, desde a década de 90, vem trabalhando de 

maneira gradativa e com responsabilidade, em prol da inclusão de alunos com deficiência. 

Inicialmente e, pelo momento histórico de possibilitar a Escola de Educação Especial 

atendia alunos em um período e no contra turno o mesmo frequentava o ensino comum. 

Após este período mais precisamente no ano de 2000, a Escola Educação Especial APAE 

Bauru passou a não ser mais porta de entrada da primeira matricula, assim todos os alunos 

com deficiência deveriam (devem) ser matriculados no ensino comum. 

A escola especial neste contexto passou a matricular somente alunos com deficiência 

intelectual, múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessitam de apoio 

pervasivo. Tais alunos são encaminhados do ensino comum que comprovadamente após 

todo investimento pedagógico necessitem de uma flexibilização curricular significativa, 

precisando assim de uma escola especializada. 

Atualmente a Escola de Educação Especial da AP AE de Bauru trabalha em prol da 

inclusão social de todos os alunos, atende criança somente a partir do primeiro ano do 

ensino fundamental embora possa ofertar a educação infantil. É consenso que a criança no 

período que estiver na educação infantil deve estar matriculada em escola comum, porem 

sabendo da nossa missão que é defesa de direitos a AP AE Bauru passou em 2011 a 

oferecer no contra turno o Atendimento Educacional Especializado - AEE, para alunos da 

educação infantil da rede municipal de Ensino de Bauru. 
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A AP AE Bauru atende pessoas com deficiência intelectual, fí sica, VISUfü, 

do espectro do autismo, necessidades educacionais especiais, bebês de risco e pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Neste sentido, tem atuação nas áreas da Assistência 

Social, Saúde e Educação de acordo com a elegibilidade que segue: 

• Área da Assistência Social: 

~ Atende usuários da entidade, famílias e pessoas com deficiência em situação de 

violação de direitos. 

• Área da Educação: 

~ Escola de Educação Especial atende pessoas com Deficiência Intelectual, 

Múltipla (deficiência intelectual associada à outra deficiência) e/ou Transtorno 

<lo Espectro Autista (TEA), que necessitam de apoio pervasivo, egressos das 

escolas de Educação Especial das APAEs ou encaminhados pela Diretoria de 

Ensino, cujas necessidades de recursos e apoios extrapolam, comprovadamente, 

as disponibilidades da escola da rede comum de ensino. 

~ Centro de Apoio à Inclusão Escolar atende alunos com Deficiência Intelectual, 

Deficiência Física, Deficiência Múltipla, Transtorno do Espectro do Autismo e 

outras necessidades educacionais especiais. 

• Área da saúde: 

~ Integra a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência corno Centro 

Especializado em Reabilitação - CERIII atendendo Deficiência Física, 

Deficiência Intelectual, Deficiência Visual e Transtorno do Espectro do 

Autismo, e possui ainda oficinas ortopédicas fixas e móvel para dispensação de 

órteses e próteses e meio auxiliar de locomoção. 
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5. ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL -APAE Bauru 

Escola foi fundada no dia 25 de janeiro de 1965 da união de alguns pais e amigos 

desejosos de encontrar atendimento especifico. Surgiu da união daqueles que se doavam 

por amor a causa das pessoas com deficiência, em uma das salas da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, gentilmente cedida pela então, diretora, 

Irmã Rosalva Motter, reuniram-se e elegeram a primeira diretoria tendo como presidente o 

Dr. João Pereira Martins. No período de 2 anos prestavam serviço de assessoramento as 

famílias por meio de encaminhamentos e orientações. 

Em 1967 a Escola de Educação Especial (Instituto Psicopedagógico Motter) iniciou 

efetivamente suas atividades com nove alunos; uma instituição que crescia a fim de servir a 

comunidade, marcando presença pelas realizações de cunho assistencial, educacional e 

filantrópico. 

Em março de 1968 torna-se independente passando a usar a marca APAE Bauru, 

sendo regularmente autorizada como Escola de Educação Especial pela Diretoria Regional 

de Ensino no ano de 1982 a oferecer atendimento Educacional Especializado nas 

modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional - Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores - Nível Básico. 

A Escola de Educação Especial AP AE Bauru mantem parcerias com a Secretaria 

Estadual de Educação e Secretaria Municipal de Educação sendo: Convênio com a 

Secretaria de Educação do Estado oferece atendimentos a alunos no Ensino Fundamental -

Escolarização Básica. 

No convênio com a Secretaria Municipal de Educação, a Instituição atende alunos da 

Educação de Jovens e Adultos - EJA e mantém o Centro de Apoio à Inclusão Escolar 

(CAIE), realizando os atendimentos no contra turno para alunos matriculados na Rede 

Municipal de Ensino e encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação - Divisão de 

Educação Especial. 

A escola de Educação Especial APAE Bauru mantém-se na modalidade de Educação 

Especial em Escola Especializada, em caráter substitutivo, garantindo o direito à educação 

a todos aqueles que em função de necessidades educacionais específicas, encontram 

dificuldades em se beneficiar do ensino comum. 

A Escola de Educação Especial oferece atendimento educacional especializado, com 

metodologias adequadas às necessidades específicas e individuais, com conteúdos 

10 



• 

curriculares que integram conhecimentos úteis ao exercício da c~1Cliaããianim:iai,~1~ml;@im'fõ;:=tt=::=::!:~ 

valores éticos que contemplem a autoestima e atitudes adequadas ao convívio social. 

A concepção de ensino e aprendizagem que permeia o trabalho da Escola de 

Educação Especial esta comprometida com os princípios da LDB, ou seja, onde todos 

possam aprender e ensinar, respeitando a diversidade e ritmos de aprendizagem para o 

desenvolvimento de suas capacidades. 

O direito à educação é proclamado na Declaração dos Direitos Humanos e foi 

fortemente confirmado pela Declaração Mundial sobre Educação para todos. A 

Deliberação CEE 68/2007 acolhe a possibilidade de se utilizar instituições especializadas, 

dotadas de recursos humanos nas áreas educacionais, de saúde e assistência para: 

• propiciar, complementar, suplementar e apoiar o processo de escolarização dos 

alunos com necessidades especiais; 

• oferecer aos alunos matriculados atividades de preparação e formação para o 

trabalho. 

6. METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho pedagógico é focada no Currículo Funcional Natural na 

Abordagem Ecológica, que facilita a aprendizagem de habilidades essenciais em todas as 

etapas do desenvolvimento, dentro do contexto ecológico-comunitário. Tem como ponto 

de partida procedimentos de ensino compatíveis com as capacidades do aluno, propiciando 

oportunidades para que o mesmo atue da melhor forma possível no ambiente, tornando-se 

mais criativo, independente e produtivo. 

Segundo LeBlanc (1992), a Proposta do Currículo Funcional e Natural está baseada na 

funcionalidade das habilidades a serem adquiridas e na manutenção destas através de 

possibilidades naturais de aprendizagem. Abrange todos os contextos nos quais o altmo 

convive: escola, comunidade, família e trabalho. 

A Escola de Educação Especial segue as etapas de escolarização na modalidade 

Educação Especial: Ensino Fundan1ental, Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Profissional - Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores - Nível Básico sendo: 

• Ensino Fundamental - FASE l: Escolarização inicial, para alunos de 6 a 14 anos 

e 11 meses: O programa objetiva a formação integral do ahmo por meio de sua 

escolarização. Contempla a Fase I do Ensino Fundamental, tendo como base, 
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para construção de seus 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (MEC/SEF, 1998). Para os 

alunos que apresentem necessidade de apoio permanente/pervasivo, será 

considerado o nível de funcionalidade, determinando o tipo de adaptação 

curricular e desenvolvimento de estratégias funcionais, correspondendo às 

necessidades específicas de cada aluno. 

• Ensino Fundamental - FASE II: Programa socioeducacional, para alunos de 15 

a 30 anos: Programa que visa dar continuidade ao processo educacional, com 

atividades educacionais funcionais compatíveis com a faixa etária dos alunos 

que apresentem necessidade de apoio permanente/pervasivo, que ainda não 

tenham condições de frequentar a modalidade de Educação Especial para o 

Trabalho. 

A Escola de Educação Especial - AP AE Bauru também mantem o Centro 

Especializado em Autismo e Patologias Associadas - CEAP A programa diferenciado para 

alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessitam de apoio pervasivo, 

matriculados no Ensino Fundamental FASE I e II. 

Em decorrência da procura deste atendimento especializado (Considerando o censo 

de 2000 (IBGE, 2000), que entre um a dois milhões de brasileiros preencham critério do 

espectro autista, sendo de 400 a 600 mil com menos de 20 anos, e entre 120 e 200 mil 

menores de cinco anos.) e buscando a excelência dos serviços oferecidos ampliou-se o 

número de pessoas atendidas com TEA na Escola de Educação Especial APAE Bauru, 

atende 76 alunos. A Equipe vem se aperfeiçoando a cada dia em estudos, intercâmbio com 

outras entidades para troca de experiências, capacitação da equipe técnica e pedagógica, 

divulgação do trabalho realizado na comunidade, Diretoria de Ensino e Secretaria 

Municipal de Educação, bem como sendo centro de visitação para outras instituições e 

comunidade. 

O atendimento escolar de pessoas com TEA necessita de urna estrutura diferenciada 

que incluem ambientes, materiais e equipe especializada. Devido às características e 

necessidades deste alunado, embora o atendimento educacional seja preferencialmente em 

grupo, há necessidade de ações individualizadas e personalizadas. As atividades devem 
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estar voltadas não apenas para conteúdos programáticos escolares, mas também para a 

melhoria da qualidade de vida do indivíduo, promovendo a sua inclusão na família e 
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sociedade. 

O Programa utilizado é baseado no ensino estruturado: 

Método TEACCH (tratamento e educação para crianças autistas e com distúrbios 

correlatos da comunicação), que foi desenvolvido nos anos 60 no departamento de 

psiquiatria da Carolina do Norte nos Estados Unidos. O TEACCH se baseia na organização 

do ambiente fisico através de rotinas - organizadas em quadros, painéis ou agendas - e 

sistemas de trabalho, de forma a adaptar o ambiente para tornar mais fácil para o aluno 

compreendê-lo, assim como compreender o que se espera dela. Através da organização do 

ambiente e das tarefas do aluno, o TEACCH visa desenvolver a sua independência de 

modo que ele necessite do professor para o aprendizado, mas que possa também passar 

grande parte de seu tempo ocupando-se de forma independente. (SCHA WARTZMAN, 

1995). 

Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) - segundo Glennen (1997), é 

utilizado para definir outras formas de comunicação como o uso de gestos, língua de sinais, 

expressões faciais, o uso de pranchas de alfabeto ou símbolos pictográficos como o PECS 

que é um Sistema de comunicação através da troca de figuras, desenvolvido para ajudar 

crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e com outros distúrbios de 

desenvolvimento a adquirir habilidades de comunicação . 

Em parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação, a Escola de Educação 

Especial da APAE de Bauru atende alunos na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

sendo. 

• EJA Ciclo I: o conteúdo programático visa dar continuidade ao processo 

educacional, com atividades educacionais e ocupacionais, buscando a independência 

e autonomia para vida, podendo, de acordo com a avaliação da equipe, realizar 

atividades concomitantes com a Assistência Social, objetivando uma melhoria no 

bem estar e qualidade de vida. 

• Cursos de Formação Inicial e Continuada Nível Básico (Cursos Livres) 

Qualificação, encaminhamento e acompanhamento em Programa de Educação 
' 
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respeitando as possibilidades de absorção desse tipo de mão-de-obra pelo mercado 

de trabalho, atendendo a demanda do município. São oferecidos no Programa os 

Cursos de Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza/Lavanderia, Auxiliar de 

Cozinha/Atendente de Lanchonete e Empacotador (embalador à mão) /Repositor, 

com oportunidade de Estágios na Comunidade. Na Grade dos Cursos são oferecidos 

conteúdos nas áreas de Habilidades Básicas, Específicas e de Gestão por meio da 

metodologia de projetos na abordagem do currículo funcional por pedagogos, e 

instrutores. 

• SEEASP- Serviço de Educação, Encaminhamento, Acompanhamento e Supervisão 

Profissional: Acompanhamento pós-colocação para alunos incluídos no mercado de 

trabalho, por meio do emprego apoiado individual e em grupo, visando sua 

independência, autonomia pessoal e a permanência com sucesso no trabalho. A 

Equipe de pedagogos, psicólogo e instrutores realiza visitas nas empresas, análise e 

customização das vagas de acordo com o perfil do aluno, palestras e grupos de 

sensibilização, encaminha os alunos, acompanha em entrevistas, realiza treinamento 

na fünção na empresa, avalia o desempenho dos colocados, realiza treino de ônibus 

em diferentes trajetos, orientações individuais e em grupo, e atendimento às 

famílias. 

7. FUNCIONAMENTO 

• Segunda à Sexta-Feira 

Das 7h30 às l lh30 e das 13h30 às l 7h30 

8. PUBLICO ALVO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE BAURU 

Alunos com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada a outra 

deficiência) e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) (associado à deficiência 

intelectual), que necessitam de apoio pervasivo, egressos das escolas de Educação Especial 

das APAEs ou encaminhados pela Diretoria de Ensino, cujas necessidades de recursos e 
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9. OBJETIVOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE BAURU 

9.1 OBJETIVOS GERAIS 

• Assegurar a qualidade da educação aos educandos que necessitam de apoio 

pervasivo cuja situação não permita a inclusão em classes comuns de ensino 

regular oferecendo um programa de ensino aprendizagem com apoios terapêuticos 

(psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, etc.), indispensáveis a 

Escola de Educação Especial. 

• Garantir uma educação que disponha de recursos pedagógicos, com objetivo de 

alcançar o sucesso escolar desses alunos respeitando as suas especificidades. 

• Promover a autonomia e independência para a vida social, objetivando um cidadão 

solidário, conhecedor dos seus direitos e deveres, capaz de usufruir e atuar na 

comunidade. 

9.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Em Relação ao Aluno 

• Acreditar que ele é capaz de aprender e conviver com outras pessoas; 

• Adequar as atividades pedagógicas ao rendimento individual e promover maior 
1 

• autonomia; 

• Estimular o processo de comunicação em todas as atividades realizadas; 

• Estimular as habilidades sensoriais, com o oferecimento de atividades, materiais e 

ambientes diversificados; 

• Ampliar o repertório comportamental dos alunos; 

• Encaminhar, quando indicado pela equipe pedagógica e técnica e com a 

concordância da família, a inclusão do aluno no ensino comum; 

• Oportunizar o desenvolvimento de habilidades e aptidões. 

• Propiciar atividades artísticas, físicas, esportivas e comunitárias; 

• Oportunizar o acesso a tecnologias de informação; 
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Em relação à família 
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• Envolver os familiares em todas as ações realizadas com o aluno, mediante 

reuniões, palestras, eventos; 

• Capacitar constantemente a família sobre manejo comportamental, direito da 

pessoa com deficiência; 

• Orientar as famílias que procurarem a Instituição, seja com o objetivo de matrícula 

na escola de educação especial ou permanência no ensino comum; 

• Realizar grupo de acolhimento e apoio aos pais e irmãos de novos alunos; 

Junto à comunidade 

• Sensibilizar, conscientizar e esclarecer a comunidade quanto a pessoa com 

deficiência; 

• Ato::nder outras famílias, outros profissionais e outras escolas que se interessem em 

conhecer as atividades desenvolvidas na Escola de Educação Especial e a 

disseminação dos conhecimentos atuais; 

• Viabilizar encontros com profissionais da área para troca de experiências e 

divulgação dos trabalhos desenvolvidos sobre o assunto. 

10. EQUIPE PEDAGOGICA 

Diretor Escolar Nome: Hideco Minei Bighetti 
Formação -profissional: Pedagoga 
Titulação (graduação e pós-graduação): Habilitação em Magistério para Deficientes 
Mentais 
E-mail: pedagogicobauru@apaebrasil.org.br 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 
Nome: Ana Lucia Celestino Ferreira 
Formação profissional: Pedagoga 
Titulação (graduação e pós-graduação): Pedagogia com Habilitação Deficiência 
Intelectual, Auditiva e Gestão Escolar 
E-mail: coordpedagogicobauru@apaebrasil.org.br 
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Coordenador (a) Pedagógico (a) 
Nome: Sílvia Cristina Achui Correa 
Formação profissional: Pedagoga 

FOLHAS 

Titulação (graduação e pós-graduação): Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva 
E-mail: agenciabauru@apaebrasil.org. br 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 
Nome: Sorria Maria Celestino 
Formação profissional: Pedagoga 
Titulação (graduação e pós-graduação): Pedagogia com Habilitação Deficiência 
Intelectual, Auditiva e Gestão Escolar 
E-mail: coordpedagogicobauru@apaebrasil.org.br 

Coordenador (a) Pedagógico (a) 
Nome: Valdirene Silva da Fonseca 
Formação profissional: Pedagoga 
Titulação (graduação e pós-graduação): Pedagogia com Habilitação Deficiência 
Intelectual, Auditiva e Gestão Escolar 
E-mail: autismobauru@apaebrasil.org. br 

Recursos Humanos 

Agente Organização Escolar 
Ajudante Geral 
Assistente Administrativo 
Assistente Social 
Coordenador Pedagógico 
Cuidador 
Escriturário 
Fonoaudiólogo 
Instrutor 
Merendeira 
Monitor 
Motorista 
Professor 
Professor Apoio/ Auxiliar 
Professor Arte 
Professor Educação Física 
Professor Musica 
Psicólogo 
Secretário Escolar 
Terapeuta Ocupacional 

11. COMPONENTES CURRICULARES 

Os componentes curriculares da Escola de Educação Especial APAE BAURU em 

consonância com a Base Nacional de Educação atendem a legislação vigente no que diz 

17 



Endereço pora corrHPond6nci~ • flua Rodtrpo flont(}Íl'O. 2-47 • Con1ro d~ CidttOe 
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C.l~e Po!ital n" 160 
F0nff: (1 4) 3104·2834 

APAE 
Bauru · SP 

respeito à organização curricular tendo como Base Comum e P:itRoMi~ ~ 

atendendo dessa forma as exigências da comunidade escolar local. 1 :-OLHAS lb ~ 
Para os alunos que apresentam necessidade de apoio pervasivo, lsera êõn~icf~~âd-Õ ·o~-::-::--: =..-

nível de funcionalidade determinando o tipo de adaptação curricular e desenvolvimento de 

estratégias funcionais, correspondendo às necessidades específicas de cada aluno, 

oferecendo 200 dias letivos - 800h horas anuais - Duração de Aula lh / 4h diárias/ Carga 

horária semanal 20h. 

€ompbnehfes' Curriculares .,x,,1. 1º 2 o _, 3c;,,,. ,4,º 11 5º 
Língua Portuguesa 5 5 5 5 5 
Matemática 4 4 4 4 4 
Ciências e Saúde 4 4 4 4 4 

Base Nacional História 1 1 1 1 1 
Comum Geografia 1 1 1 1 1 

Arte (Musica/Plástica/Corooral) 2 2 2 2 2 
Educação Física 1 1 1 1 1 

Total horas 18 18 18 18 18 
Parte Ensino Religioso 1 1 1 1 1 

Diversificada Informática Educacional 1 1 1 1 1 
Total carea horária 20 20 20 20 20 

12. PLANO DE CURSO 

Portu0 uês. 
Objetivo Ge.ral: Dominar 
a comunicação oral.e 
gestual. 

Objetivo Geral: Desenvolver o Objetivo Geral: Ampliar 
pensamento lógico, utilizando ds conhecim ntos sobre a 
conhecimento's para resoluções de sociedade e111 que vivem. 
problemas de ordem simples. Contribuir. para o Iniciar a representação 

gráfica e manter; relações , 
interpessoais com o seu 
meio; Desenvolver a 
criatividade e 

J;>ror>foiar vivência corri o universo conhecimento sobre o mundo 

iode endência. 
!-Nome 
2-Vocabulário 
3-Diálogo Verbal e não 
Verbal 
4-Leitura Inc idental 
5-História 
6-Recados e avisos 
7-Gramática Func iona l 
(Gênero, número grau e 
antônimo) 
8- Linguagem ora l 

n1atemático, permitindo fazer que os cerca. 
descoberta, tecer relações, organizar Conhecer festas, hábitos e 
o pensament0, o raciocínio lógico e • regras sociais- nece sáiias para 
situar-se es acialmente. melhor convívio. 

1 )Noções de: 
a- Quantidade: 
Mu ito, pouco/Cheio e Vazio/mais e 
menos 
b-Tamanho: 
- Grande e pequeno/maior, 
menor/igual, diferente/alto, 
baixo/ largo, estreito/curto, 
comprido, longo/grosso, fino. 
c- Posição: 
- Á frente, atrás/á direita, á 

1) Eu 
2) A família 
3) A moradia 
4) A escola 
5) A cidade 
6) O estado 
7) O país 
8) Fatos históricos e atuais da 
cidade. 
9) Atividades cul turais , 
recreativas e esportivas da 
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9- Leitura 
1 O- Interpretação de textos 
11-Formação de 
vocabulários 
12-Associar objetos e 
fichas de comunicação 
alternativa a ação desejada 
13-Expressões de cortesia 
14-Exrpessões de 
sentimentos 

Geo rafia 
1--0-b-je-t-iv-o=G""""Wral: Ampliar 

conhecimentos sobre a 
sociedade em que vivem. 
Contribuir para 0 

conhecimento sobre o 
mundo que os cerca. 
Conhecer festas, hábitos e 
regras sociais necessárias 
para melhor c ~ ívio. 

1) Quem sou e como sou 
2) Convivendo em família 
3) Convivendo na escola 
4) A paisagem 
5) A orientação 
6) O clima e o tempo 
7 As rofi ssões 

Auocl•çl o d• P•I• • Amigo• doa Excopclon1/$ d• B~uru/SP 

S..St • Al'Mi<la JDs• /MtlfWIW FfHtU 2~20 • Rosí<NH1c11J/ Parq116 Groojo Cecl/18 
fllturu • SPI CEP r 7~4-~97 

FoM/Ftu : ( 14} 3106-1252 
~oPOobr•"1.0fll. llrl www.bliuru 11/Wl>llt~sil.oro br 1 IOCfl{)Q()l(,ÇOnilllpa.W.u1v 

Ender~o para corrHpondtnclo • Ruo Rodri'JO Romoíro. 2·47 • ConllO do Cldl!IOO A P.'A E 
Bavru • SPI CEP 17015-420 

C./lta Posrlll,.,. 100 

esquerda/em cima, em baixo; no 
meio/antes, depois/acima, abaixo, 
ao lado, dentro, fora 
d- Distância: 
Longe, mais longe, perto, mais 
perto, pertinho/di stante/aqui/ai i/ lá/ 
e- Massa: 
Leve, pesado 
f-Temperatura: 
Quente, frio 
g-Formas geométricas: 
circulo, quadrado, retângulo, 
triangulo. 
2) Contagem de rotina 
3) Noção de Conjunto 
4) Comparação e complementação 
de conjunto 
5) Agrupamento 
6) Numerais até 9 
7) Adição e subtração 
8) Noção de Metade 
9) Real: Moeda e Cédula 
1 O) Resolução de situações 
problemas 

··· ·· l PROC. N2_~'l!1~,;;.J.l~~~--·--_· -""ttM'J_ 
comuni(l(?ld:iAS f b O 

1 O) M~los de transporte 
l l)Meios de comunicação 
12) Trânsito. 
13) Conhecimento úteis e 
históricos dados de acordo 
com as comemorações. 
14) Símbolos da pátria: 
Bandeira Brasileira e hino 
nacional. 

1 )Cores primarias 
Vermelho, Azul, Amarelo e 
suas gradações. 
2) Cores secundárias 
Vermelho e azul: Roxo 
Amarelo e azul : Verde 
Vermelho e amarelo: Laran·a e 

19 

' 



8) O trabalho 
9) Conhec imentos uteis 
dados de acordo com as 
comemorações 

Música 
Objetivo Geral: Util izar 
como forma êie 
desenvolvimento e 
expressão, interação social, 
autoestima e 
autoconhecimento. 
1) Canções coordenadas com 
movimentos do corpo 
2) Canções educativas e 
receptivas, dias da semana, 
canção do dia, esquema 
corporal e músicas atuais 
3) Canções (Para 
brinquedos de rodas 
cantadas e canções 
folclóricas) 
4) Canções referentes ao 
calendário cívico e social 
5) Momento cívico : Hino 
Nacional 

Auoc/•ç4o dt P•I• t .1.m/go• do• Exctpc/onals d• 81uru/SP Ú\, cf> 
Stdt - Mon/(11 Jlnt HolllJqlHI F•"ll. 2().20 . Ro~ PIJffll/O Gro1~'o C11Cmo 

8autu • $P 1 CEP 17054·697 
Fone/F~í: ( 14/ 3100. 125Z 

()aur\l@apaabruil.0111.bf l www.bouru ~a/lll>ffl br f l&eebook conllll,,.OO.urv 

Endereço p111 corr.apond6nclo • Ruo Rodllgo ROt!Wiro. 2-47 • C<Mrro da C«l

7) Percepção (Cedo, tarde/Hoje, 
amanhã, ontem/ Dia, noite) 
8) O ambiente 
9) Os animais 
1 O) As plantas 
11) Recursos naturais 
12) Saneamento Básico ( Dae, 
Emdurb) 

sicomotor. 
1 )Esquema corporal: Localização 
das diferentes partes do corpo 
2) Correção corpora l 
3) Domínio de direção, 
organização espacial e 
lateralidade 
4) Exercícios imitativos 
5) Audição de música 
orquestrada e populares 
acompanhados dos movimentos 
de expressão corporal. 
6) Dramatização 

Bouru • SPI CEP 1701.S.4:HI 

~.I} 31f..Y834 

1 
r r\ ~· .. _......,_~-·--""-lH•+-
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com gradações-de eõrnl"'_...._ _ _,r------
3) Desenho (Com temas livres 
e dirigidos 
4) Pintura (Com temas livres e 
dirigidos) 
5) Recortes 
- Livres (Sem tesoura e com 
tesoura) 
- Dirigido (Sem tesoura e com 
tesoura) 
6) Colagem livres e dirigidos 
7) Modelagem livre e dirigido 
8) Artesanato 
9) Planejamento cooperativo 
1 O) Dobradura 
11) Trabalhando com materiais 
reciclável 
12) Reconhecendo e lementos 
em uma obra de arte 
13) Pintando uma obra de arte 
14) Trabalhando com formas 
geométricas 
15) Reconhecendo formas 
eométricas em obras de arte. 

!)Amor 
- Eu comigo mesmo 
- Eu com o meu próximo 
2) Famíl ia 
- Famíl ia 
- Discipl ina fami liar 
- O relacionamento na famí lia 
3) Fé 
- Fé 
- Eu preciso da natureza para 
viver 
- Eu tenho valor 
4) Vida 
- Vida 
- Eu e meu corpo 
- Eu no mundo 
- Eu um ser responsável 
- Diversidade 
5 Valores 
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- Honestidade 
- Tolerância 
- Superação 
- Generosidade 
- Responsabilidade 
- Pru êAcia 

PROC. N~ -;i,l'-11'1. 

13. AVALIAÇÃO FOLHAS f::io -
O ato de avaliar deve estar a serviço do melhor resultado possível, numa disposição 

de acolhimento (LUCKESI, 1996). Acolher o educando em sua aprendizagem significa 

acolhê-lo como ser humano, na sua totalidade, o que exige do professor disponibilidade e 

intencionalidade em conhecer e questionar as hipóteses elaboradas pelos alunos, os 

conhecimentos e as vivências que possuem, articulando-os às expectativas de ensino e 

aprendizagem que serão trabalhadas. 

Para conseguirmos direcionar nosso fazer, a partir de uma concepção inovadora de 

avaliação, primeiramente o professor deve ter em mente quatro formas básicas de avaliar, 

ou seja, aquelas decorrentes das respostas às seguintes questões: O Quê? Como? Por quê? 

Para Quê? Assim, quando conseguir as respostas coerentes para elas, pode-se dizer que ele 

propôs uma forma democrática de avaliação, nas perspectivas estruturais e funcionais de 

produção e construção do conhecimento. 

Sendo um processo contínuo, a avaliação deve abranger os saberes, conceituais, 

atitudinais e procedimentais. Para isso, o professor precisa estar atento ao processo usado 

para conclusões e soluções de desafios e hipóteses realizados pelos alunos, pois a 

• finalidade da avaliação é inclusão e não exclusão. 

See:ur:ido Luckesi (1996) avaliar tem basicamente três passos: 

• Conhecer o nível de desempenho do aluno em forma de constatação da realidade. 

• Comparar essa informação com aquilo que é considerado importante no processo 

educativo. 

• Tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. 

Para Acompanhamento do Desenvolvimento do Aluno Utiliza Como Instrumento de 
Avaliação: 

·• PF:f&A: Plano Individual de Ensino e Acompanhamento, instrumento que propõe 

planejar metas e objetivos relevantes . para cada aluno utilizando estratégias 
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pedagógicas que favoreça o desenvolvimento e a aprendizagem respeitando as 

~::::::I:::::~i:::~o como objetivo auxiliar no prot..::..:!..:~:.;.~:;..:· ~:;;2;::::=vi)'.::;}:::!:::::::;:==d~;::=':::i!!:::=ll 
• BOLETIM DE PROGRESSO: Documento para registro da evolução educacional 

do aluno bimestralmente de forma descritiva. 

• RELATÓRIO FINAL: Instrumento utilizado para descrever a evolução do 

desempenho aluno durante o ano letivo 

• INVENTÁRIO DO ALUNO: Documento para levantamento de informações de 

Potencialidades e Limitações do Educando para elaboração do Plano de Ensino 

Individualizado . 
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cm. PtJctsl,,. 160 
f0f>e4: (U) 3104--2834 Bauru· SP 

Modelo PEI&A- PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO E FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO 

DATA I I -------
Aluno (a); idade; Programa; Classe: ____ _ 

Professor (a): Coordenador (a) Pedagógico (a): __________ _ 

Area Área Ecológica Meta/Habilidade (O que) Objetivo (Porque) Estratégia (Como) 
Curricular 
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Responsável 
IOuem) 

• 

Assoclaçfo <hl Pal!J 11 Amlc1os do.3 tbtcepc.lonab tU 8auru/SP • 

.S~ • A\f911/da JoU Herlr/quo ~z. 20.2{) • Re#kfllilC:'ial Polque GnmJa C."11/a 
&IUIU· SPI CEP f7054-697 

FMO/Ftl~ ''" 3106-'252 
~,oHMlSl.cwp.brl - . .cauru~t>rPf.mJ).l)t'"! /~~et;latRv 

Ende.r.ço para comsponcWneb • ~ Rc>drfgo flcmelro. 2-47 • Cen&o dli Cidade 
BautV • SP! CEP11015-420 

c.b• Pwllll rt" f60 
FOllN: (14) 3104-2834 Bawu • SP 

Duração Observação 
íüuanto) 

Desempenho 

1º semestre 2° Semestre 

Assinatura do Professor Assinatura do Responsável 
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Nome: ________________________ D.Nasc:_/_/ __ 
Programa: _______________ .Ano/Serie: _____ Perfodo: _____ _ 

Professor (a):------------------------------

COMPONENTES CURRICULARES 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Base Nacional 
Ciências e Saúde 
História 

Comum Geo1rrafia 
Arte 
Educacao Física 

Parte Ensino Religioso 
Diversificada Informática Educacional 

Faltas 
Conceito Global -

Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis 

1° Bimestre: ____________ _ 

2° Bimestre: ____________ _ 

3° Bimestre:-------------

4º Bimestre:------------

RESULTADO FINAL: 

( ) PROMOVIDO ( ) RETIDO 

BIMESTRE 
l' 2' 3' 4' 

Conceitos 

PS - Plenamente Satisfatório 

S - Satisfatório 

1 - lnsatisfatório 

Assinatura e Carimbo do Professor 
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EVOLUÇÃO 
PROC. N2_.1~~=---"\'ttl

FOLHAS_ 

1° Bimestre 

2° Bimestre 

3º Bimestre 

4° Bimestre 

• 
Observações 

Assinatura e Carimbo do Professor 
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Modelo - RELATÓRIO FINAL 

1 - Identificação 
Nome: ___________________ Data de Nascimento:_/_/_ 
Professor: Ano: ,----
Modalidade: Classe: Ano/Serie: __ _ 
(EJA/Ensino Fundamental/Educação Infantil) 

li - Breve Histórico do Aluno 
1- Socialização: 

Interage em grupo ou alguém especial; Precisa de alguns limites; Demostra liderança; 
Atende ordens simples; Coopera com os profissionais; É independente; Conta 
novidades; É retraída; Apresenta algum problema de comportamento; Expressa suas 
vontades e sentimentos. 

2- Atividades de Vida Diária: 
Alimentação: Alimenta-se sozinho; Tem noção de quando parar; Alimenta-se dando 
pausa; Faz uso de adaptações; Faz uso de sonda; Faz uso de dieta (redução de 
Peso); Faz uso de dieta enteral; Como é sua alimentação? (Pastosa .... ) 
Higiene: realiza com independência ou parcialmente: banho, lavar e enxugar as 
mãos; pede para ir ao banheiro; sabe limpar-se; escova os dentes; veste roupas; calça 
sapatos; faz uso de fralda; 
Sala de Aula: Coopera na sala; Sabe esperar sua vez; Sabe compartilhar; Aceita 
dividir a atenção dos colegas e profissionais; Como é sua participação nas atividades. 
Escola: É Assíduo nas atividades educacionais; É responsável com seus pertences; É 
participativo na rotina escolar como: evento, atividade externa, mudança de 
alividade ...... ) 
Família/Escola: Família é participativa (reuniões, eventos, caderno de recado, 
demonstra interesse na evolução). 

3- Linguagem: 
Verbaliza sim ou não? Não verbaliza mas comunica-se de outra maneira Qual? Foi 
oferecido quais recursos para favorecer a comunicação ou ampliação?, Compreende 
ordens simples; Compreende ordens complexas; Fala algumas frases; Constrói frases; 
Se expressa com clareza; Mantém diálogo . 

4- Concentração: 
Consegue se concentrar até o final da atividade; Distrai com facilidade; Tem especial 
interesse por?, Tem iniciativa. 

5- Equipe Escolar: 
O que a equipe escolar contribuiu em relação qualidade educacional do aluno (em 

situações de faltas, atividades externas, adaptações de materiais entre outros) 
• ~ . ! 

6- Informações: 
Considerações relevantes sobre a evolução do aluno em relação as suas 

conquistas 
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PROC.N2 !),\~Ili 
MODELO- INVENTÁRIO DO ALUNO 

FOLHAS 1:::i--=t-

w INVENTÁRIO DO ALUNO 
A!._A,!. 
Aluno: ___________________________________ ,fdade: ___ _ 

Professor: _____________________________ Data: __ / ___ / __ _ 

C/asse: ___________________ Perfodo: _________________ _ 

Descrever a necessidade de apolo: F (Físico); V (Verbal)· G (Gestual)/ltensque·nãose aplicam· NA(Nãose Aplica) ' 
Área Ecológica: Escolar, Residencial e Comunitária 

I ·Autonomia 

1. 1 · Alimentacão SIM AS VEZES NÃO 
Alimenta-se 

Alimenta-se sujando-se oouco 

Alimenta-se derrubando pouco 

Alimenta-se usando talheres adeauados para cada tloo de alimento 
usa faca para cortar ou seDarar os allmentos 

usa faca para descascar frutas 

É capaz de tomar Hquldos usando um copo 

Serve líquldos de um reclolente 

usa o guardanapo 

Controla a quantld<iclc dos allmentos Ingeridos 

Serve-se com lndependli:ndo 

Aceita a Introdução de novos alfmentos no can:Mplo 

Faz uso de adaptações: 
Quais 

Potencialidade 

Limitação 

1. 2 • Controles de Esffncteres SIM AS VEZES NÃO 
Possui um controle de esfíncteres 

Só controla os esf/ncteres durante o dia 

Só controla o esffnct.:!r 11eslcal durante o dia 

Só controla o esffncter anal durante o dia 

Freqüentemente, consegue controlar o es11ncter \leSlcal durante, o dla 

Qcasionalmente, consegue controliilr o esftncter11eslcal durante o Aia 
Freqüentemente, consegue controlar os esfíncteres durante o dia 

Ocaslonalmentc, consegue controlar os esfíncteres durante o dia 

FreqOentemente, consegue controlar o esfíncter anal duranle o dia 

Ocasionalmente, consegue controlar o esflncter anal durante o dia 

Faz uso de adaptações: 
Quais 

Potenclolldade 

Llmitação 

"" .. ~..,-· .... ! 
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FOLHAS f~ 
SI ! 

Sabe dar o laço 
Tira os sapatos 

Faz uso de adaptações: 

Quais 

Potencialidade 

Llmltaç5o 

1. 5 ·Deslocamento SIM AS VEZES NÃO 
Consegue atravessar a rua em segurança 

Consegue lr e voltar para a. escola / trabalho 
Olha para os dois lados e espera se for o caso, àntes de atravessar 11 rua 

Possui noÇiio de perigo 

Obedece a sinalização de trânsito 
Sabe seu próprio endereço 

Faz uso de adaptações: 
Qual& 

Potencla!idade 

Limitação 

ti· Desenvolvimento Físico SIM AS VEZES NÃO 
Ando 

~capaz de permanecer sentado quando necessário 

~capaz de permanecer ern pé quando necessário 
Fa1 uso de adaptações: 

Quais 

Potencialidade l 

Limitação 

Ili - Unguaçem Oral 
~--

SIM AS VEZES NÃO 
Ap~senta intenção de se comunicar 

é capaz de expressar seus desejos e necessidades fatendo uso da comunicação verbal 

É compreendido por todos quando se expressa verbalmente 

Utiliza um ou mais meios de comunicação (gestos Indicativos, gestos representativos, 
voca!lzações articuladas, não artlculadas, Idiossincrasias, palavras referendais). 

Esboça sorriso como resposta a Interação da outro 

Os seus atos comunicativos têm a função de obter ou satisfazer uma necessidade física 

Os seus atos comunicativos têm a função de obter algo do melo ambiente 
Participa de uma atividade dialógica 

Compreende quando alguém lhe pergunta: O que você quer? . .,. ,, .. ,,., ..... .,"" ....... , .. ..,.. 
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SIM AS VEZES NÃO 
Prodoz algum tipo de som com intenção de comunli;ação 
Expressa prazer ou contrariedade manifestando comportamento de riso ou choro 
t capaz de solicitar um objeto desejado usando algum melo de comunicação: verbal, gestual ou alternativo 
É c;apaz ~e protestar, quandon:io é atendido ou contr.irlndo usando algum melo de comunicação: 

verb<1l, gestual ou alternativo. 
Imita a fala dos outros 

Faz uso de adaptações: 
Quais 

Potencia tidade 

Lhnitação 

IV - Leitura e Escrita SIM AS VEZES NÃO 
Escreve pequenos recados ou lembretes 

Realiza a leitura de pequenos rec<:1dos ou lembretes 
Re;diza leitura de palavras 

Realiza cópia de frases 

Re<1llza cópia de palavras 

Realiza cópia d"e letras 

Escreve o próprio nome 
Reconhece o alfabeto 

Identifica o alfabeto 

Nomeia o alfabeto 
Realiroieltura Incidental (rótulos, embalagens) 
Relaciona a palavra falada com o objeto (pega ou mostra o objeto que o responsiivel orallzou) 
Relaclona o objeto com a escrita (Identifica a escrita do objeto que o responsável apresentou) 

Nomeia obJ~!.C:. 
Relaclona a palavra escrita com a figuni !mostra o a flgur.i correspondente a escrita apresentada pelo responsável) 
Re1aclona a palavra falada com a figura (pega ou mostra a frguraque o responsável ornllzou) 
Relndona figura com a escritiJ (identifica a escrlta da figura que o responsável apresentou) 
Nomeia figura 
Relactona a palavra escrita com o obj(!.IO (mostra o objeto correspondente a escrita apresentilda pelo responsável) 

Re!aclona a palavra falada com a escrita {Identifica a escrita que o responsdvet oraflzou, ClC. nome) 
Faz uso de adaptações: 
Quais 

Potencialldade 

Limitação 

VI· Noção de Númerbs e Tempo SIM AS VEZES NÃO 
Reconhece números 
Reconhece ~pouco e rnuJto" 
Reconhece "grande e pequeno" 
Reconhece ~cheio e vazio" 
Reconhece "leve e pesado" 

Faz somas simples .... -"""'"° ....... "° 
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PROC. Nll_,~,!.;;.l.~---~1·+ 

FOLHAS_ -
VII, 3 - lazer e blmpos livres SIM AS VEZES NÃO 
Escolhe e planeja suas atlvidlldes de lazer 

Neceulta de companhia pani envolver-se em atividades de liller 

Acompanha outras pessoas em iltfvldades de lazer 

Tem pelo menos uma atMdade de lazer complexa que re:illz.a rerularmente (computador, pintura, etc) 

Tem pelo menos uma atividade de lner slmples que reallu regularmente (Yer televisão, ouvir musica) ett. 
Faz uso de adaptações: 
Quais 

PotencJalidade 

Llmlt11ção 

VII- 4. Responsabilidades SIM AS VEZES NÃO 
Cuida de seus obj11tos pesso<1ls com Independência e 11utonorr1fi1 

Cuida de 1eus obje1os ptssoals quando sollcttado 
Demonstra· se responsável com o material em geral aue utJIJza 

Demonstra· se respon.távet n.:is tarefas que realiza 

Apresentil habUldades de a1.rto controle em sJto.:ições de contrariedade, conflitos e Improviso 

~pontual 

Procura innruções demonstrando-se preocupado com ;u tarefas 

Manlfest1-se- quando hé problemas quanto a tarefa (ex. falta de materlal) 

Faz uso de adaptaçlles: 

Quais 

Potenclalldadl! 

Umlta~ão 

VII. 5 • Honestld,11de SIM AS VEZES NÃO 
Reconhece a diferença entre as ~uas coisas e as coisas dos outros 

Pede permissão par;i usar as corsas dos o~tros 

Devolve objetos emprestados 

Faz uso de adnptações~ 

Quo.ls 

• PotcmdaUdada 

Umlta~o 

VII. 6 • Conformismo SIM AS VEZES NÃO 
Respeita filas 

Demonstra toler.,ncfa para e~perar 

Segua Instruções dndas demonstrando compreen~ê·IU 

Segue instru,ões automaticamente 

Fica atento quando lhe d.10 Instruções 

·~· ...... ....,""...._ ......... 
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p;~C~ N~_il(,11~---=t-
FOLHAS 1 'X 4 
SIM AS VEZES NÃO 

Faz sub~raçôes simples 
Conta até dez de rorma mecãnrca 

Conta associando a quantidade 

Tem n1'çôes d~ tempo 
Identifica as horas -
Msoda 11s horas com várl~!.~~ açõ!:s 
Nom~i<i c.s: dias da s:nm<orm 

S.Jbe á1st1r1guir a monh:i da tarde 
Reconhece- os meses do ano 
Reconhece as i;:ostaçõcs do ano 

Faz uso d~ edaptações: 
Quais -

,, 
Potencialidade 

• L1n1lu1çàç .... 

VII· Habilidades Relacionadas a Soc.ializnç5o 

VII. 1 - tnleiativa SIM AS VEZES NÃO 
tniPa a:; ~tlvld::idos de sua rotina 

Inicia pelo menos _ atividades de s1Ja rotina 
Pergun~.1 se há .ll~o a fiuor 
Atend~ .lO tl'.'lefon~ corretamente 
~--

Fa;: charn'1da pcto tttlcfonc 

faz uso de adaptações: 

Quais --· 
-----------

Potencialidade -

Urnlta·ç~o 

: 
-VJI. 2 - Pgrsoverança SIM AS VEZES NÃO 

o('rS<!••ern n:is ~ute-fas, iltê ;umpri-lâ"Sf;;;-;·~~~pi;J~------------------ 1 

ConSt:flU\\' man:l!r-stt ;ittrnto I! e11g<11<1óo n<u t11retas ~õ;" mais de 15 mmuto~ (1wma meHna tJl'lfa) 

Coni.l.'gue marner-~e .:it<!nto t• eng.:ijaao 1111s tareta~ µar mais c!e 10 rninutos. 
,. 

Consegue manter-se atento e erigaJaUo 11zis tarefa~ por mai§ tle 5 minutos 

ton~eeuc mameMe atente e concentrado nas tarefas por minutos 
-i 

faz vso de ndaptações: 

Quai~ 1 

' 

l -
Po1ent'1.;lldade 1 

' ------· 
u111lt.:iç3o ------

·--
-.. -

-~7 -•UMIW .. ""'?"~> 
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14. ESTRUTURA FISICA 

• Setores administrativos 

• Sala de Reunião 

• Jardim Sensorial 

• Sala de Musica 

• Laboratório de Informática 

• Parque Adaptado 

• Parque Bem Estar 

• Piscina 

• Quadra de Esportes 

• Sala de estimulação sensorial 

• Sala Snoezelen 

• Salas de aula 

• Refeitório 

• Lavanderia 

• Quiosque 

• Sala Expressão Corporal 

• Academia Adaptada 

15. DURAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO 
• Anual 
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Pnoc. N2 it" l q 
FOLHtlS 113 

ALGUMAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2018 

Atividade Festiva de CARNAVAL 
Comemoração dia da Mulher 

Reunião de Pais e Mestres 

3• Caminhada pelo Autismo e "Plantando Sorrisos" 
5º Passeio Ciclístico da Autodefensoria Plantio de 70 mudas de arvores frutíferas 
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Estágio Interno a luna CIP 

Grupo de Estudo ARTE 

Sodt • A..onlcb ~se H«wtque f#UU. 2f>.20 • ReaitHndel PatqW Grar/a Ceclfa 
8-u ·SPI CEP 17054-697 

Forwi!Ftu: {14) 3106-1252 
bautll@apHbr .. il.org br 1 WWW.bll<JJu.apHO/ul.org.br 1 tec./>ook.CC>nl//J,,.,.,.UtV 

Ender990 pora corrospondlnclo • Rw Rodrigo Romoiro. 2-47 • CenltO do Cid&<Jo 
Boutu • SPI CEP 17015-420 

Cal.a Po$11J/,.,. 160 
Fon.,: (14) 3104·2834 

Atividade externa Zoológico 

Grupo de Estudo ARTE 

Comemoração dia das mães 

Sensibi lização aos a lunos e funcionários SENAC Bauru 
Estágio in terno cozinha APAE Bauru 

Contrata i\o aluno Vinicius Castello- Paulistllo Bela Vista 

Bauru· SP 
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Auoc/1i;Ao de P1/1 e Amigo• do• EKcopc/on1/1 de B1uru/SP 

Sode - Avonkl• Jost Honril:/W Ft«U 2J>-20 -~ Pl/ll'qW Gnirfa C.CÍN 
e.uni · SP 1 CEP170~HgT 

FOMIFM: ( 14) 3106-1252 

Apresentação: Karatê 

Confecção dos Ca rtazes Todos Contra a Dengue 

Cont ratação Aluno Felipe A. L. Fernandes - Pa u listão 
Exposição dos J ogos Pedagógicos 

Na ões 

Equipe Secretaria M un icipa l da Saúde repassando Ofici na Aprendendo a se maquiar com alunas do SEEASP 
1----i_n_fo rma ões sobre o ciclo da Den ue ara os alun_o_s __ ...,_ __ _ 

Apresentação dos alunos 
teatro " Todos Contr a a Den ue 

Apresentação dos alunos teatro "Todos Cont ra a Dengue 
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• Visita da Comunidade 

Auoc-uçlo d• P•I• •Amigo• do• Elrc-op</on•I• d• S.IJl'IJ/$P 

Sedt · A~ .m6 H#lrlq!IO FtNTM. 2:0-20 • R•~ Parqw Gnin/a Cec/lia 
e.c...i - SPI CEP 17054-691 

FoMIFai: (14} 3106-1252 
~epffbnolll.O<Q.bt'l '""""""'111~0t0.br 1 ~com/ftp<H!beurv 

Atividade Festiva Junina 
Estudantes de medicina da Faculdade Uninove ...., ...... ,.,,....~.--~~~~~~r-~~~~~--, 

Atividade Festiva Junina 

atividade Externa: Temática Junina Sexta C ultural 
no Bauru Sho 

.._ 
Apresentação de Violino, Cora l e Percussão, Projeto ABDA 
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S..S• -A~ .A:>sl H«trlque F«raz, 21>20 • Re~ P~ Gronjo CKllNI 
0-U · SPI CEP 170$4-697 

Fot..n:lli: (1 4) 3106-1252 
ÓO</tlJ@opl8Ó< .. il.0t9.bt'J -~.8PHOIHl.Otp.ó< J l~~ru 

Estágio alun a Bru na Vi lério - Confiança Castelo Contratação aluna Jenifer Souza - Lojas Torra Torra 

19º Olimpíadas Especiais das APAE, na cidade de Franca 

Contratação aluno M icsael Seirador - Lojas União 

Treinamento Interno a lunos CIP - CEAPA 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662- e-mail: apiece@uol.com br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

Artigo 1° - A Associação de Pais para a Integração Social e Es~!!!~~Mti~~§B~::Y:&:::: 
Especial também designada pela sigla "~IECF'.'.,. constituída em 17 de novembro de (; -
1988 é uma entidade civil e filantrópica, sem fins econômicos, que terá duração por \ 
prazo indeterminado, com sua sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo sito j' 
Rua Zéphilo Grizoni, n.º 7-87, Jardim Petrópolis, CEP 17064-080, e foro ne a 
cidade. 

Artigo 2° - A Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Cr ança 1 
Especial tem por finalidade: \ • j 
1. Apoio à família dB..cdançSl.,.iQYem, adulto e idqso __ c;.on:Ld~ciêo.cLa"menti;il ~u 

mullípíaS deficiências, na complementação dos trabalhos r~cebidos pelas 
entidades especializadas; 

li. Apoio à outras entidades nos programas de Educação Especial, socialização 
e reabilitação da pessoa com-aêficiêriCiâ:··racHífãrído súã"'íntegração na 
sociedade; 

Ili. Mobilizar e integrar os atendimentos à pessoa com deficiência, existentes em 
nossa sociedade; 

IV. Aceitação da criança, jovem, adulto ou idoso portador de deficiência; 
V. Desenvolver programas de Ação Comunitária que favoreçam a compreensão 

e aceitação da criança, jovem, adulto e idoso portador de deficiência; 
VI. Criar recursos inexistentes com o apoio de órgãos públicos e de outras 

entidades, como um centro de socialização e educação especial para a 
clientela em idade pré-escolar e escolar; 

VII. Formação de grupos de pais para a orientação e acompanhamento técnico 
social à família da pessoa com deficiência; 

VIII. Promover a inclusão social de crianças, adolescentes, adultos e idosos e seus 
familiares em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social; 

IX. Desenvolver serviços que integrem: ações sócio-educativas e culturais; 
X. Apoiar e desenvolver atividades que visem a preservação e a defesa do meio 

ambiente; 
XI. Promover ações articuladas que mobilize recursos próprios, públicos ou 

provenientes de doações, ou de pessoas e grupos voluntários para atender 
necessidades das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, a curto, 
médio e longo prazo. 

Artigo 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a APIECE promoverá o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, idade, condição social, credo político ou 
religioso e qualquer outra forma de discriminação, prestando serviços gratuitos e 
permanentes. 

Artigo 4° - APIECE terá um Regimento 
Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

Interno que, aprovado pela Assemblé~ _( 

f! ,,,J.--V cO"' / · ,1 
v.~E.~E. '1 1~ 

co~f 'G'~p.\. ~ 
o~\ ,, 
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• ~~ ASSOCIAÇÃO DE PAb~~~~~!EE~~i~.!'L SOCIAL E ESCOLAR 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662- e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

Parágrafo Único - Poderá também a instituição criar un 
serviços para a execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando 
de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no 
desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

CAPÍTULO li 
Dos Recursos Financeiros 

Artigo 6° - Para manutenção de seus objetivos a APIECE contará cpm rsos 
provenientes de: { / 

1. Convênios e contratos não onerosos com órgãos e entidades g~em~ínentais 
ou instituições privadas nacionais e internacionais, para custeio ~ojeto de 
interesse social, cultural, educacional entre outros, nas áreas de atividade da 
APIECE; 

li. Rendimento de aplicações de ativos financeiros e outros pertinentes ao 
patrimônio sob sua administração; 

Ili. Contratos de produção e comercialização de bens e serviços desenvolvidos 
pela APIECE; 

IV. 
V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

Doações, legados e herança destinados a apoiar suas atividades; 
Subvenções sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Público; 
Contribuições voluntárias dos associados; 
Atividades promocionais e campanhas; 
Venda de materiais próprios e de terceiros; 
Outros que por ventura lhe forem destinados. 

Parágrafo Único -A APIECE não visa lucro na consecução de seus objetivos e, em 
decorrência disso, todos os saldos provenientes dos recursos auferidos ou qualquer 
vantagem que venha a receber serão revertidos para aumento do seu patrimônio ou 
para seu fundo de reserva, salvo pagamentos efetuados a terceiros por contrato de 
serviços técnicos e/ou profissionais e de despesas administratives. Não sendo 
permitido que sejam distribuídos, sob quaisquer pretextos a associados ou 
dirigentes. 

CAPÍTULO Ili 
Dos Sócios 

Artigo 7º - A APIECE é constituída por número ilimitado de sócios, distinguidos em: 

1- Fundadores e Beneméritos, 
li- Honorários, 
JJI- Contribuintes e, 
IV- Usuários. 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7 -87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662- e-mail: J;!Jal.!!ie!!!ce~!!!Ud!.D!j-Wa.ll.lll-_4~,::=:::;:::;: 

CNPJ 54.727.649/0001-38 PROC. N2 =.....,,11-
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

§1°.- Os Sócios Fundadores são aqueles que primeiramente 
Associação. 
§2°.- Pertencem à classificação de Sócios Beneméritos aqueles que ajudam 
Entidade com doações de verbas para o funcionamento da mesma. 
§3º.- Sócios Honorários são os homenageados pela Instituição. 
§4º.- Serão considerados Sócios Contribuintes aqueles que, de alguma maneira, 
contribuem regularmente com a Instituição. 
§5°.- Os Sócios Usuários são os pais das crianças, jovens, adultos e id · os 
deficientes, colaboradores da Associação e que usam os serviços prestados po 

1 
la. 

Artigo 8° - São direitos dos sócios quites com suas obrigações sociais: 

1- Votar e ser votado para os cargos eletivos; / 
li- Tomar parte nas Assembléias Gerais; 
Ili- Sugerir a Diretoria, por escrito, medidas ou providências que asll'rem ao 

aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como denunc\ar /qualquer 
resolução que fira as normas estatutárias da APIECE; V 

IV- Participar de eventos, cursos e outras promoções da Associação. 

Artigo 9° - São deveres dos sócios: 

1- Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
li- Acatar as determinações da Diretoria e as Resoluções das Assembléias; 
Ili- Contribuir mensalmente com a verba a que se dispor; 
IV- Zelar pelo decoro e bom nome da APIECE. 

Artigo 10° - Os sócios não respondem, mesmo subsidiariamente, pelos encargos e 
obrigações sociais da instituição. Não há, entre os sócios direitos e obrigações 
recíprocos. 

Artigo 11 - Os sócios serão admitidos quando apresentados por outro sócio e aceito 
pela diretoria. 

§1°.- O sócio poderá pedir sua demissão por escrito, por motivos particulares, 
qualquer hora, à diretoria; 
§2°- O sócio será demitido por justa causa, quando não cumprir qualquer um dos 
seus deveres, enumerados no artigo ·9•, sendo admitida ampla defesa na 
Assembléia Geral, convocada extraordinariamente para esse fim. 
§3°- O sócio será excluído, quando não cumprir qualquer um dos seus deveres, 
enumerados no artigo 9° e quando não respeitar o Estatuto e o Regulamento da 
Instituição. 

CAPÍTULO IV 
Da Administração 

Artigo 12 - A APIECE será administrada por: 

1. Assembléia Geral; 
li. Diretoria; 
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~~~~~ 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
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CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especia/'1!.. _ DE REG !VIL 

• 1º Ot-ICIAL .. 

111. 
IV. 
V. 

· . ! DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Conselho Fiscal, 1 Rua Júlio de Mesquita Filho, n• 10-31 /Sala os 
Conselho Técnico; 1 PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Comissões. ne O 1 1 4 2 3 
Artigo 13 - A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á 
dos sócios em pleno gozo de seus direitos políticos e estatutários. PROC. Ne :blb ~ 

-;::=.L';'-flf~f..l-

Artigo 14 - Compete à Assembléia Geral: FOLHAS_::;~::::::"=#-~~~= 

1. 
11. 
111. 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 

Eleger e Destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal 
Eleger e Destituir demais Administradores; 
Decidir sobre reformas do Estatuto; 
Decidir sobre o patrimônio líquido da Entidade no caso de dissolvi 
termos do artigo 37. 
Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permu ar b 
patrimoniais; 
Aprovar o Regimento Interno; 
Aprovar Contas. 

Parágrafo Único: Para as deliberações que se referem os incisos 1, li e Ili é exigido 
o voto de 2/3 dos presentes à Assembléia especialmente convocada para esses fins, 
não podendo ele deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 
associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes. 

Artigo 15 - A Assembléia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, e, 
extraordinariamente, quando convocada; 

1. Apreciar o relatório anual da Diretoria; 
li. Discutir e homologar as contas e balanços aprovados pelo Conselho Fiscal. 
Ili. Discutir outros assuntos que se tornem necessários. 

Artigo 16 - A Assembléia Geral realizar-se-á quando convocada: 

1. Pela Diretoria; 
li. Pelo Conselho Fiscal; 
Ili. Por requerimento de 20 por cento dos sócios quites com as obrigações 

sociais. 

Artigo 17 - A convocação da Assembléia Geral e Extraordinária será feita por meio 
de edital afixado na sede da instituição, por 03 (três) vezes ao menos publicados na 
imprensa local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência de 
no mínimo 08 (oito) dias para a primeira publicação, e de 05 (cinco) dias para as 
posteriores. 

Parágrafo Único: Ressalvado o disposto no Parágrafo Único do Artigo 15, a 
Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com mais da metade dos sócios, 
e, em segunda convocação, com qualquer número de sócios. 

' ~ '] 
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CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

Artigo 18 - A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro. 

IV. 

Artigo 20 ·A Diretoria reunir-se-á, no mínimo, uma vez por mês . V Artigo 21 • Compete ao Presidente: 

1. Representar a APIECE ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente; 
li. Cumprir, fazer cumprir este estatuto e o Regimento Interno; 
Ili. Presidir a Assembléia Geral; 
IV. Convocar e presidir as reuniões de Diretoria; 
V. Assinar individualmente ou em conjunto com o tesoureiro, os cheques e 

demais documentos da área financeira; 
VI. Delegar poderes de representação judicial e extrajudicial. 

Parágrafo Único: Nos casos em que for necessário, para maior facilidade no 
desenvolvimento dos trabalhos da APIECE o Tesoureiro, em conjunto com o 
Presidente, poderá outorgar a terceiros procuração com poderes expressos para 
movimentação financeira, sendo que no instrumento próprio está estabelecido o 
prazo de validade, podendo, no entanto, revogar tal mandato em qualquer momento. 

Artigo 22 - Compete ao Vice-Presidente: 

1. Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 
li. Assumir a Presidência, em caso de vacância até o seu término; 
Ili. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente. 

Artigo 23 ·Compete ao Primeiro Secretário: 

1. Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as 
competentes atas; 

li. Publicar todas as notícias das atividades da entidade. 

Artigo 24 • Compete ao Segundo Secretário: 

1. 
li. 

'~ I [. 

k.~. ,, . 
t: 

Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; tf/Í 
Assumir o Primeiro Secretário, em caso de vacância, até o seu término; t 

~cotA --1f 
co~~\G\tl\~L Y 
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Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Prim;.:e:.:;ir..:o~S::.e::.c::r.:e..::tá::.r;.:io4.-:-:----w1rlh 

""' -o~ r 
:;o - -QC· 

Artigo 25 - Compete ao Tesoureiro: 
PROC. N2--C~......_. 

-1 =r 
oº' n~c. 
o;;:( 
~~: 

-...l\V-1-+JW! o"' • 
o~·~ 

1 ,F,.::O:.:;L:.::HAS:::.:::==~====f~ m ~: .. s: §'! 
1. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e • 0 ; ( 

donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escrituração, toda .... Q 5; 
comprovada; '""' ;::: .:,,r .... s::::( 

li. Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente; - > "'J o 2!.( 
111. 
IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicita o~ -
~é 

Apresentar o relatório financeiro - ata anual de prestação de contas - pa~ ser '---
submetido à Assembléia Geral; 
Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 
Conservar sob sua guarda e responsabilidade o numerário e 
relativos a tesouraria, inclusive contas bancárias; 
Manter, em estabelecimento de crédito, numerário existente em ix ; 
Assinar em conjunto com o Presidente, ressalvando o disposto no · 
art. 21, os cheques e demais documentos da área financeira. 

Artigo 26 - Compete ao Segundo Tesoureiro auxiliar o Primeiro Tesoureiro no 
desempenho de suas funções, substituindo-o nas faltas e impedimentos, e, em caso 
de vacância, assumir o mandato até seu término. 

Artigo 27 - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros e respectivos 
suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 

§1° - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria. 
§2° - Em caso de vacância, o Primeiro Suplente assumirá, desempenhando as 
funções até o fim do mandato. 

Artigo 28 - Compete ao Conselho Fiscal: 

1. 
li. 

111. 

IV. 

Examinar os livros de escrituração da entidade; 
Examinar o balancete semestral, apresentando pelo tesoureiro, opinando a 
respeito; 
Apreciar os balancetes e inventários que acompanham o relatório anual da 
Diretoria; 
Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da instituição. 

Parágrafo único - O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada 1 mês, e 
extraordinariamente sempre que necessário. 

Artigo 29 - Não percebem seus diretores, conselheiros, soc1os, instituidores, 
benfeitores, ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou 
atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. 

Artigo 30 - O Conselho Técnico será composto de 05 (cinco) membros 
especializados da comunidade, com a competência de programar e opinar sobre 

l
jetos da Associação que forem pertinentes a sua área específica de atuação. 

~e.co"'ª 'JJ ~, coNf ER ~\.. P• 
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§1º - O mandato do Conselho Técnico será coincidente com o mandato da Diretoria. 
§2° - Em caso de vacância de um técnico, será substituído por um técnico da mesma 
área. 
§3º - Em caso de atuação não estiver correspondendo aos objetivos e aspiraçõe da 
Associação, esta poderá ser substituída em comum acordo da Diretoria. 

Artigo 31 - As comissões serão formadas mediante necessidades, inicialme 
6 (seis) membros. 

Artigo 32 - As atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteirame 
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, bonificação ou van 

CAPÍTULO V 
Do Patrimônio 

Artigo 33 - O Patrimônio da Associação de Pais para a Integração Social e Escolar 
da Criança Especial será constituído de bens e imóveis, veículos e semoventes, 
ações apólices da dívida pública, contribuições dos associados, auxílio e donativos 
em dinheiro ou espécie. 

Artigo 34 - A APIECE está autorizada a firmar convênios com órgãos oficiais, e 
aplicará suas rendas, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente 
no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos. 

§1°- Nos convênios firmados com entes federativos, os recursos advindos dos 
poderes públicos deverão ser aplicados dentro do Município de sua sede, ou, no 
caso de unidades prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado 
concessor. 
§2° - Não distribuirá resultados, dividendos, bonificações ou parcela de seu 
patrimônio sob nenhuma forma entre os seus sócios. 
§3° - A entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado 
operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no 
território nacional. 
§4° - A APIECE aplica as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que 
estejam vinculadas. 

Artigo 35 - Deliberado em Assembléia Geral que a entidade não mais atinge seus 
objetivos e finalidades dispostas nos artigos 2° e 3°. Os bens remanescentes serão 
destinados à outra instituição congênere, com personalidade jurídica, sendo com 
sede e atividade preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no 
município de origem, e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS; inexistindo, a uma entidade pública. 

Artigo 36 - A APIECE não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado 
de indivíduos, famílias, entidades, de classe ou de sociedade sem caráter 
beneficente de assistência social. 

Â
. 

'~.. . 
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l DE PESSOA JURÍDIC URI 
CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 
Rua Júiio de Mesquita Filho, n2 10-31 / Sala O 

PROTOCOLADO E M ICROFILMADO 

, Sob o ne O 1 1 4 2 3 
Artigo 37 - A Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança 
Especial será dissolvida por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, 
especialmente convocada para esse fim, quando se torne ifflf)ossí11 
de suas atividades. 1 rqoc. N2_.~"'t!~6i...;l~---?'-\'fit 

i-QLHAS ~°1 
Artigo 38 - O exercício social e fiscal compreenderá o períddo tles'O'tcfüiané&õ~ 3' 
de dezembro de cada ano. 

§1°- A Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança E peci 
manterá escrita contábil e fiscal revestida de todas as formalidades e exig & s 
fiscais tributárias capazes de assegurar exatidão dos lançamentos. 

Artigo 39 - O presente estatuto poderá ser reformulado, no todo ou em parte, em 
qualquer tempo, com a aprovação de dois terços dos presentes em Assembléia 
Geral especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em 
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um 
terço das convocações seguintes, entrando em vigor na data de seu registro em 
cartório. 

Artigo 40 - Os casos omissos no prese e ~s~tuto serão resolvidos pela Diretoria e 
referendados pela Assembléia Geral. .J dJ 

'/." . ~0J 

L 
1 

UTÉRIO 
: rj,sidente 

~~ co~fERE3•1 
FABIANA P~~ÍCIA TEÓFILO 
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Ol'IC IAL OflOAUUISTITUTO 

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala.8 - c_EP: 17011-137 - e-mail: 1.cartorio@uol.com.br - Tel.:(14) 3235-5575 - Fax: (14) 3235-5579 

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA N°:011423 

Título ............. : ATA- AVERBAÇÃO DE ATA 

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 11/09/2017, tendo sido praticad 
atos: 

MF 11423. LV. A-2. AV. 39. Reg. No 985 20/09/2017 R$ 47 26 ALTERACÃO OE EST~TUTO SOCIAL (1 PAGINAS 
' ACRESCIDA) 

Emolumentos 
Ao Estado 
AolPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justica 
Ao Municíoio 
Ao Ministério Público 
TOTAL 

.................................. ............................ . l ·· ! 

••••••·••••••••••••••••••••••••••• ~~:~~~-~=~~ I/ ..... . 
·································· 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
RS 
RS 
RS 
R$ 

............................ -...................... . 

47,26 
13,45 

9,18 
2,50 
3.23 
0 .96 
2.25 

78,83 

Valor Depositado ....................... .......................... R$ 78,83 

ORIGEM DOS DEPÓSITOS 
-Depósito prévio em DINHEIRO 

Observações: 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO 
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO. 

ED 

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado. 

Data: 

Ass.: 

Nome: 

End.: 

Impresso em 21/09/2017 às 09:37:40 hrs SiplanConlrol-M - www.srplancontrolm.com.br 1 / 1 ·---------
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ILUSTRISSIMO SENHOR OFICIAL DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 

DAS PESSOAS JURIDICAS DE BAURU PROC. f\Jí? a_ 
l FCLi-IAS_j_ 

- - -·~--~t==í~~= 

/ 
/ 

- - I . / 
APIECE-ASSOCIAÇAO DE PAIS PARA A INTEGRAÇAO ESCOLAR Dt._ CRIA~ÇA 

e ESPECIAL, com sede nesta Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, nf Rua z;philo 

Grizoni, n.0 7-87, Jardim Petrópolis, CEP 17064-080, devidamente re~istrad~' neste 

Cartório sob n.0 985, no Livro de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, a~~ de seu 

representante legal, abaixo assinado, vem mui respeitosamente requerer a V. S.ª que se 

digne no sentido de mandar arquivar junto ao mencionado registro, a ATA DE POSSE DA 

DIRETORIA, realizada no dia 09 de maio de 2017. Requer ainda que sejam autenticadas 

as demais vias anexas. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

Bauru-SP. 10 de Maio de 2017. 
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ATA DE POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO 
SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL - APIECE•:;:-. =::-:-:-::-7,";:-t:-:-41'---4-

i, POC. NO 2Jf {, lt 
1 ""ÜlHAs.J:~=:-7'"'/~~

Aos nove dias do mês de Maio de dois mil e dezessete, às treze horãS,nã-sêm 
Apiece, situada na Rua Zéphilo Grizoni, 7-87, Jardim Petrópolis, nesta cida e d 
Bauru/S.P., realizou-se uma sessão solene para dar posse aos membros da [/ retori 
Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Técnico, eleitos em Assembléia Geral qfdináriJ, 
realizada no dia oito de maio de dois mil e dezessete. A sessão solene foi presi~ida p~1o 
Senhor Laércio Leutério, que iniciou os trabalhos, solicitando a mim, Fabian~\ Patrfia 
Teófilo, para fazer a leitura da Chapa eleita para dirigir a Associação de P'1is ~ara 
Integração Social e Escolar da Criança Especial. A chapa eleita ficou assim constit~l.9á : 
Presidente: LAERCIO LEUTÉRIO e Vice-Presidente: AIRTON ANT~NIO DA.SILVA 
1° Secretario: FABIANA PATRICIA TEOFILO 
2° Secretário: CRISTIANO RODRIGUES RUIZ 
1° Tesoureiro: RAFAEL PESSUTTO MOREIRA 
2° Tesour~iro: CLAUDINOR PEDROSO 
Conselho: Fiscal! GLÓRIA DE FÁTIMA CHEQUE, APARECIDA VÂNIA DA SILVA 
CRUZ, SATIKO KUWAZURU ISSOGAI. 
Suplentes do Conselho Fiscal: LUZIA FELICIANO DE OLIVEIRA, MARIA TEREZA 
QUINESE CONTREIRA, AMÉLIA LOPES DE MORAIS NASCIMENTO. · 
Conselho Técnico: VALDINÉIA APARECIDA FINATO DE ARAÚJO, CLAUDEMIR 
MATOS DA CUNHA, SALETE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA, MARIA DE 
FÁTIMA FRUGULI NASCIMENTO, LAÉRCIO BONFIM. 
Em seguida, usando das atribuições que o cargo lhe confere, o ser.hor presidente 
declarou empossada em seus respectivos cargos a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal 
e o Conselho Técnico, para o próximo biênio. Pediu o empenho de todos e desejou 
sucesso a diretoria eleita, ressaltando a importância de estar à frente de uma Entidade 
com fins tão beneméritos como a APIECE. Agradeceu a presença de todos, e como nada e mais havia a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, solicitando
me que lavrasse em livro próprio a presente Ata, que depois de lida e aprovada pelos 
presentes, eu , Fabiana Patrícia Teófilo, assinarei com o presi nt 

1
ele'to. 

Bauru, 09 de maio de 2017. í 

/ 
! 
e..___. 

Secretária 

Confere com a original 

• • . ~ • .> 



LISTA DE PRESENÇA 

Reunião de Posse da Diretoria da APIECE, realizada no dia 09 de aio · 
de 2017, às 13:00, nesta Entidade na Rua Zéphilo..GJl:Wll1i......n!,.J~::S;~~.--. 
Jardim Petrópolis, Bauru-SP. 

~ .·'/. 
r FOLHAS 
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PRESIDENTE 
Laercio Leutério, brasileiro, casado, florista, portador da cédula de identidade 
RG 18.032.494 SSP/SP e do CPF 058.387.918-70, resid~nte e domiciliado 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Sanches, 2-59, Vanuire, ,_....,,,,, 
17022-850. F: 3232-3233. 

VICE - PRESIDENTE 
Airton Antonio da Silva, brasileiro, casado, corretor de seguros, po do da 

' •cédula de identidade RG 16.156.285-1 e do CPF 044.312.968-16, r side te e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Travessa Jorge M di, 1-38, 
Jardim Prudência, CEP 17065-022. 

1 ºTESOUREIRO . 
Rafael Pessutto Moreira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
RG.29.044.535 SSP/ SP e do CPF. 220.248.548-18, residente e domiciliado em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, 7-115, Jardim Petrópolis, 
CEP: 17064-080. 

2° TESOUREIRO 
Claudinor Pedroso, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
serralheiro, portador da cédula de identidade RG 13.908.437 e do CPF 
120.255.028-26, residente e domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua 

t •Paulo Rodrigues Prado, 2-68, fundos, Jardim Mendonça, CEP: 17026-802. 

1° SECRETÁRIA 
Fabiana Patrícia Teófilo, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG 
22.953.710-8 e do CPF 174.966.058-08, residente e domiciliada em Bauru, Estado de 
São Paulo, na Rua Doutor José Ranieri, 12-36, Jardim Cruzeiro do Sul, CEP: 17030-
370, telefone: (14) 3204-4607. 

2° SECRETÁRIO 
Cristiano Rodrigues Ruiz, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da cédula 
de identidade RG 22.008.774-X e do CPF 275.475.248-00, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Colômbia, 11-87, Jardim 
Terra Branca, CEP: 17054-190. ~.vJ O~ 

17~ ~~~\, 
lCo~ \G 



VOLUME li 

Projeto de Lei nº 114/18, que autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSC's do 
setor privado que identifica, conforme especificado. (APAE. 
Apiece, Lar Santa Luzia e SORRI) 

PREFEITO MUNICIPAL 
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CONSELHO FISCAL 

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Julio de Mesquita Filho,10-31/Sala08 
PROTOCOLADO E MICRO~L!AOO , 

Sobon2 0111 . _,/ 
Glória de Fátima Cheque, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, po~r 
da cédula de identidade RG 9.914.185-1 e do CPF 959.082.268-15, resid te 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel Rab o 
Andrade, nº 4-48, Parque Jaraguá. ( 

Satiko Kuwazuru Issogai, brasileira, viúva, do lar, portadora da cé { ul de 
•identidade RG 18.477.523-1 e do CPF 058.528.558-63, residente e doJ_c' iada 

em Bauru, na Rua Santos Dumont, 19-20, Estado de São Paulo, CEP 7064-

\. 

150. . 

Aparecida Vânia da Silva Cruz, brasileira, viúva, do lar, portador da cédula de 
identidade RG. 8.287.883 e CPF. 001.977.298-00, residente e domiciliada em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Aureliano Cardia, 4-83, Vila Cardia, CEP 
17013-410 

SUPLENTES 

Maria Tereza Quineze Contreira, brasileira, casada, esteticista, portadora da 
cédula de identidade RG 18.477.247-3 e do CPF 093.905.288-10, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Av. Duque de Caxias, 12-35, 
centro, CEP 17012- 151. 

Luzia Feliciano de Oliveira, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade 
RG 19.0424.074-5 e do CPF 141.318.338-75, residente e domiciliada em Bauru, 
Estado de São Paulo, na Rua Betino Borgo, 1-51, centro, CEP 17020-280 Tel. 14 
3021 3536. 

Amélia Lopes de Morais Nascimento, brasileira, viúva, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG: 62.478.506-3 e do CPF: 328.451.068-07, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Gal. Marcondes Salgado, 
17-017, Bloco 9, Apartamento 4, Vila Antártica, CEP: 17013-231. ~ 

(} rJA:_ ~ cO .. 
c1>~~~ ,~~\. 
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CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

·1 

"Para um n1e/hor atendimento à criança especia;,1_'
7
". ;;-;:;-;~~:-::-::==~ 

CONSELHO TÉCNICO ~~ g:~~~A}J~~~,~~b~~AURU !1 
R. Julio de MesqJita Filho,10-31 /Sala OS 

( .• 

PROTOCOLADO E MICROFl~10 

CI d . M da C nh b il . d fu . Sobon~ . 0 111 au emrr atos u a, ras erro, casa o, nc1onáttõi:rtrb1m·· ~,:-m'1°tl'tdt)f"t!ft-:~ 
cédula de identidade RG 24.760.453-7 e do CPF 170.424.608-39, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida Lúcio Luciano, 8~9 , 
Jardim das Orquídeas, CEP 17032-810 PROC. N!! j(, \ 

FOLHAS ---;;Zo~3~~~-l-l ---
Valdinéia Aparecida Finato de Araújo, brasileira, casada, do lar, porta ra 
cédula de identidade RG 32.217.139-8 e CPF 218.014.088-66, resi~ente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Alameda Plutão, 9~07, no 
Parque Santa Edwirges, CEP 17067.350. J 
Salete Aparecida Carneiro de Souza, brasileira, casada, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG. 24.509.817-3 e do CPF 177.921.118-06, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na rua Ruth Rodrigues Maduro dos 
Santos, 1-21 Mary Dota CEP. 17026-620. 

Maria de Fátima Fruguli Nascimento, brasileira, casada, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG. 14.667.088-7 SSP/SP e do CPF 001.894.108-76, 
residente e domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Alfredo Limão,. 
1-003, Res. Vitória Régia, CEP. 17022-149. 

Laércio Bonfim, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de 
.identidade RG. 9.914.984 SSP/SP e do CPF 793.232.278-20, residente e 

' domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Nelson Bonachela 
Gimenes, 8-15, Alto Alegre, CEP. 17064-290. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA D O B RA ,;.!<\, q 
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ :Gffi:"\c..\i "\ 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍD d}, S-- :,, 

Mnnicipio e Comarca de Bauru - Estado de São Paulo 7"Q ~~_,,..to 
ft,.Jt:' .. c-/&zrv1.r6~ !iíu~t W~(."I W&,~;, .. ~~..1.1<<-' .'.9"a.it~t'o ~ _ 

OFICIAL (ll'ICIA~SUISTLTUTO ---

R_ua Júlio de Mesquita Filho, 10-31-Sala 8 - CEP: 17011-137- e:~i~il: 1.~rtorio@uol.com.br-Tel.:(14) 3235-5575 - Fa:c_:J~~ 32-:3,.~:~.?.:~ 

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:011192 
Apresentante: CLARICE IZIDORO DE CARVALHO 
Partes ............ : ASSOCIACAO DE PAIS PARA A INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR ~f>~lfd~'f1.~if!:"E~~~--..i.. 

Titulo ............. : ATA-ARQUIVAMENTO DE ATA FOLHAS 
--.;;===:::,,.,.i. 

CERTIFICA que o presente titulo foi protocolado sob o número acima, em 25/05/2017, tendo sido praticado 
atos: 

MF 11192, LV. A-2. AV. 38, Reg. No 985 2510512017 R$ 29,52 ARQUIVAMENTO DE ATA(1 PÁGINA ACRE 

·················-····· ............................. . ........................................................................................................ ·················· ................................. . 
............................. ........................................................................................................ ·················· ................................ .. 
.............................. ..................... ... ..... ........ ... ... .. ........................................................................................................ .................. . ................................ . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::················· ··········/·· ...................................................................................................... 1 .. 
Emolumentos 
Ao Estado 
Ao IPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justica 
Ao Municfoio 
Ao Ministério Público 
TOTAL 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
RS 
R$ 
RS 
R$ 

Valor Depositado ................................................. R$ 

A Receber ...................................................•......... R$ 

ORIGEM DOS DEPOSITOS 

Observações: 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO 
ESTE DOCUMENTO FAZER P TE INTEGRANTE DO TÍTULO. 

R$ 49,22 
Data: 

Ass.: 

Nome: 

End.: 

29,52 
8,39 
5,14 
1,55 
2.02 
0.59 
1.41 

49,22 

º·ºº 
49,22 

Impresso em 25/0512017 às 17:27:21 hrs SlplanConlroJ-M. www.slplancontrolm.com.br 1 / 1 -·-·····. . ............ -·-···-· 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001 -38 

"Para um mellror atendimento à criança especial"'. 1 PRnC. t~9 _1 \ C, 1 _.. ··""" ... ,.~dor. 

t'.:.•i~: \5 iot? 
ILMO SENHOR OFICIAL DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE Ré G1SiRcfêiví[-o"As k 

PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU 
12 OFICIA L DE REGISTRO 6Vtl i 
DE PESSOÂ JURÍDICA DE BAURU i 

R. Jutio de Mesquita Filho,10·31 / Sala08 Í 
PROTOCOLADO E MICROF!LMAOO ~ 

Sob o n2 O i 1 1 5 !l t - - - ---· - ·' APIECE-ASSOCIAÇAO DE PAIS PARA A INTEGRAÇAO SOCIAL E ESCOLAR Á 
DA CRIANÇA ESPECIAL, com sede nesta Cidade de Bauru, Estado de SãO/ / 
Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, n.0 7-87, Jardim Petrópolis, CEP 17064-0 ./í . 
devidamente registrada neste Cartório sob n.º 985, no Livro de Registro Civ· dt,~C:·. 
Pessoas Jurídicas, através de seu representante legal, abaixo ~ssinado, v m r:ruJ. 
respeitosamente requerer a V. S.ª que se digne no sentido de mandar arquiv9r 
junto ao mencionado registro, a ATA da Assembleia Geral Ordinária, realizada vio 
dia 08 de Maio de 2017. Requer, ainda, sejam autenticadas as df mais/ "'as 

anexas. ( ./ 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

Bauru-SP. 10 de Junho de 2017. 

\_,,/ 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 Jd. Petrópolis -
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com. br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 º· 
uPara um melhor atendimento à criança especiaf". 1 fl~OC. NP_J.lf ri 0 

!;C lH •' Zof, ~~:'.::-i.iml--
12 OFICIAL ô'E"ReG fS-'Ffl"e--:c·~· ttf/-.~ 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAUR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO R. Julio de Mesquita Filho,10-31 J Sala os 
PROTOCOLADO E M!CROFILMADO 

Sob o n2 O 1 1 1 5 3 

A Diretoria da APIECE - Associação de Pais para Integração Social e Escolar 
da Criança Especial - vem, nos termos do Estatuto vigente, convocar seus 
Associados para a Assembleia Geral Ordinária com as seguintes finalidades: 
- Eleição da Diretoria para o biênio 201712019; 
- Prestação de contas da Diretoria, com apresentação dos 
financeiros; ./ 
- Outros assuntos de interesse da Instituição; ; / 
Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, terão lugar na Sede da APlpCE, / 
situada na Rua Zéphilo Grizoni, 7-87, Jd. Petrópolis em primeira convo~ção, / 
às 12:00 horas, do dia 08/05/2017 e em segunda convocação, às 13:00 oras; 
com qualquer número de sócios. 

J ' 



.J. • v• ,,.,,, ......... t •- -~ - ..... -· 
DE PESSOA WRÍDICA DE BAURU 

R. Julio de Mesquita F!lho,10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E M ICROFH.MAOO 

• Sob o n2 Q-1...L.l--ª • .... -..... ~ 

----- ~ -\ ~ <f, 
·: ·2s ~ BAURU, sexta-feira. 28 de abril de 201 

q-
----..... _ ............. .. bnaldaCidade 
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GtASSIFIC ~'6 ' 
IR' __ ,... __ ,_..,.,!""'!!'!'""""""~-... ~<M.~~"""~~~!""~~~~"'.'.'!~~...,.'9l!~!Jlf'l!fl1!1M!!~~Pé·:11~11Jlil<\l>t>'-~JJlili'*~"'l\ll~!f~ - • =·==lWJ~~:~ ~ 

2. CONVOCAÇ O: Dispensada convocação por edilal uma vez que O sócio Preços, soo pena tle clccalr<!m do dir~lto oo registro de PÔJ.225,96-VALOR ATUAf. 00 CONTRATO IASSOCIAÇAO õe PAIS PAfiÃ IN1' E-GRAÇÃO SOCIAL 1 

adminlslrador e procll"ador do socio minoritário compareceram espontaneamente sujeitarem-se à penahda<le estabelt'!cltla no item 14.1 1 cio CapltubEAAOAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO E ESCOLAR OA CRIANÇA. ESPECIAL . 

Pedern•iiras, 27 de abril de 2017. >JAASSINATURAOOADtTIV0: 31~17 EDITAL PE :;oNVOCACÃQ . 
Vicente Juliano Mlngulli Canelada - Prelello M A Diretoria da APIECE - Ass<>ClaçAo de Pars para 

3. PRESENÇA: Presente o sóoo administrador e procurador da sócia rnlnofitaria. 
senhor Fabio lachel Marques, portador do CPF nº 057.403.708-09 e da cédula de 
Identidade RG nº 25.285.264-3 SSPJSP. representando a totaUdade do capital social com 
direito a voto. 

4. MESA: Presidida pelo Sr. António lachel Marques e secretariada peta Sra. 
Carolina Gomes Queiroz Guimarães. 

5. ORDEM 00 DIA: Deliberar sobre a redu~o do capital social da Sociedade no 
valor lotai de R$ 45.000,00 (quarenla e cinco mil reais). com alteraçãó do númem de 
quotas, por ser o atual capital social excessivo para os objctM>S da Socie(jade. 

6. DELIBERAÇÕES: Presentes o sócio majoritário e administrador, bem oomo o 
p<OCUrado< da sócia minoritaria. por 1#18nimldade de votos e sem quaisquer restrições. 
deliberaram o quanto segue: 

6.1 Aprovar a redução de capital social da Sociedade no valor total de RS 45.000,00 
{cµlrenta e cinco mil reais). de~ formo, o capital aodal da Sociedade Jll!$$8.dos atuais 
R$ 300.000,00 (trezentoi mil reais) para R$ 255.000.00 (duzentos e cinqüérjtá e cinco mil 
reais). Iepresenlado por 255.000 (duzentas o cinquenta cinco mil) quotas, sendó 
dis1ribulda ~ sãguinte maneira: 

62 Sócio Antonio 1~ Marques, com 193.800 quotas. correspondentes a 76% do 

capital social, com valor em reais de RS 193.000,00. 

Sócia Céia Vocente !achei M81QU85, com 61.200 quotas. correspondentes a 

do capital social, com valor em reais de R$ 61 .200,00. 

24'1. 

Desta fom1& totalizando 255.(1()() quotas, compreendendo 100% do capital social, no 

montante em reais de RS 255.000,00. 

7. ENCERRAMENTO: Não tlawndo mais nada a ser disculido. o Presidente deu a 
assembléia por encen-ada, sendo lavrada a presente ata. a qual foi rida. aprovada e 
assinada por seus sócios. 

Ba1611. 19 de Dból de 2017 

Anlõnio lochel Marques 
RG rf' 3.654.593-4 SSP/SP 
Presidente 

Ga<oina Gomes Queiroz r':t1 1ima~e~ 
Sem:tária 

Mm.; 
Ccllia Vicente !achei Marquet. 
RG N" 4.810.928 SSP/SP 
P/P Fébio lacl\el Marques 
RG nº 25.285.264-3 SSP/SP 

.. J 

-- ·------·----- lnlegraçllo Social e ES<Xllar da Criança Esper.~I - vem: . 
nos termos do Estatuto vigente, convocar seus AsSOC1ados 1 
para a Assembleia Gorai Ordinàna com as seguonles 1 1. ,.,....~.-mm~c.r.- •••==w 

RIO CORRENTE AGROPASTORIL SIA 
52.054.57410001-46 

·Balanços patrimoniais cm 31 de doiem~ro 

- - - ------- ·----------- --------·----
Alivo 

Clreúlnle 
e.... 
Banco COl lla moviil••'k'l 
~fin8nat•M 
E1toque do Olldo 
Contai • recebw "'-·~OO~l 
P--a~J..• 

Nãoc:arculanle -(.) Doproc:soção ............. 

~ 
~ .. .... ~ 

TOllldo "'"° 

- 201~. 

30 
GY 
97 

1'897 
205 
140 
3a 
15 

.... ... 15:"•9! 

-·---"--· _ me. 

12 

·-- ·E 

489 

·~ 179 
2 

16ll 

--:...-::.:....- ~. 

_ .. -75022 

89.1155 89 
.(3.860 ... _ _ ___E 

86.068 ll6 

3&.400 
206 

(12.9451 

- ···~- 25.66Õ 

-·--~ 10ll. 101.565 

•• __ .1!,!5 

4 3(; 

40 
10 

13 
136 

~.-.. ?!! 

- ----~ 

33.400 
(37) 

(10.224) 

···~~:·.· 28.158 

100.2'6 

• .'Reconhecemos e cxatK.lào do p<eseote Balanço Palrimorfial da et'is1rações de Resultado• do Exercício, 
bem como do Ativ<. o Passi..-., <Xlm respechvos totais de RS 101 :! 

RKi <:Õrr~ieA;ifõPi:iõiiIBíÃ 
CNf'>J ! 2'~.Si~i!lOO ' -"li 
Jorulh 'R<lf~lrl !fll1'ftft 
P1r:siJ4f1:te 
C:>! ·'.2 1 81<~ Tllll 2\ "";;. • J~. 1 ?• :~fil'~·f' 

Bpuru 

!lií- · ---=--
;'!~·~;~~ .. , 

~ ... , t.:-.f' ':'' y . .,; •:.t:.~;·.;..-.; . ..,~ ~ . .. ;. '1, ...:. ..... , ··,_•;, r t;. · .1::;...,-·.~li.;,.o~' · . -1'4º.t"l'.l":'~~,.~=--,u'ltu:;}-,,..:.;·:~..-.'W l "P.Y 1i 

finalidades. ! 
• Eleição da Oireloria para o biênio 2017fl019, ; 
• Prestação c1c contas de Diretoria , com apresontaç:'to dor.: 
balanceies financeiros; ! 
• Qulros assunto.< de interesse da lnsttt111çt.o: . ! 
Os lrabalhos da Assembleia Geral Ordlnilna, t8fõo lugar na 1 
SededaAPIECE, situada na Rua Zéphil?Grrzoni. "f.137 . .kl 
Petrópolis em primeira r.onvocaçào, às t 2:00 l)()(Ss, dO dia\ 
06/05/2017 e em segunda convocaç.'1<1. às 13:00 horos . 
com qualque< número de sócios. 

Bouru. 28 de Abril de 20 t 7 
Ldrclo Leutério 

Presidente 
~---··-·------··-- --- ---·- --·--------·-·· 

H\lTiAcAÇÃO EXTRAJutllCtAI. 
Rei" Parçelas om atraso do ConltalO Pa~ de Con""°""isso de 
Venda e Con1>r• llrmado arn 06/t2l'2011, in611ef· Pane do Loll e (07). 
Od.07, Parque V'IAduto, Ala Sraz Ot Flof a. Ql 17, par, llaunr·SI'. 
JUV0W.. AVElJIO PEREIRA. ln*lro. moQiala. casado, po<lldcf 
do RG n' 10. 193.245 e do a'f n' 792.440.098-20 alou APARECIDA 
BENEDIT~ CAAAEMiOS..bruillrl. CIJidadora. ceada, por1adora do 
RG n' 13.326.020 e do a'f n' 015.418.078-55, com úlmo endereço 
CÓOhec:ilo à RUA MEM OE SÁ, n' ~73. na VII Souto, Bauru·SP, 
......,.. arn fugir lricetlo e nlo sallido, c:oNorme cer1ldao 1xpecldl 
na notllaçlo ragisliada acb n". 121.501 do 11 Of'dll de Aegislro de 

"f1hAos e lloalnefllOS de Bllllu- SP. de que o c:onWalo acr..a Rlcado 
'se lflGOO~I com as seguintes PARCELAS EIA A1RASO t o tlólllto 
aaim atualudo. lil>da 98111 lodot os ICl6sdmOI P6fmklos noc:onWalo 
e na legislaçio arn vigor. 
,lnldo do déllio: lfYttY.1016, Pretlaç6es IClasadat 01: vm de 
prestaçao at113t R$ 694,19: Tolot dns P1t1S1açõe$ em alraso fttt 

.:mo~m RSS.256. 12 
'o ccn<rato eslabeleCe Ql.'e • •• 111raso ~ a 90 (novetii) cb "° 
~de quelqts paic.la arn abef1o _,_, ro ~ 
im.lalO e Mleop8do de tod;i a dMde ~ .. :assim. Wtlos 
N011F1CA-1.o (A) (S} '*" que no JRZº mbimo de 15 (Qlinle) lias 

. pa~rn) o 1o;al do débilo na l\la Q11;sy Jlno'. 9.m, Bauru·SP, acb 
f*ll.dn CONSm'\JtÇÃO SI MORA pela presonlt. do nesetSÃO, 
ClllC99menlodeGnlWodo- epefda .,.possedu..-.
do.J1dci6110 

ANHA IJ>fJllllSTRAÇÃO f. PAP.TICll'AÇOES l 1011 
4. 1V.,l~Jf~-;,..,:,..,.M •. ".U.'t0t'<f!lr~ .;---1."'.i...,:.'lf\-~·.-.l '9?!~...fr.."W'-11º• 

__ __, 
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DE PESSOA JURIDICA DE BAURU 
R. Jullo de Mesquita Fllho,10-31/Sala08 · ... =- , 

PROTOCOLADO E MICROF ILMADO ~~ • 

Sob o n• ·º !.!_!__ 5 3 '-'. ~ 
28 • BAURU, sábado, 29 de abril de ~ - ----......______ 

r ~ , , :::P;::.::~: ~º=~~.~ :.:.;~: .: p=~~ .. . e. . - -·- ·:------" --- . 

h J Clé f: dm. d Ih d. l d EPIIAL PE CONVOCACÃO recon ecem esus. O as, a 1ra O, e iz que e e eve A Diretoria da APIECE - Associação de Pais para 
ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que Integração Social a Escolar de Criança Especial - vem, 

nos termos do Estatuto 'llgeole. convocar seus Assuciadoo 
aconteceu com Jesus Nazareno . .Jesus lhes descreve toda a para • Assembleia Gerei Ordinária com as seguinte• 
h. 6 . d 1 d M . d finalidades: 1st na asa vação, com~çan o por 01sés, passan o por -ElelçAoda Dirotoria peraoblên1o20111201s; 

d E ' h à d d · Prestação de contes da Diretoria, com apresentação dos to a a SCJ1tura. Ao c ~gar. casa e um eles, Je~us belancetesfmanceiros; 
dictri"uiu o p' 'ão' sendo recd ... "'ecido por eles 0s diScípµJoS -Outros assuntosdeinteresseda lnstUuiçao; 

v Y • 1 . ~·Jl · . Os trabalhosdaAssemblelaGeraJOrdinaria,terãolugarna 
vdltaram·parã .Jerusalém para contar aos apóstolos o que Sededa~1ece.sí!UadanaRuaZéphloGrizoni, 7-87,Jd. .. • · · . . Petf6pol1s em pnmelra convocaÇao, às 12:00 horas, do dia 
tl'' acoriteoi ' ' 08/05/2017 e em segunda convocação, às 13:00 horas comquelquernúmero de sócios. 

" " ' .· ·, . · Bauru, 28 de Abrtl de 2017. 
J'~'rll a.l~!!t :- :· O . relato va1 da Jernsalém ·do Laércl.o Leut6rlo 

des ~nt4'e,1p1 rÇórreIÍdÓJÍÔf Cam.illbO de diáJ<_>gO, termipa -· PreGidente 
na Jerusalém ' ·. alegi{á~ õ'filo)hento p.egativó·.àÔ:'episód.fo 
não é ai ausê~~ia ' de,· Jesus, mas a impossibiÜdade ··d~ NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

nh ~ J' O nh · d nl 'd d · · Em referência ao Cbntrato Particular firmado reco ece- o. compa . erro esco 1ec1 o e viagem 26/0412011: Pilote e-o1 (18) Od.56 PQ. Santa 
havia provocado nos dois caminhantes uma reflexão que Edwiges, Bliuru, .noti!'icamos: DELC! RODRIGUES 
. NASCIMENTO, t>raslleira, domestica, RG 

tinha como base a experiência da conviv~ncia com Jesus. 21.281.321.JedocPF349.165.358-47,com u1umo 
E fl ã l d d· Õ . en<!ereço oonfieddQ à Rua Aiit~a Fablana, nº 2· 

ssa re ex o evara-os a constatár uas contra 1ç es. 58, Pq_. Jar,1Jg1,1~. 'ea~ru/SP, expedida na notifjcação 

Jesus fora profeta poderoso mas isso não impedira que nº 121:4?200.· 1• o,_R,1., de qu.e o contrato acimp se 
• ' • • ençontra 1:9m'PA~CE_l.AS t:.MATRAsO e o~lto 

fosse JUigado, condenado e crucificado; além do mais, asslm .àtua~zadd •até, Ofl.103/2017: Inicio do débito; 
como ele demonstrara ser tão poderoso os dois discípulos ~0110J2o1 a; Nº Pt9 .staçoes atrasadas: 05'; . . ' ;Pr~~ atual: Rl\6W,8!>- Tola! corrigido 111; 
confi~~l.tn na redenção de Israel mas transcorridos três 06T0312'o1ll: R$ 2.598;02. 'º conlrafo estatietece 

. · · ' ' · que • ... atraso superior a 90 (noventa) diás no 
dias desde a morte do Mestre sem que nada.acontecesse, pagamento de qu_a111uer parcela em aberto 
sepultaram suas esperan"aS acàrretará no vcnclmojlto imediato e ant?clpa~o de 

Y • 1oda a divida remanescente ... • assim, vimos 
Jesus ensina - Jesus lembra os desanimados; por 

sua pouca perspicácia e pela lerdeza de seus corações, não 
souberam inte1pretar os acontecimentos à luz dos Profetas, 
razão pela qual empenha-se ele próprio em evocar as 
profecias e interpretá-las. Aquele que os discípulos 
chamavam "profeta" agora é "o Cristo' ', e quem fora 
condenado à 1nort" reia ~rnz ngoni t~nha em ·sua glória . Os 

NOTIFlcA-LO.(a)(s) pára que no prazo máximo d8 
15 .. (qulnze) dias p;igue(m) o total do débito na 

íR.MàÕsenhor Claro,)~56. Bauru-SP, sob pena da 
CONSTITUIÇÃO EM MORA pela presente, da 
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'12 OFICIALõ'fREGISTRO CIVI L. 
DE PESSOA JUR ÍDICA DE BAURU 

R. Julie de Mesquita Fllho,10..31/ Sala08 
PROTOCOLADO E ilCROFg "!joO 

Sob o n2 O 1 1 , 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E <--\ t..\ :) 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL ! 12 OFl_CI AL DE ~EG I STRO CIVIL 

Rua Zéphilo Grizoni 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bau ~ESSOA J ~Rl~ICA DE BAURU 
. ' . . • 10 de Mesquita Filho,10-31 / Sala OS 

Fone. (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail. a 1 uol. TOCOLADO .. MIC~F~MADO 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 • tt ·1 :> ~ 

"Para um melhor atendi.mento à criança especial."'. Sob o n2 O 1 __ _ 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais p] tegQção Social - \1 
"? 1 E. LIC/l': 

Escolar da Criança Especial - APIECE. PROC. N2 "-\<O "'~~ 
r:ou-11\S 2-\ O ~ Fl:~ ~ 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze h rs;"'Tla"S ,, , · - ~ 1 
situada na Rua Zéphilo Grizoni, quadra sete, número oitenta e sete, Jardim Petróp l ' 
neste Município de Bauru, Estado de São Paulo, com a presença dos associados e pai~.-~ 
atendendo o Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária, publicado no jornal 
local "Jornal da Cidade" nos dias vinte e oito, vinte e nove e trinta de abril de dois mil e 
dezessete, e afixado na sede da entidade desde o dia vinte e oito de abril de dois m · e 
dezessete. A Assembleia Geral Ordinária teve início pelo atual Presidente, L · rcibt 
Leutério, apresentando os trabalhos, o relatório de atividades e balanço finan ro. 
relatório das atividades e as contas da diretoria foram aprovados pela Ass mblei . 
Passado ao próximo item da pauta, eleição da Diretoria da APIECE. Consid rando 
inscrição de chapa única, foi a mesma eleita por aclamação, ficando assim co stituíd a 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Técnico para exercício do mr ndato o 
período de 08/05/2017 a 0710512019. / 
Presidente: LAERCIO LEUTÉRIO 1 , 
Vice-Presidente: AIRTON ANTONIO DA SILVA \ / 
1° Secretario: FABIANA PATRÍCIA TEÓFILO v· 
2° Secretário: CRISTIANO RODRIGUES RUIZ 
1° Tesoureiro: RAFAEl:. PESSUTIO MOREIRA 
2° Tesoureiro: CLAUDINOR PEDROSO 
Conselho Fiscal: GLÓRIA DE FÁTIMA CHEQUE, APARECIDA VÂNIA DA SILVA CRUZ, 
SATIKO KUWAZURU ISSOGAI. 
Suplentes do Conselho Fiscal: LUZIA FELICIANO. DE OLIVEIRA, MARIA TEREZA 
QUINESE CONTREIRA, AMÉLIA LOPES DE MORAIS NASCIMENTO. 
Conselho Técnico: VALDINÉIA APARECIDA FINATO DE ARAÚJO, CLAUDEMIR MATOS 
DA CUNHA, SALETE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA, MARIA DE FÁTIMA 
FRUGULI NASCIMENTO, LAÉRCIO BONFIM. 
A Diretoria da APIECE de Bauru, eleita por aclamação na Assembleia Geral Ordinária 
toma posse no dia nove de maio de dois mil e dezessete, em cumprimento ao Estatuto 
vigente . 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, cuja 
Ata foi lavrada por mim, Fabiana Patrícia Teófilo e vai assina ' bém pelo Presidente 
desta Assembleia, Laércio Leutério e por todos os presentes, is a de presença. 
Apiece-Bau~u, 8 d Maio de 20~. 

~· ~~~ \ 
Fabia P 'ícia Teófilo 

Secretária 

Confere com a original 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 Jd. Petrópoli 

CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br "' 
CNPJ 54.727.649/ 0001 -38 ~ 

"Para um melhor atendimento à criança especial'". PROC. NS? 2-l l 
,.-í~·OLriAS-2-l. ~ . ~ -~-- 1 

l g'OflC~re~·~n.~ -
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU f 

DECLARAÇÃO R. Julio de Mesquita Filho,10-31 / Sala os i 
PROTOCOLADO E MICROFILMAOO ! 

Sobon2 O 11 1 &__3 .1 

Eu, Laércio Leutério, na posição de Presidente da APIECE, portador da cédula ~, : 
de identidade RG 18.032.494 SSP/SP e do CPF 058.387.918-70, residente e 
domicil iado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Sanches, 2-59, ~( \")
Vanuire, CEP 17022-850, DECLARO, que o quórum que é estabelecido n · v . 
Artigo 14, Parágrafo Único, do Estatuto Social, que estabelece: "Parágrafo Úni o: 

i 
Para as deliberações que se referem os incisos 1, li e Ili é exigido o voto de 213 dos present s à · 
Assembleia especialmente convocada para esses fins, não podendo ele deliberar em pri eira / 
convocação, sem a maiori~ absolu_ta dos as~oci?dos, ou com men_os de um ter~ . ~as / 
convocações seguintes.", for respertado e atingrdo na Assem biera Geral Ordr~ana, f 
realizada em 08 de maio de 201 7. .· 

! 
Í 

J 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E "'~~ 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL §~L:/..\ q '\ 't, 

Rua Zéphilo Grizon~ 7-437 -Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru-- SP o • 
Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: apiece@uol.com.br '; ~ 

" CNPJ 54.727.649/ ~0~1-38 • '" 12 OFICtÃt OE RE 'ó STRO c1"' L 1 

Paraummelhoratendimentoacrumçaespecial · DE PESSOÃJUR!DIC . RU l 
R. Julio de Mesquita Filho,10-31 /Sala 08 

LISTA DE PRESENÇA PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Sob o n2 O 1 1 1 5 :l 
Reunião de Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 08 de maio de 
2017, às 13:00,.nesta Entidade na Rua ZéphilÕ Grizoni,JL'!ºJ:;i.llZ...Jówl~q.f.--
Petrópolis, Bauru-SP. 

.eL;.,. FOLHAS 

? ......a~~~-..:Il~::::::::~~...S.~-A.~~~~~~~~~~~~~~~-+~~1--
6 

(~~~~~~~f3-;-;;<;=:;--'.~~~~~~~~f--
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. PROC. N2 

FOLHAS.2;!.~--== 
DIRETORIAATUAL-2017/2019 1 2 0FICIALDEREGlS-TROCiVIL. 

DE ~ESSOA JURfDICA OE BAURU ~ 
R. Julto de Mesquita Filho,10-31 /Sala os f 

PROTOCOLADO E MICROFILMAOO 

PRESIDENTE ._.s;,;;:ob::..:0:..:.:n;;;.,
2 ....10~-1.,-L..íl...&L..--1 

Laercio Leutério, brasileiro, casado, florista, portador da cédula de identidad~·~' 
RG 18.032.494 SSP/SP e do CPF 058.387.918-70, residente e domiciliado e 

~~. l"'.'.:l: 

Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Sanches, 2-59, Vanuire, C / G1\ 
17022-850. F: 3232-3233. 

VICE - PRESIDENTE 
Airton Antonio da Silva, brasileiro, casado, corretor de seguros, port~dor a 

( • cédula de ident~dade RG 16.156.285-1 e do CPF 044.312.968-16, resilient e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Travessa Jorge Mad\, 1-fa8, 
Jardim Prudência, CEP 17065-022. V 
1° TESOUREIB..O 
Rafael Pessutto Moreira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
RG.29.044.535 SSP/ SP e do CPF. 220.248.548-18, residente e domiciliado em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, 7-115, Jardim Petrópolis, 
CEP: 17064-080. 

2° TESOUREIB..O 
Claudinor Pedroso, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
serralheiro, portador da cédula de identidade RG 13.908.437 e do CPF 
120.255.028-26, residente e domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua 
Paulo Rodrigues Prado, 2-68, fundos, Jardim Mendonça, CEP: 17026-802. 

1° SECRETÁRIA 
Fabiana Patrícia Teófilo, casada, jornalista, portadora da cédula d(' identidade RG 
22.953.710-8 e do CPF 174.966.058-08, residente e domiciliada em Bauru, Estado de 
São Paulo, na Rua Doutor José Ranieri, 12-36, Jardim Cruzeiro do Sul, CEP: 17030-
370, telefone: (14) 3204-4607. 

2° SECRETÁRIO 
Cristiano Rodrigues Ruiz, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da cédula 
de identidade RG 22.008.774-X e do CPF 275.475.248-00, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Colômbia, 11-87, Jardim 
Terra Branca, CEP: 17054-190. /J ,,Vi~ 

f0:.crfi ~ colà 
co~f ,G,~p.\.. 

o~ 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 -Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru-SP 
Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662- e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melltor atendimento à criança especial'". 

12 OFICIAL DE R-EGISTRO CIVIL 1 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU ! 

R. Julie de Mesquita Filho,l0-31 /Sala 08 • 
PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Sobon2 O 11 1 5 3 ·1 
CONSELHO FISCAL 

Glória de Fátima Cheque, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, portador 
da cédula de identidade RG 9.914.185-1 e do CPF 959.082.268-15, resident ~D 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel Rabel de 
Andrade, nº 4-48, Parque Jaraguá. / 

I 
Satiko Kuwazuru Issogai, brasileira, viúva, do lar, portadora da cé~a e \ e identidade RG 18.477.523-1 e do CPF 058.528.558-63, residente e dom cili tia 
em Bauru, na Rua Santos Dumont, 19-20, Estado de São Paulo, CEP 7 64-
150. . ._/ 

•• 

Aparecida Vânia da Silva Cruz, brasileira, viúva, do lar, portador da cédula de 
identidade RG. 8.287.883 e CPF. 001.977.298-00, residente e domiciliada em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Aureliano Cardia, 4-83, Vila Cardia, CEP 
17013-410 

SUPLENTES 

Maria Tereza Quineze Contreira, brasileira, casada, estetJ.cista, portadora da 
cédula de identidade RG 18.477.247-3 e do CPF 093.905.288-10, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Av. Duque de Caxias, 12-35, 
centro, CEP 17012- 151. 

Luzia Feliciano de Oliveira, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade 
RG 19.0424.074-5 e do CPF 141.318.338-75, residente e domiciliada em Bauru, 
Estado de São Paulo, na Rua Betino Borgo, 1-51, centro, CEP 17020-280 Tel. 14 
30213536. 

Amélia Lopes de Morais Nascimento, brasileira, viúva, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG: 62.478.506-3 e do CPF: 328.451.068-07, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Gal. Marcondes Salgado, 
17-017, Bloco 9, Apartamento 4, Vila Antártica, CEP: 17013-231. iJ 

~v. e,cO~ 
co~f ,~p..\. 

º~~ 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL ~,...,,;Lic,,~"o . 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87- Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru-SP ~ FL: "\S"/... ~ 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: apiece@uol.com.br 8. ~· 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 « "i 

"Para um mellwr atendimento à criança especia '\ 2 0 FICIAL DE R E -
0
-;oi!O 1 • . 

' DE PESSOA JURÍDICA RU 
CONSELHO TECNICO R.JuliodeMesquitaFllho,10-31/SalaOS -

PROTOCOLADO E MICROFIL:f 00 

Sob o ng O 1 1 1 5 
Claudemir Matos da Cunha, brasileiro, casado, funcionário pu lico, portador da 
cédula de identidade RG 24.760.453-7 e do CPF 170.424.608-39, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida ' · 96. 
Jardim das Orquídeas, CEP 17032-810 PROC. N 

~FO~L;!:!!HAS~~~7171r.i 
Valdinéia Aparecida Finato de Araújo, brasileira, casada, do lar, porta~ra a 
cédu~a .. de identidade RG 32.217.139-8 e CPF 218.014.088-66, resi~enteL e 
doilllciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Alameda Plutão, -07, /"º 
Parque Santa Edwirges, CEP 17067.350. / 

Salete Aparecida Carneiro de Souza, brasileira, casada, do lar, po dqra da 
cédula de identidade RG. 24.509.817-3 e do CPF 177.921.118-06, res ente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na rua Ruth Rodrigues Maduro dos 
Santos, 1-21 Mary Dota CEP. 17026-620. 

Maria de Fátima Fruguli Nascimento, brasileira, casada, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG. 14.667.088-7 SSP/SP e do CPF 001.894.108-76, 
residente e domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Alfredo Limão, 
1-003, Res. Vitória Régia, CEP. 17022-149_ 

Laércio Bonfim, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de 
identidade RG. 9.914.984 SSP/SP e do CPF 793.232.278-20, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Nelson Bonachela 
Gimenes, 8-15, Alto Alegre, CEP. 17064-290. 
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R E P ú B L 1 e A FEDER A T 1 v A o o B R l't LI ., 

PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IM ~fil$$ ~ 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍ ,fc-Ai- " 

M\tnidpio e Comarca de Bauru - Estado de São Paulo . "Z-0 n~t~O .... ~ 
fi.:1.ff •. 9'/.tfur..t'v1.c6-e ,9,ii;(-~J ~~~o ~~.rui'.@ .. ~~N.1Tr. .~a.or· -...._~ _ _,.,, / 

OFICIAL OflC!hLSUllSTITl.'TO 

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:011153 
Apresentante: CLARICE IZIDORO DE CARVALHO 
Partes ............ : ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR ~"CRWIC11:i::::õ"'1'C17!i!'.""::::---::r-, 

PROC. ,. -• ..=:...:::::-1-J..-JJ--+.r....-
Título ............. : ATA-ARQUIVAMENTO DE ATA FOLHAS_ 

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 10/05/2017, tendo sido praticado o 
atos: 

MF 11153. LV. A-2. AV. 37, Reg. No 985 25/0512017 R$ 37 58 ARQUIVAMENTO DEATA(8 PÃGINAS 
' ACRESCIDAS) 

Emolumentos 
Ao Estado 
Ao IPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justiça 
Ao Municíoio 
Ao Ministério Público 
TOTAL 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
RS 
RS 
RS 
R$ 

Valor Depositado ................................................. R$ 

A Devolver ............................................................ RS 

ORIGEM DOS DEPÓSITOS 

............................................... ······················!'· ... 
···~······ .... 

37,58 
10,69 
7,30 
1,98 
2.57 
0,76 
1,79 

62,67 

114,75 

52,08 

-Depósito no reingresso em CHEQUE N°: 51733 C.C.: 8-1 BCO: AG.: 6520 

Observações: 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TO 
ESTE DOCUM 

RECEBI EM DEVOLUÇÃO 
A QUANTIA DE 

Recebi uma via da presente com o titulo devidamente formalizado. 

R$ 52,08 
Data: 

Ass.: 

Nome: 

End.: 

SlplanControl-M • v.....w.slptancontrolm.com.br 1 / 1 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662- e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'·~oC. NQ 2.l ~{J _ -~ j 
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DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio de Mesquita Fii ho, ni 10-31 /Sala 08 

PROTOCOLADO E M ICROFILMADO 

. e> t 011423 

APIECE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL /E J 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL, com sede nesta Cidade d~ Bauru, Estado 11 , 
de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, n.0 7-87, Jardim Petrópolis, CEP 17064-08Q(v/ <::· }
devidamente registrada neste Cartório sob n.0 985, no Livro de Registro Civil Siás j 
Pessoas Jurídicas, através de seu representante legal, abaixo assinado, ve~mui ; 
respeitosamente requerer a V. S.ª que se digne no sentido de mandar ar uivav 
junto ao mencionado registro , a ATA da Assembleia Geral Extraordinária, re izadp 
n? dia 28 de Agosto de 201 7. Requer ainda que sejam autenticadas as ~em,is 
vias anexas. \ / 

V 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

Bauru-SP. 29 de Agosto de 2017. 
r 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (1 4) 3212-4662 Jd. Petrópolis -
CEP: 17064-080 • Bauru- SP - e-mail: aoiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL i 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU j 
Rua Júlio de Mesquita Filho, n2 10·31 /Sala 08 'j 

PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Sob o n2 Ot14?,3 

A Dir~toria da APl~CE - Associação de Pais para lntewação Social e Escolar~ 
da Criança Especial - vem, nos termos do Estatuto vigente, convocar seus · 

1 
.. \., 

Associados para a Assembleia Geral Extraordinária com as seguint~ "-' L 
finalidades: 'PRoc. N~~It'f.6--~-.. 
- Alteração de Estatuto; 1 ·-~~~~ .. -'_'"- / ,_ .. J 

- Outros assuntos de interesse da Instituição; ~W r ;;,) 
Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, terão lugar na S~~-d =:::::!....-
APIECE, situada na Rua Zéphilo Grizoni, 7-87, Jd. Petrópolis em p{imeir 
convocação, às 12:00 horas, do dia 28/08/2017 e em segunda convoca~o.;s 

• 13:00 horas com qualquer número de sócios. V 

Bauru, 18 de Íg ~t de 2017. 
[ .,. . c.o~~~R~ 3121 

3i TABEUÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 
OlHAOlS HAaJO CASTaO • bMUo 

Pn<;a - • ..._ +.ZI •CD 11015-240 • .... l7• lll 

~ DOCUMENTO VÂUOO SOMENn COM 
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PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

u o 1·1 4 2·3-

26 ~ BAURU, sexta-feira, 18 de agosto de 2017 

.. : .. 

• 

Bauru, 18 de Agosto de 2017. 
Laérclo Leutérlo 

Presidente 

MUN !i~R@~9{j~SM6:~:~~t·STA 
Após a h ÓJ11d!OgaçAo. por eftji , e na\ 
melhN forme de direito . APJi!O.-IC O o 1 
objeto do prennte CONVITE N• 009/2017 ·1 
ês empresas ANOREY A GAR B UL lO - ME, 
NOGUEIRA & LEONEL - ME a MARIA 
ODETE BERTINOTTI - M E. clusificadas ! 
em primeiro lugar . l 
Cobrêlla· Paulista, 15 de agosto de 20\i 1 

- Josê Medrlgal Rurla Fllho-
Prelello Mur•<::pal 

'..E RJll..2 p ( .~ t' t • !' -r; ,~_ç. p._9 

' 

~..) 
l) d. 

-~ \)) -z_ 
-\~~ 
~~~ 
~ 
l) 
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.L- V'• . ....... ·- - - . 

. Sob o nV o \ 1 4 2 a 
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;,:'• 
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l'.1!9?s.~.a~4~·· · ;_. 
~eõcia.'~ D .. ·U~'tiv~.F: 
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E[éfrica.r :99~93•5~37 

. ·' t~.., l 441f0 

-- -~s:.1?.Ffl~$·. 
C qn_t,r:OJe•,#:: PJ'a'.g~s 
Motceg1>;2áii<1!1gal'ábtía 
ói.ipfu:s :S.an.ó@_llrantia 
Potnbo;t'at!)~fóhniita;etc. 
F.(l4)9973..t~659 f. , .. m 

$ ~ i 7,,-?tJ" "!' '* - r 'l f' .. . 
389 U'' ' / ·:.• ;:,'" · . · Y.ç ra pg!yp sto 

bascul t'tn 3203..lf043 
" ,.,.... 

ACentral.CalhaseRufos. 
F. 99784-374.0 , ..... 

- -- ---ti>} 
~!i2,~1' 
3311-4200 

,_ 
Carnàfb'a Madeir.i s· 
3231-7USJ9966 I-7815 

nua 

ChurFasqueir:11 Colo
nial Bauru 3.23?:219l.. 

cli·urr~e. ira: .. t só 
na& · ' · .32tli7~98 

,P, '' < ' ,, · -
Féfflii?êiifafmâda!Fone: · 
996SS!:93!2S 

'"~ 745121 

FoífoJ'!J3:@nlms 18,95 
F: 3232..1+95~· ' 

nu• 
Ma(f eirelra .-\miglo 
Orçamcnro 3203-0177 

. . 731111 

\.: .. ---~ 

~\\!ir(f-AS.SOCIAÇÃOPEP~i)~~~~qlOS~L 
Jt.~ E ESCOi.AR DÃC.~.~ES~ÊCIÃL · 

l?':rb.li-P~ çã.n•r..n,.:..,.· · 

• ... -1 

. PREFErtú 'l, ' IP.AL DE°PÉÍlEAtrEiAAS' """'J ' .• ' 

'J ~ O' ·;e CÓ RÂ'r"'' ·:~'.~::' . : .. ~ , ,B.. to:~.-::~•· · ·e;,.& 
TERMO ADITrl.ó · " 'u'tplffl'V\to;f!l'I! ,. .. 1 . 

CONTRATANTE: Município de P.edem81ras. CONTRATADO: ~rfno ~,Slancare. OBJETO: 
Adilamenlo de aproximadamente 3, 1 % (lrh inleioa e <111 décino pof c,enl~I doe q111111ilalfvoe 
ostlmadof: no llcm 1.2 oo Clâusula 1 do Contrato 1t' 118/2018 l/AlOA TOTAL: R$ 418.50. 

r1• .. .,..e,.,,.•-~- .. .. . .. .,.~;,,fn"'!f\f"ttM: :,.,....t:•,ri!lit~Jtn.c:;,.,~fi~1Allf'~ 

• 
AURU, sábado, 19 de agosto de 2017 • 29 

CANDIDATO CONVOCADO 

JOSILENE URIO ZEN 

o· nAo comparecimento pera o alo de Nomeeção, no horllrio e 
,, ~ oonslderodo corno deslslêncla, e ootr•oc:ar-6 o dasalllcado 

Plrallnloga, 18 de AgostQ de 2017. 
OS Ai-é'~S)UjD~~ FRANCO BORRO DE MATOS 

P(.t.lt!!.Munlclpal 

2º -P-têmio : 
Botédelro 

\ 

~ 
~-i 

~~~ \)) ~ 
~o 
o o 
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34 ~ BAURU, domingo, 20 de agosto de 2017 
----- ----·· -- -- -

- . - . ~""''dõ~!IJ98l'Jtr3U90 esgo to, 99109-75 /41õõmurãdo ac/ carro 
''f nmu u - r.rrr (!alc;q_~~if~~mt~} : )l ·, • ·~:coin.brc&u688 casaecia.com.brCód.3957 parte pag 99799-9666 

de 1997, :. o '.P"apa João Paulo U .'d'fssê .qiie . &-pti: '. ,. . ,,, '....,.. "''" ,.._ 
;'.fi~re@.~:Qe~;~- ·lfã:~~-~ ". ão·;;· . ·. · .)k_ M_ ãfiaapar~~ . \~i ~ ·AssociA_~~§.~:J'JJ. ~~~TEGAAçAosoclAL 

·~bl~t'ltrl~tâpóci "t;-,.- . ' . ; ~itl'tlr~~ael\ ' "111 ~I E.~ll~DA.~ÇAESPECIAL 
:.-· .. •.: ;1~ ~ ., t-~';i· ' t \ ""' '" · , . · :W ·! ' ... •f.J,, .-• EDITAU.pE;CQ VQCACÃO 

nucleo onginalitemonta a -s ~ ,o , . e.,p~qeve ~{U .. O . A ;eiM'tona dâ~'AP.IEC!õ .:. ~ de Pais para 

ul · ._· ' J . · · · d. M" · .-. ' ln~SoQál'6E~ard'~_C!lançaEspedal-vem, 
sep tru:nento, ~ · túmu o e a ascensJo . e, . ana a~s . nos' lérl'l)os .ilo".É!!ita\uto vlgenle, convocar seus 
Segundóm,,yâl.àvra do Pontífice éste' texto refléte· · -A~!:u~~~ Geral Extraordinária 

íntuição cUHé do povo de Deus. ~,-,àÇãbdéEJ\iltú~ 
.it1: . -:q111~assuníõscf4!!13tfea~dalnstituiçã<_>; . 
' ' " · · . .. . " ftábal tlll , Geral Extraordinéna. terão ;~ texto - O autor do Tra~1tus M_.aritf -.~~ · ~:·na ~e ·~~' ~E. 8lt.uada na Rua Zéphilo 

Pseudônl+9i'o Ae Melitão Existiu um Melit'I() 131 · . J•~. 7-87, Jd, P,'~p011s em primeira convocaçao, 
~. ~ ' · ~- ' - às 12:00 horas dô d1& 28/08/2017 e em segoode 

Sardes, riêf~o Qª 150, mas não ~~ve ser o m~~§:;.~i ~· às °13:qó·hora6 é9m qualQue< número de 

diz ~ue ~~~~;'.~e São J~~P ap~~t~W> ~r8:~~~t~!UJ1_ - ~u'L!1~io~~~ 2011 

M~a VIv~.~ ;f'l~~a casa, quan~~ r~t~Jt~.VIS~~::~ª P,~ldeÍlí~ 
anJO anunc1a-n-a6' que, em três dias, se.h~'elevâda 'àô/, 
Então ela-~ffi,ij\{\.9,° anjo que gostaria que todos os após 
estivess~ft~dos. 

M'ort~ - Três dias depois, Maria morre 
~!-" 

presença :::~f'~ifb- ~_ .. s os apóstol.~~: . Pedro recebeU' t 
mensagermB to: ele deveriàt.~!lf o .corpo de M' 
levar à dir~~(lã_:;',Cidade, até o ori~-~t_,.~1 ;opd~- ,encon1'~1 
sepulcro ii~~~~)} deveria depo~i~rl?~q~·rpo de ~~ 
aguardar ~\)>~().f)Parecim.t.ln.to ~~1i)psto2~. 

':Ji,iÍ.\!'' l ' . ~t\c)\:!' \' '<·. . . ~-

~ 
Jl}~ttf~ô· - Os .apó~f~~~$ ~$.ijin fi~e'. 

col aram o corpo num caixão, s·aftam . q~ Jerusal .. 
dire da cidade, entraram no Vale de Jos~.fá~~ 
Ced n), no caminho para o Monte '.das Oliv' 
depositaram o corpo no sepulcro. fecharam com uma 

Jornal da.Cidade ., ~~% ~o 
ºv 

JU I 1-11 / U/'J'i/ /.L -'IU'I!> 
7472 10 

650 mil-área de2500 m2 

~'3r-b9'45' es9Wna-
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 

CNPJ 54.727.649/ 0001 -38 
"Para um melhor atendimento à criança especial'". 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Pais para Integração 
Social e Escolar da Criança Especial APIECE. 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às treze horas, na sede 
da Apiece, situada na Rua Zéphilo Grizoni, quadra sete, número oitenta e sete, Jardim 
Petrópolis, neste Município de Bauru, Estado de São Paulo, com a presença dos 
associados e pais, atendendo o Edital de Convocação publicado no jornal local "Jornal da 
Cidade" nos dias dezoito, dezenove e vinte de agosto de dois mil e dezessete, e afixado 
ria sede da entidade desde o dia dezoito de agosto de dois mil e dezessete. A Assemble· 
Geral Extraordinária teve início pelo atual Presidente, Senhor Laércio Leutério, co 
discussão sobre a alteração necessária do Estatuto da Entidade. Decidiram, entáf>, p 
maioria absoluta dos votos que a partir desta data o artigo abaixo mencionado passaria a 
ter estas definições, que seguem: foi inserido no artigo 38 o §1, com a seguinte 

1
eda -o: 

"§1°- A Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Crianç Espe ial 
manterá escrita contábil e fiscal revestida de todas as formalidades e xigên ias 
fiscais tributárias capazes de assegurar exatidão dos lançamentos.". 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Assembleia Geral Ext or mária, 
cuja .Ata foi lavrada por r:nim, :a~iana.~trícia Teófilo e v a;s~hada tam m pelo 
Presidente desta Ass~mble. 1a, La~r-t;-~~~2º e por todos os pr se f '. .\ / ~ 

~:!: B -.. ,.) 
F abia~a' P~iríCia Teófilo 

Secretária 

~~·~"™'~l~RU-· 0 Pnll-drMRll.4-28• CIP 1701S.H<lolu\oSP•TO.Nom 14-3235-lm/Prot.14-323 "" • 

DOCUMENTO VALIOO SOMENTE COM SELO DE AIJTEHT1CKlADE ' 

\/ 

. \• OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E Crv:IL DE PESSOA 
.nnünr n~ Rllll"RlT 

Protocolado e Microfil.mado Nº P;J 011423 "° Cartório.···: 41 , 26 
Ao C:..stacto .... • . : ~3, ~ 5 

1-.o IPESP .... . .. : 9 , 18 
2,50 
3, 23 
0, 9 6 
2,2S 

º·"º 18,83 Confere com a original 
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Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (1 4) 3212-4662 Jd. Petrópolis 
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CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

DECLARAÇÃO 

j 1º OFICiAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio de Mesquita Filho, n2 10-31 / Sala 08 

PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

~bo~ O 1 1 4 2 3 

Eu, Laércio Leutério, na posição de Presidente da APIECE, portador da cédula 
de identidade RG 18.032.494 SSP/SP e do CPF 058.387.918-70, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Sanches, 2-5 , 
Vanuire, CEP 17022-850, DECLARO, que o quórum que é estabelecido .lflo 
Artigo 14, Parágrafo Único, do Estatuto Social, que estabelece: "Parágrafo~- icw: 
Para as deliberações que se referem os incisos/, li e Ili é exigido o voto de 213 dos pres ntes à 
Assembleia especialmente convocada para esses fins, não podendo ele deliberar em rimeir, 
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um te 'ço n 
convocações seguintes.", foi respeitado e atingido na Assembleia G~ ai .. :E 
Extraordinária, realizada em 28 de Agosto de 2017. r;: r_ ~ -· 

\ PROC. NO 0 -····-t,-. 
l!_CLH~~~_2- =-----=: 
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CNPJ 54.727.649/0001-38 11º OFICiAL DE REGIS O- .; • 
"Para um melhor atendimento à criança especúi/tJ'E PESSOA JURÍDICA DE IV 

/

• Rua Júlio de Mesquita Filho ne 10 3 / U 
LISTA DE PRESENÇA PROTOCC~DO E MICROFiL~Á~~08 

iSobo e O 1 4 
Reunião de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de 
Agosto de 2017, às 13:00, nesta Entidade na Rua Z' hifo Gri~~..Ll; 
87, Jardim Petrópolis, Bauru-SP. F~~,~~~· hl -- -· 

·-··-- "" 

t .,. ( ! ' " ,,,, _ _.y__ 
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• NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

U.727 .649/0001-38 
MATRIZ 

NOME EM'RESMW. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANCA ESPECIAL 

l 11n.JLO DO ESW!ELECJMONlO (NOME DE FANTASI~ 
APIECE '~~IS 
CÓOIOO E DESCRIÇÃO DAAiMDAOE ECONÔMCA PRINCIPAL 

87.30-1-99 -Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares nlo especificadas 
anterionnente 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DAS AiMDAOES ECONÔMCAS SECUNDÁRIAS 
87.11-MS -Condomfnios residenciais para idosos e deficientes ffslcos 
87.20-4-99 - -'tlvidades de assistência psicossocial •à saúde a portadores de distúrbios pslqulcos, deficltncia mental e 
dependência qufmica não especificadas anteriormente 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 
399-9 • Associação Privada 

1 LOGRADOURO ~ ZEPHILO GRIZONI 
1 CCM>LEMENTO 

1 

CEP 

~7.064-080 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRROIOISTRllO 
JD PETROPOLIS 

1 
ENlé'. FEDERATI\Q RESPONSÁVEL (EFR) ...... 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
StTUIÇk> ESPECIAL 

. ...... .. 

1 WNICIPtO 
BAURU 

1 TE.EFONE 

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

9 Emitido no dia 27/09/2018 às 08:19:24 (data e hora de Brasília). 

1 DATA DA snulÇk> CM)ASTRAL 
03111/2001 

1 DATADASITUIÇÃOESPECIAL ........ 

Página: 1/1 

27/09/2018 08: l 
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConji 

PROC. N2_...:=:!,,;:::.-1-.!...J1_,,~•r 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procurad7ral da Fazenda Nacional 

FOLHAS 

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANCA 
ESPECIAL 

CNPJ: 54.727.649/0001-38 / 

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 09:32:01 do dj,çl 30/08/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/02/2019. / 
Código de controle da certidão: 17BE.B583. 7528. 78E5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

27/09/2018-08:2 



CAIXA 
C ... IXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 54727649/000l-38 / / 
Razão Social: ASSOC DE PAIS p INTEG ESC DA CRIANCA ESP 
Nome Fantasia:APIECE 
Endereço: R ZEPHILO GRIZONI 7-87 /JARDIM PETROPDLIS / BAURU/ 

SP / 17064-080 

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: 16/09/2018 a 15/10/2018 / 

Certificação Número: 2018091601172425545125 

Informação obtida em 27/09/2018, às 08:23:21. 

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.caixagov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 27/09/2018 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS~ 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS PA~NTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA 
CRIANCA ESPECIAL 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 54.727.649/0001-38 
Certidão nº: 159135438/2018 
Expedição: 27/09/2018, às 08:24:19 
Validade: 25/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA 
c R I A N c A E s p E c I A L 

,,.AMATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
54. 727. 649/0001-l'á. 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, ag@ncias 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. 

:::-úvidas e suqast.ões: cndt·.ttst:. ~ us. br 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

DIRETORIAATUAL-2017/2019 

PRESIDENTE 
Laercio Leutério, brasileiro, casado, florista, portador da cédula de identidade 
RG 18.032.494 SSP/SP e do CPF 058.387.918-70, residente e domiciliado em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Sanches, 2-59, Vanuire, CEP 
17022-850. F: 3232-3233. E-mail l.leuterio@outlook.com 

VICE - PRESIDENTE 
Airton Antonio da Silva, brasileiro, casado, corretor de seguros, portador da 
cédula de identidade RG 16.156.285-1 e do CPF 044.312.968-16, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Travessa Jorge Madi, 1-38, 
Jardim Prudência, CEP 17065-022. e-mail airtoncrretordeseguros@gmail.com 

1° TESOUREIRO 
Rafael Pessutto Moreira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
RG.29.044.535 SSP/ SP e do CPF. 220.248.548-18, residente e domiciliado em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, 7-115, Jardim Petrópolis, 
CEP: 17064-080. E-mail rpessutto@hotmail.com 

2° TESOUREIRO 
Claudinor Pedroso, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
serralheiro, portador da cédula de identidade RG 13.908.437 e do CPF 
120.255.028-26, residente e domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua 
Paulo Rodrigues Prado, 2-68, fundos, Jardim Mendonça, CEP: 17026-802. E
mail - não possui 

1° SECRETÁRIA 
Fabiana Patrícia Teófilo, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG 
22.953.710-8 e do CPF 174.966.058-08, residente e domiciliada em Bauru, Estado de 
São Paulo, na Rua Doutor José Ranieri, 12-36, Jardim Cruzeiro do Sul, CEP: 17030-
370, telefone: (14) 3204-4607. E-mail Fabiana_teofilo@hotmail.com 

2° SECRETÁRIO 
Cristiano Rodrigues Ruiz, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da cédula 
de identidade RG 22.008.774-X e do CPF 275.475.248-00, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Colômbia, 11-87, Jardim 
Terra Branca, CEP: 17054-190. Tel: 99657-8828 e-mail hug7@uol.com.br 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368-Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNP J 54. 727 .649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

CONSELHO F1SCAL ---
Glória de Fátima Cheque, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, portadora 
da cédula de identidade RG 9.914.185-1 e do CPF 959.082.268-15, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Gabriel Rabelo de 
Andrade, nº 4-48, Parque J araguá. e-mail- não possui 

Satiko Kuwazuru lssogai, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de 
identidade RG 18.477.523-1 e do CPF 058.528.558-63, residente e domiciliada 
em Bauru, na Rua Santos Dumont, 19-20, Estado de São Paulo, CEP 17064-
150. Tel: 3222-4606 e-mail- não possui 

Aparecida Vânia da Silva Cruz, brasileira, viúva, do lar, portador da cédula de 
identidade RG. 8.287.883 e CPF. 001.977.298-00, residente e domiciliada em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Aureliano Cardia, 4-83, Vila Cardia, CEP 
17013-410 Tel: 32067137 e-mail- não possui 

SUPLENTES 

Maria Tereza Quineze Contreira, brasileira, casada, esteticista, portadora da 
cédula de identidade RG 18.477.247-3 e do CPF 093.905.288-10, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Av. Duque de Caxias, 12-35, 
centro, CEP 17012- 151.Tel: 32234504 e-mail mali_quinezi@hotmail.com 

Luzia Feliciano de Oliveira, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade 
RG 19.0424.074-5 e do CPF 141.318.338-75, residente e domiciliada em Bauru, 
Estado de São Paulo, na Rua Betino Borgo, 1-51, centro, CEP 17020-280 Tel. 14 
3021 3536. e-mail - não possui 

Amélia Lopes de Morais Nascimento, brasileira, viúva, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG: 62.478.506-3 e do CPF: 328.451.068-07, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Gal. Marcondes Salgado, 
17-017, Bloco 9, Apartamento 4, Vila Antártica, CEP: 17013-231. Tel:3227-8401 

e-mail- não possui 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial'". 

CONSELHO TÉCNICO FOLHAS 

Claudemir Matos da Cunha, brasileiro, casado, funcionário público, portador da 
cédula de identidade RG 24.760.453-7 e do CPF 170.424.608-39, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida Lúcio Luciano, 8-96, 
Jardim das Orquídeas, CEP 17032-810 Tel: 3011-2462 e-mail- não possui 

Valdinéia Aparecida Finato de Araújo, brasileira, casada, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG 32.217.139-8 e CPF 218.014.088-66, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Alameda Plutão, 9-07, no 
Parque Santa Edwirges, CEP 17067.350. Tel: 3018-6818 e-mail- não possui 

Salete Aparecida Carneiro de Souza, brasileira, casada, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG. 24.509.817-3 e do CPF 177.921.118-06, residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na rua Ruth Rodrigues Maduro dos 
Santos, 1-21 Mary Dota CEP. 17026-620.Tel: 3227-5969 e-mail- não possui 

Maria de Fátima Fruguli Nascimento, brasileira, casada, do lar, portadora da 
cédula de identidade RG. 14.667.088-7 SSP/SP e do CPF 001.894.108-76, 
residente e domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Alfredo Limão, 
1-003, Res. Vitória Régia, CEP. 17022-149.Tel: 3239-6093 e-mail- não possui 

Laércio Bonfim, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de 
identidade RG. 9.914.984 SSP/SP e do CPF 793.232.278-20, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Nelson Bonachela 
Gimenes, 8-15, Alto Alegre, CEP. 17064-290. Tel: 3204-7673 e-mail 
laerciobonfin@hotmail.com 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLA ,;L•Wq; ' g 
DA CRIANÇA ESPECIAL ~,/" 114. I · º"' 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 Jd. Petróp li~ Fl:_:ul '!' 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para uni melhor atendinzento à criança especial'". 

DECLARAÇÃO 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

PROC.N2 
FOLHAS 

?-\b_ ltl ~ 
2~ íJ -----

Declaro que, a Organização da Sociedade Civil, Associação de Pais para 
l eJnteqração Social e Escolar da Crianca Especial - APIECE, atende todos os 

requisitos previstos na Lei Federal n° 13.019, de 2014, para prorrogação do 
Termo de Colaboração, e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em 
nenhuma das hipóteses _p_revistas na legislação de regência impeditivas- da 
formalização da aludida parceria. 

Bauru, 01 de Outubro de 2018. 

Associação de Pais para Integração Social e 
Escolar da Criança Especial - APIECE 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR IA 
DA CRIANÇA ESPECIAL .,e. '10 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 Jd. Petrópo s~~L-Í'\1- ~ º"' 
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DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS, INCLUSIVE RECURSOS 
HUMANOS PARA A CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

,. 
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da 

Lei Federal n° 13.019, de 2014, que a Organização da Sociedade Civil, Associação 
de Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especial - APIECE, mantém as 
condições materiais, inclusive recursos humanos, para o desenvolvimento das 
atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

•• 

Bauru, 01 de Outubro de 2018 . 

Associação de Pais para Integração Social e 
Escolar da Criança Especial - APIECE 



DECLARAÇÃO REF. ART. 30 DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

Declaro, que a Organização da Sociedade Civil, Associação de Pais para 
Integracão Social e Escolar da Crianca Especial - APIECE: (. 
I - não há, em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública municipal; e 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a" deste inciso; 

II - não contratará, para prestação de serviços, se_rvidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

( 9=onfiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou 

seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei 

de diretrizes orçamentárias e 

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos 

repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou e t dade 

da administração pública municipal; 
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"Para um niel/ior atendimento à criança especial'". 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 

municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hi· .:.. ;-;;--· · 
6 J l'l 

1 . 'fi 1 . d d" t. tá' . PROC. N2 2-\ .. ....:.---;r-~ em e1 espec1 1ca e na e1 e ire nzes orçamen nas; e FOLHAS 2. 3..fu__ v---, 
--===:.! 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração 

pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei 

comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

1 • direitos e valores. 

Bauru, 01 de Outubro de 2018. 

Associação de Pais para Integráção Social e 
Escolar da Criança Especial - APIECE 
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1.1 Nome: 

A·~!AÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO soc9 ..: ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Ruc;, Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368- Fax· (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP· 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54 .727.649/ 0001-38 
" Poro um melhor atendimento à criança especial"'. 

PLANO DE TRABALHO 2019 

~1!1íP!;NiifJé.~AfJ 

Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especial- APIECE -Bauru 

CNPJ: 54 .727.649/0001-38 Natureza Jurídica: Privado 

Rua: Zéphilo Grizoni. 7-87. Bairro: Jardim Petrópolis 

CEP: 17.064-080 - Cidade/ Estado: Bauru/SP 

Telefone/ fax: (14) 3212 4662 - (14) 3222 0368 e-mail: apiece@uol.com.br 

1.2 Prasidente/Diretor: 

Presidente: Laércio Leutério 

Carteira de Identidade: (Instituto/Estado da fundação): 18.032.494 SSP/SP 

CPF: 058.387.918-70 

Endereço: Rua Manoel Sanches, 2-59, Vanuire. CEP: 17022-850. 

Telefone:(14) 3232-3233 

e-mail particular: : apiece@uol.com.br 
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ASSO.ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL 9scoLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 321 2-4662 - Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

"Para um melhor atendimento à criança especial'N. 

1.3 Mandato Atual Diretoria: Composição Diretoria: 09/05/2017 à 09/05/2019. 

Presidente: Laércio Leutério 

Vice- Presidente: Em Vacância 

1° Tesoureiro: Rafael Pessuto Moreira 

2° tesoureiro: Claudinor Pedroso 

1° Secretário: Fabiana Patrícia Teófilo 

2° Secretário: Cristiano Rodrigues Ruiz 

Conselho Fiscal: Glória de Fátima Cheque; Aparecida Vânia da Silva Cruz; Satiko Kuwazuru lssogai. 

Suplentes do Conselho Fiscal: Luzia Feliciano de Oliveira; Maria Tereza Quinese Contreira; Thiago Rodrigo Nardim. 

Conselho Técnico: Valdinéia Aparecida Finato de Araujo; Claudemir Matos da Cunha; Salete Aparecida Carneiro de Souza; Airton 

Antonio da Silva; Maria de Fátima Fruguli Nascimento. 

1.4 Nome da Diretora: Catarina de Carvalho Teixeira 

Carteira de ldenfü:lade: (Instituto/Estado da fundação): 4.263.258-4 SSP/SP 

CPF: 448.013.278-34 

Endereço: Rua Benedito Moreira Pinto 6-77. Jardim Panorama CEP: 17011-110 

Telefone: ( 14) 3234-8537 

e-mail particular: catarinacarvalho@superig.com.br 
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DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 
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"Para um melhor atendimento à criança especial'". 

1.5Constituição de Entidade - Conforme Estatuto: 

A Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial, também conhecida por "APIECE", fundada em 17 de 

novembro de 1988, tornando-se uma Entidade civil e filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado com sua 

sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na rua Zéphilo Grizoni, nº 7-87, Jardim Petrópolis, CEP: 17064-080, com foro nesta 

cidade, Bauru SP. 

Artigo 18: A Diretoria será Constituída por um Presidente, um Vice- Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo 

Tesoureiro. 

§1° - O mandato da Diretoria será de 02 anos não havendo limite para eleições sucessivas. 

§2°- Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu término. 

1.6 Data da Fundação: 17 de Novembro de 1988. 

2.1 Identificação do Objeto: 

Atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter substitutivo; 

Quantidade: 100 alunos 
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2.2Justificativa e Fundamentação Legal: 

JUSTIFICATIVA: 

A APIECE surgiu em razão de um movimento em prol de crianças especiais, realizado através de encontros e palestras para a fundação de 

mais uma entidade em Bauru, já que a demanda era grande e ainda é em razão de poucos locais especializados no atendimento dos Deficientes 

Intelectuais. Os pais ficavam inseguros porque não sabiam como correr com o filho e com a administração da casa e da família. 

Este movimento tinha o ideal e a vontade de crescer, mas não havia o local destinado para as Pessoas com Deficiência. A Bandeira da 

APIECE itinerou, ora atendendo na Rua Rubens Arruda nº 15-41, na rua Gerson França nº 10-43, Rua Hildebrando de Carvalho nº 13-71 e por 

último na Rua Agenor Meira nº 12-39, prédios emprestados ou alugados, sempre em formato de uma casa modesta. Nada que lembrasse uma 

escola. Era apenas um local onde os pais e mães se revezavam por algumas horas para que todos tivessem um apoio para continuidade de suas 

obrigações em família. Nenhum profissional foi contratado, pois não tinham recursos para tanto. Cada voluntário era o profissional do momento. 

Por muitos anos foi assim, até que o prefeito Antônio lzzo Filho se sensibilizou com nosso trabalho e doou um terreno através da Câmara 

Municipal de Bauru, para que num prazo de tempo registrado, fosse construída a sede oficial, onde hoje é a moradia definitiva da nossa instituição, 

com terreno próprio, porque guerreamos contra o tempo e pedimos com o chapéu na mão, durante 20 (vinte) anos, tijolo por tijolo. Ela foi inaugurada 

com 18 (dezoito) crianças, mas com estrutura precária ainda, pois nos últimos 6 (seis) anos concluímos a obra por inteiro, faltando apenas cobrir a 

quadra de esportes. 

A data do aniversário da APIECE coincide com a data do Estatuto elaborado na mobilização da Instituição Toledo de Ensino: 17 de 

novembro de 1987. 

A professora Catarina Carvalho é sócia fundadora da APIECE e desde o início desses movimentos, já participava efetivamente das lutas 

para um atendimento digno às Pessoas com Deficiência. 
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Em 16/04/96, a professora Catarina Carvalho foi eleita Presidente em assembleia, a pedido do Prefeito Antônio Tidei de Lima, para que a 

Entidade não fechasse suas portas, pois não havia candidatos para nenhum cargo da Diretoria voluntária. A nova Diretoria da APIECE tomou posse 

no dia 30/04/96. 

Na ocasião, a entidade enfrentava sérias dificuldades, tanto de instalação, como de profissionais, administração, alimentares, como também, 

processos trabalhistas e outros endividamentos. 

A nova Diretoria, presidida pela Professora Catarina Carvalho, trabalhou incansavelmente para organizar, resolver todos os problemas mais 

emergenciais e oferecer uma API E CE como temos. Principalmente dar visibilidade e identidade para a ONG que não era conhecida em Bauru. 

É graças a esse esforço da Professora Catarina Carvalho e sua equipe, que a APIECE é hoje uma Entidade reconhecida e prestigiada na 

nossa cidade, região e Estado de São Paulo. 

A Entidade oferece aos alunos e usuários café da ·manhã, almoço e lanche da tarde. É importante ressaltar que devido às condições de 

precariedade das famílias dos usuários, a instituição oferece cestas de alimentos e todo suporte necessário para efetivação dos direitos dessas 

famílias, inclusive providências de vacinação no local e doação de medicamentos. 

Todos os esforços são voltados para atender os alunos e usuários da APIECE com qualidade e profissionalismo, buscando sempre o melhor 

para o desenvolvimento dessas pessoas. A luta por elas só continua, graças ao incansável e contínuo trabalho da eterna Professora Catarina 

Carvalho, dos empresários de Bauru e de pessoas caridosas e de bom coração da nossa sociedade, que acreditam no trabalho da APIECE e sabem 

que é dever de todos resguardar, proteger, resgatar e incluir na cidadania uma minoria que não é tão pequena assim e que precisa e merece viver e 

sonhar com dignidade e amor. A identidade deles é uma ferramenta de segurança. 

A contribuição dessas pessoas ilustrP.s vêm no formato de recursos financeiros, materiais ele consumo, tempo e principalmente amor, o que 

torna todo trabalho gratificante. 

Mesmo diante de todas essas dificuldades, os obstáculos foram e têm sido ultrapassados, e a APIECE hoje tem estabilidade financeira e 

respeito de toda a sociedade. Sustentabilidade é seu nome. 

.,, -o o :;» 
r- o 
:t: n 
)> • 
U> z 

~ 
-
o 

~...i.CO~". 

~/~i 
. ~ ~ 

"'s- s'30 



~>'k<( 
ASS.AÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA&scOLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

uPara um melhor atendimento à criança especiar•. 

A Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial, também conhecida por "APIECE", fundada em 17 de 

novembro de 1988, tornando-se uma Entidade civil e filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado com sua sede na 

Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, nº 7-87, Jardim Petrópolis, CEP: 17064-080, com foro nesta cidade, CNPJ: 

54.727.649/0001-38 Registrada no Cartório 1° Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas. Comarca de 

Bauru- Estado de São Paulo, sob nº 985, no Livro de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Tem sua Portaria de autorização de Escola na pagina 28 

do D.O.E de 27/12/2002. A aprovação do Regimento Escolar aconteceu mediante D.O.E. de 22112/2009, página 30, seção 1. 

Fundamentação Legal: 

• Constituição Federal de 1988; 

• Lei Nº 7.853/89- Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que consolida as normas de proteção e dá outras 

providências, e o Decreto Nº 3.298/99 que regulamenta a citada Lei; 

• Lei Nº 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Lei Nº 9.394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

• Parâmetros Currtculares Nacionais (PCNs) MEC, 1997. 

• Lei Nº 10. 172/01- Plano Nacional de Educação; 

• Organização das Nações Unidas - ONU. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. 2006. 

• Decreto Nº 6. 571/2008- Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

• Portaria de autorização de escola: D.O.E. de 27/12/2002, página :28 

• Aprovação do Regimento Escolar: D.O.E. de 22/12/2009, página 30, seção 1 
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2.3. Capacidade de Atendimento: 

./ Atendimento de 100 alunos. 

2.4 Forma de Atendimento: 

.--.,_ 
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A Escola de Educação Especial atende, em caráter substitutivo, 100 alunos, regularmente matriculados no Ensino Fundamental no ciclo 1, em 

salas multisseriadas, pelo período de quatro horas diárias onde a grade curricular vigente é dividida nas vinte horas semanais de trabalho. Conta 

com professores habilitados em Educação Especial e professor de Educação Física. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para o Atendimento: 

É uma Entidade que presta serviços educacionais e de Assistência Social aos alunos e seus familiares, propiciando a socialização e a 

integração das Pessoas com Deficiência na sociedade, de maneira funcional e justa, atuando em defesa de seus direitos, buscando respaldo nas 

políticas das áreas de educação e saúde. 

2.6 Caracterização da Clientela: 

• Alunos com Deficiência Intelectual, oriundos das Escolas de Educação Especial, encaminhados pela Diretoria de Ensino do Estado e 

Secretaria Municipal de Educação e vindos por meio de demanda espontânea. 

• Com idade a partir de seis anos. 
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"Para um melhor atendimento à criança especial'». 

2.7 Experiência na realização do Objeto da Parceria: 

A parceria com a Secretaria de Educação de Município de Bauru, vem nos últimos anos proporcionando um atendimento de qualidade aos 

nossos alunos com Deficiência Intelectual, contribuindo para uma melhor uma melhor qualidade de vida. 

2.8 Valor Global: R$ 394.008,00 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1 PLANO DE AÇÃO 

METAS AÇOES ESTRA TE:GIAS ENVOLVIDOS RECURSOS FASE DE 

EXECUÇÃO 

1- Proporcionar aos alunos · - Desenvolver o ' - Oferecer um 1 - Alunos e 1 - Próprios e Públicos e 1 - Durante o ano 

com Deficiência Intelectual, 1 atendimento atendimento educacional 1 Profissionais da 1 Materiais: Livros, 

jornais, 

didáticos 

oportunidades de acesso ao educacional de qualidade, através de 1 Escola 
' 
1 Ensino Fundamental, de especializado, aulas ministradas por 

ampliação das habilidades assegurando o direito profissionais 

acadêmicas funcionais e das de todos a uma qualificados, adaptações 

suas competênci'ls, educação de de atividades de forrria 

propiciando o pleno qualidade, pautada no individualizada, visando 

desenvolvimento de suas 1 desenvolvimento global 1 a aquisição de 

potencialidades e sua 1 do aluno. conhecimentos e sua 

revistas, 

materiais 

diversos e materiais 

escolares. 
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inclusão social. 
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inserção na sociedade, 

através de passeios 

como: teatro, cinema, 

reconhecimento da 

comunidade através de 

caminhadas 

dentre outras. 

dirigidas 

2- Desenvolver as 1 -Propor atividades que 1 - Manuseio de talheres · - Alunos e 1 - Próprios e Públicos, 1 - Durante o ano 

capacidades dos alunos para 1 levem 

aquisição da 

independência 

habilidades 

autonomia e 1 desenvolvimento 

nas 1 autonomia 

básicas, de 

maneira funcional; 

ao 1 para independência na 1 Profissionais da 1 humanos e materiais: 1 letivo. 

da 1 alimentação; 

acompanhamento, apoio 

e orientações verbais 

nas atividades de 

higiene pessoal, 

escovação dos dentes, 

banho quando 

riecessário, cuidados 

com os cabelos e unhas. 

Dinheiro de forma 

ilustrativa e real, com 

Escola Produtos de higiene 

pessoal, livros, 

revistas, panfletos de 

supermercado, figuras 

ilustrativas, materiais 

escolares. 
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3- Desenvolver 

-., 
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visitas e compras no 

supermercado. Através 

de atividades práticas, 

escritas, figuras 

ilustrativas, dentre 

outras. 

as 1 - Oportunizar ao aluno 1 - Através de atividades 

habilidades nas áreas de r o acesso ao 1 didáticas, elaboração de 

- - Próprios e Públicos 1 - Semestral 

e Materiais: Livros, 

funcionalidade acadêmica, i letramento, aquisição 1 cartilhas de práticas de 

saúde, lazer e trabalho. de conhecimentos, 1 higiene e saúde, 

higiene e cuidados com 1 direcionadas aos alunos 

a saúde, parceria com e familiares, desenvolver 

empresas para inclusão 

no trabalho. 

habilidades para o 

trabalho e orientações 

verbais e textuais, leitura 

e escrita para a inserção 

no mercado de trabalho, 

responsabilidade e 

comportamento dentro 

do ambiente de trabalho. 

revistas, 

materiais 

jornais, 

didáticos 

diversos e materiais 

escolares. 
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4- Seguir calendário escolar 

homologado pela Diretoria de 

Ensino do Estado e aprovado 

pela Secretaria Municipal da 

Educação. 

5- Garantir a segurança e 

integridade física dos alunos 

e profissionais da escola. 

6- Manter organizado os 

Registros e Prontuários dos 

alunos. 

7- Integrar a família na 

escola/comunidade. 

-

~ --
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"Para um melhor atendimento à criança especlal'n. 

Acompanhar - Deixar em local visível Todos os - Humanos 

mensamente o na escola e cópias para funcionários da 

calendário homologado todos os funcionários. Escola. 

pela SME. 

- Trabalhar de forma - Antecipar o preparo de - Todos os - Humanos e 

preventiva para que os atividades, mantendo funcionários da financeiros: Próprios e 

alunos e profissionais atenção a todos os tipos Escola. públicos 

não corram algum tipo de perigo. Cursos de 

de risco. primeiros socorros, 

dentre outros. 

- Atualizar os registros - Manter em ordem os - Profissionais e - Humanos 

sempre que for prontuários de forma técnicos. 

necessário. atualizada e o Cadastro 

na Secretaria de 

Educação. 

- Realizar reuniões de - Proporcionar um maior - Todos os - Humanos 

pais conhecimento das ações profissionais da 

-Anual 

-Anual 
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8- Registrar no Diário de 

Classe: frequências, 

desempenho, ocorrências e 

conteúdos. 

9- Elaborar Semanário de 

atividades a serem 

desenvolvidas 

semanalmente. 
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• 

desenvolvidas na Escola, 

Entidade, informar sobre 

o rendimento escolar e o 

comportamento dos 

alunos. Comunicar 

antecipadamente e 

trazer os pais e 

responsáveis para a 

escola, buscando 

integração 

escola/família. 

- Registrar diariamente - Estar atentos as faltas - Professores -
as frequências • e desempenho dos Professores 

conteúdos e alunos, fazendo registros 

ocorrências se caso dos mesmos. 

houver. 

- Registrar as - Elaborar atividades - Professores - Humanos 

atividades a serem pautadas no currículo 

trabalhadas durante a funcional, priorizando o 

semana, divididas entre aprendizado de todos do 

Humanos- - Diário 
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"Para um melhor atendimento à criança especial'•. 

a grade curricular 1 grupo e organizar os 

vigente. Entregue a materiais necessários 

coordenação para a execução das 

pedagógica para atividades. 

avaliação e possíveis 

providências como 

materiais necessários. 

10- Desenvolver projetos que - Desenvolver e - Fornecer os projetos a - Diretora, - Financeiros, - Anual, 

promovam a interação executar os projetos serem executados para Coordenador e humanos e materiais semestral ou 

escola-comunidade, de forma mencionados abaixo . cada professor, orientar Professores que cada projeto durante o 

a ampliar os espaços de e facilitar o necessita. período de cada 

participação, de desenvolvimento de projeto 

democratização das cada um. específico. 

relações, de acesso ao saber 

e de melhoria da qualidade 

de vida da Pessoa com 

Deficiência. 
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Projetos: 
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• 

" Ciências Naturais, História, Língua Portuguesa e Geografia -Tema: Carnaval 

Ações: Proporcionar aos alunos um estudo sobre o Carnaval de cada ·região brasileira, formas de comemoração, conhecimentos das culturas 

regionais, temas carnavalescos, sambas enredos e seus objetivos. Incitar o envolvimento com as músicas carnavalescas e resgatar o sentido da 

festa popular e do folclore brasileiro. 

Estratégias: Elaborar as fantasias, confecção de cartazes e trabalhos manuais realizados pelos alunos mediante estudo de cada região, apresentar 

aos alunos a cultura carnavalesca de cada região do Brasil, através de leitura, ilustrações, vídeos, músicas e danças. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Cartolina, cola, papéis laminado, glitter, tinta, lápis de cor, tesouras, filmes e documentário, etc. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários em geral 

Prazo de execução: Mês de fevereiro. 

Produto Final: Festa em comemoração e exposição dos trabalhos realizados. 

Duração: Mês de fevereiro 
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./ Ciências, História, Língua Portuguesa, Arte e Matemática-Tema: Meio ambiente e Reciclagem 

Ações: Despertar a consciência da importância de preservar a natureza e estimular a reflexão e ação sobre temas ligados à cidadania a partir do 

ambiente em que vivemos. Promover o contato e manuseio dos elementos presentes no meio ambiente, incentivando a criatividade e reutilização de 

materiais. Enfatizando a importância do ser humano na preservação do meio ambiente. Conservação e revitalização do Jardim Sensorial, utilizando 

materiais recicláveis que seriam descartados na natureza, obtendo seu reaproveitamento total. Incitar a coleta seletiva de lixo, apresentação dos 

materiais que podem ser recicláveis e o destino correto desses materiais. 

Conscientizar os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente em que vivemos e a preservação da natureza. 

Estratégias: Conservação e revitalização do Jardim Sensorial, estimulando o contato direto com as plantas. Reutilização de materiais que seriam 

descartados na confecção de artesanato. Destino Correto de alguns materiais que não podem ser descartados direto na natureza. 

Desenvolver atividades de conservação do Jardim sensorial, leitura, contato direto e manuseio de matérias recicláveis. Vídeos educativos, jornais e 

revistas sobre o tema. Desenvolver atividades manuais através do artesanato. Gincanas, elaboração de cartazes educativos envolvendo a família e 

a comunidade. Elaboração de cartilhas ilustrativas com orientações para seleção dos materiais recicláveis envolvendo família e comunidade. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: plantas, terra, adubo natural, materiais recicláveis, cartolina, lápis de cor, cola, tinta, materiais em geral para sala de aula e materiais d 

jardinagem, pincéis, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários. 

Prazo de execução: Durante o ano letivo. 
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ªPara um melhor atendimento à criança especial'". 

-1' Ciências naturais, Língua Portuguesa e Matemática - Tema: Higiene e Saúde 

Ações: Proporcionar atividades de aprendizagem na transformação de hábitos e atitudes de vida e estimular a autoestima e autonomia. 

Conscientizar e orientar os alunos na execução de tarefas de higiene corporal e bucal, vestimentas, cuidados com unhas e cabelos, higienização 

das mãos antes das refeições e após a utilização de sanitários na escola. 

Estratégias: Orientar e enfatizar os hábitos de higiene na prevenção de doenças causadas pela proliferação de germes e bactérias e que podem 

causar problemas de saúde, fazendo com que o aluno fique fora da escola por esse motivo. Recomendar para as famílias que as práticas de higiene 

nos proporcionam uma vida saudável. 

Orientações e acompanhamento na prática de higienização das mãos, do próprio corpo quando for necessário, acompanhamento da escovação dos 

dentes, leitura, cartazes e figuras ilustrativas sobre os cuidados pessoais, utilização dos sanitários, cuidados com as unhas e cabelos. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Livros, revistas, panfletos de supermercado, sabonetes, toalhas de papel, escova de dentes, escova e pentes de cabelo, desodorante, 

creme dental, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e demais funcionários da escola. 

Prazo de execução: Durante o ano letivo. 
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•. 

,,- Ciências Sociais, História, Geografia, Língua Portuguesa e Matemática- Tema: Identidade e Autonomia. 

Ações: Incentivar a construção da identidade através da necessidade do ser humano interagir com o meio social. Ampliar seu conhecimento a 

respeito de si e dos outros. 

Estratégias: Promover o reconhecimento das diversidades, respeitando e contribuindo para a construção e estruturação da identidade e de sua 

autonomia. Conhecer a cultura e participar como agente ativo da sociedade que está inserido. Estimular a concentração, atenção na aquisição de 

valores, raciocínio lógico e desenvolvimento do senso crítico com a exposição de suas opiniões. 

Desenvolver atividades de reconhecimento do nome, letramento, leitura incidental através de fotos, reconhecer os colegas e chamar pelo nome -

identificar. Leitura Deleite realizada diariamente pelo professor, com objetivo de aquisição de valores morais e humanos. Incitar a devolutiva através 

de roda de conversa sobre o texto ou história contada. Desenvolver o tratamento da informação do que foi solicitado e executar dentro de sua 

capacidade. 

Recursos: Municipal e próprios. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Materiais: Livros, revistas, Jornais, exibição de documentários e filmes educativos, caminhada dirigida, visita ao supermercado, materiais em sala de 

aula. 

Prazo de Execução: Durante o ano letivo. 
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./ Ciências Naturais, Língua Portuguesa e Geografia- Tema: Jardim Sensorial 

Ações: Proporcionar aos alunos a estimulação e o desenvolvimento dos sentidos (tato, visão, olfato, audição e paladar), propriocepção e equilíbrio 

pelo contato com a natureza, trazendo o bem estar físico e mental. 

Estratégias: O Jardim oferece vários tipos de plantas e flores de vários tamanhos, formas, cores e aromas; trilha com variados pisos e texturas 

diferentes e um lago com fluxo de água, peixes e tartarugas. 

Através do contato direto com os elementos, incitar o tato, olfato, paladar, visão e audição. Apresentação concreta dos elementos do jardim 

estimulando os sentidos. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Materiais: Plantas e recursos já existentes no próprio jardim. 

Duração: Durante o ano letivo. 

./ Língua Portuguesa, História, Geografia e Arte- Tema: Cine Pipoca 

Ações: Oportunizar o acesso a cultura de diferentes etnias e entretenimento aos alunos para que possam adquirir conhecimentos globalizados 

através da mídia. 

Estratégias: Proporcionar o conhecimento da linguagem audiovisual, desenvolver a partir do gosto pelo cinema, o senso crítico, estético e cultural. 

O Professor apresenta uma breve sinopse do filme, para que todos prestem atenção no que será exibido. 
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Ao término do filme o professor fará uma explicação do que foi exibido e fará perguntas sobre o que entenderam e apontará os pontos positivos e 

negativos da narrativa. 

Recursos financeiros: Próprios 

Recursos Humanos: Professores. 

Materiais: Filmes 

Prazo de Execução: Durante o ano letivo. 

"" Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e Arte-Tema: Festa Junina 

Ações: Integrar a comemoração da festa junina desenvolvendo o resgate social, exercendo a cidadania através de ações concretas, solidárias e 

participativas. 

Favorecer a ampliação do universo linguístico, pois a festa junina constitui uma temática rica de informações folclóricas e religiosas, onde podem sert e; ;;g 
~ g 
~ z explorados diversos tipos de linguagem, símbolos, valores e dialetos. 

Estratégias: Através da leitura, apresentação de cartazes, figuras ilustrativas, pesquisas d!3 como é comemorada em cada região, vestimentas, 

formas de linguagem, exibição de filmes com Amácio Mazzaropi, trabalhos manuais na decoração da escola para festa, painéis dentre outros. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materi;;iis: Papel crepon, cola, tesoura, barbante, eva, fitas, confecções de bandeirinhas, barbante, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários. 

Prazo de Execução: Mês de Julho ( Festa). 
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./ Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática e Arte-Tema: Folclore 

Ações: Proporcionar aos alunos o conhecimento da cultura popular brasileira, contos e lendas populares. 

Estratégias: Estimular a criatividade, a imaginação e o conhecimento das lendas de cada região do nosso país, comidas e danças típicas. 

Através da leitura, apresentar diversas lendas e costumes de cada região, apresentação de cada personagem das lendas através de figuras 

ilustrativas, músicas e danças folclóricas de cada região do Brasil, comidas típicas. Cada classe escolherá uma região do Brasil, uma lenda, uma 

dança e uma comida para desenvolver um trabalho de apresentação e degustação para os alunos da escola. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Materiais: Livros, figuras ilustrativas, lápis de cor, cola, tecidos, papel crepon e alimentos. 

Prazo de Execução: mês de agosto. 

./ História, Geografia, Língua Portuguesa e Arte-Tema: 7 de l;)etembro 

Ações: Proporcionar a importância do civismo e despertar o sentimento de patriotismo através do canto do Hino Nacional Brasileiro e o Hino da 

Independência do Brasil. 

Estratégias: Desenvolver trabalhei; dentro de sala de aula, através de livros, explicaçõP.s verbais, escritas, apresentação de símbolos nacionais, 

Bandeira do Brasil, cores e significados dentre outras. 
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Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Livros, figuras ilustrativas, lápis de cor, cola, etc. 

Recursos Humanos: Todos os profissionais da escola. 

Prazo de Execução: Final de agosto e começo de setembro. 

V' História, língua Portuguesa, Matemática e Arte-Tema: Dia das Crianças 

Ações: Propiciar atividades sobre as crianças, como são as crianças do Brasil, etapas escolares, fases de desenvolvimento, brincadeiras antigas e 

atuais. 

Estratégias: Desenvolver a importância de ser criança, orientar sobre as leis que protegem as crianças do nosso país, a importância de frequentar a 

escola, brincadeiras e confecção de brinquedos antigos. 

Incitar o aluno a desenvolver trabalhos manuais, voltar ao passado através de suas brincadeiras e brinquedos de infância, leitura, figuras ilustrativas, 

jogos e gincanas. Confecções de brinquedos, com trabalhos manuais, desenvolvendo coordenação motora. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Materiais recicláveis, tinta, cola, pincéis, cartolina, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e demais funcionários. 

Materiais: Cartolina, cola, tesoura, lápis de cor, papel colorido, p::ipelão, materiais recicláveis, etc. 

Prazo de Execução: Inicio do mês de outubro (Festa no dia mais próximo da data do dia 12 de outubro). 
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v' História, Geografia, Lingua Portuguesa e Matemática-Tema: Aniversário da APIECE 

Ações: Proporcionar o conhecimento da história da escola, como surgiu e sua trajetória até 2018. Incitar o zelo e amor pela escola e a importância 

dela na vida de cada aluno. 

Estratégias: Desenvolver atividades de desenho, colagem, pintura, confecção de painel ilustrativo, danças, festa comemorativa, dentre outras. 

Leitura do histórico de nossa escola: Como surgiu? O que mudou? E o que precisamos mudar? Roda de conversa em sala de aula, confecção de 

maquete da escola, desenhos estimulando a imaginação e criatividade de cada aluno, confecção de painel comemorativo. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: lápis de cor, cola, cartolina, tinta, pincéis, dentre outros. 

Recursos humanos: Todos os profissionais da escola. 

Prazo de execução: Primeira quinzena do mês de novembro 

v' História, Geografia, Lingua Portuguesa, Matemática e Arte-Tema: Natal 

Ações: Despertar o Espírito Natalino, mediante respeito, fraternidade, compreensão, resgatar atitudes de cooperação, responsabilidade, 

participação, sensibilidade, mostrando que é possível o nascer e o florescer da paz que habita o interior de cada um. Uma ideia de agregar pessoas 

nos encontros familiares. É o momento da solidariedade mundial e é nesse momento q11e a escola entrega a maior quantidade de cesta dP. 

alimentos, panetones, sucos, refrigerantes, doces, presentes e (260 cestas de alimentos) para todos os alunos. Decoração de toda escola com 

enfeites natalinos. 
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"Para um melhor atendimento à criança especiar», 

Estratégias: Confecção de cartões de Natal, incitar a crença religiosa, desenvolver trabalhos manuais para decoração da escola, preparativos para 

o dia da festa, apresentações musicais, dança e coral. Festa no último dia letivo. 

Estimular o aluno, a consciência da importância da data, o espírito religioso, a importância da família, através de leitura, ilustrações, trabalhos 

manuais, dentre outros. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Papel laminado, guirlandas, papelão, cola, tinta, pincéis, fita adesiva, enfeites natalinos, árvore de natal, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Prazo de Execução: mês de dezembro. 

4. APLICAÇÃO DE RECURSOS 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL- SUBVENÇÃO 

VALOR: R$ 394.008,00 
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4.1 RECURSOS HUMANOS: 

Fonte de Recurso: Municipal 

QT Formação Cargo C/H Regime 

Trab. 
Profissional 

1 Superior Diretora 30 h/s CLT 

1 Superior Professora 40 h/s CLT 

1 Superior Professor 40 h/s CLT 

1 Superior Professora 20 h/s CLT 

1 Ens.Médio Professora 20 h/s CLT 

1 Superior Professora 40 h/s CLT /Coord. 

AS.IAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA. ESCOLAR 
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Salãrio Encargos Sociais e Trabalhistas 

Liquido FGTS IRRF PIS INSS Beneficias 13° Recisão Férias 

6.179,77 635,66 1.144,93 79,46 621,04 280,00 721,74 481,16 

3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

1.795,68 157,86 19,73 177,59 
280,00 

179,24 59,75 

1.795,68 157,86 19,73 177,59 280,00 179,24 59,75 

3.658,44 343,35 161,28 42,92 472,10 280,00 309,84 129,95 

Demais 
Encargos 

TOTAL GERAL 

OBS: Já foi calculado o dissídio dentro dos valores apresentados. 

·Benefícios: Vale Alimentação, que substitui a Cesta de Alimentos. 

No caso de Rescisão de Contrato do Trabalho, a entidade arcará com despesas. 

Total 

Mês Total 

10.143,76 121.725,12 

4.697,34 56.368,08 

4.697,34 56.368,08 

2669,85 32.038,20 

2669,85 32.038,20 

5.397,88 64.774,56 

R$ R$ .,, ,, 
o "" 30.276,02 363.312,24 r- o 
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4.2SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Escritório de Contabilidade R$ 1.300,00 R$ 15.600,00 

4.3Despesas de Custeio (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Manutençao do Prédio (água, luz e telefone), 
material pedagógico e de escritório, combustfvel e R$ 1.257,98 R$ 15.095,76 

manutençao do veiculo, material de higiene e 
limpeza, pequenos reparos, benefícios eventuais .,, "" o ::<> 
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5. Cronograma de Desembolso 

5.1. SUBVENÇÃO 

RECURSOS HUMANOS 

Concedente 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 

R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 

R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Concedente 

1ª Parcela 2• Parcela 3ª Parcela 

R$1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 

R$1.300,00 R$ 1.300,00 R$1.300,00 

~. 
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4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 

10• Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 

R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 R$ 30.276,02 

4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$1.300,00 

iOª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 

R$1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 
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DESPESAS DE CUSTEIO (Material de consumo). 

Concedente 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 

R$1.257,98 R$1.257,98 R$1.257,98 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 

R$1.257,98 R$ 1.257,98 R$ 1.257,98 

4. CONTRAPARTIDA 

4.1. AUTOMÓVEL: (X) SIM ( ) NÃO 

4ª Parcela 

R$ 1.257,98 

10ª Parcela 

R$ 1.257,98 

5ª Parcela 6ª Parcela 

R$1.257,98 R$1.257,98 

11ª Parcela 12ª Parcela 

R$1.257,98 R$ 1.257,98 

~d/~ 
L PESSUTTO MOREIRA 
TESOUREIRO 

APf!CIDA,~A SILVA CRUZ 
CONSELHO FISCAL 

1 

1 .de Outubro de 2018. 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO 

1- IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA/ENTIDADE: 

1.1 Nome: Associação de Pais Para Integração Social e Escolar da Criança Especial - APIECE 

1.2 Endereço: Rua Zéphilo Grizoni nQ 7-87 

Bairro: Jardim Petrópolis 

Cidade: Bauru CEP: 17064-080 

E-mail: apiece@uol.com.br 

Telefone: (14) 3222-0368/ Fax. 3212-4662 

CIE: 191.048 

Nome do Responsável pela Instituição: Laercio Leutério 

CPF: 058.387.918-70 

RG: 18032494 SSP 

Cargo: Presidente 

Endereço: Rua Manoel Sanches, 2-59, Vanuire. 

CEP: 17022-850 

Telefone: 3232-3233 

Mandato da Atual Diretoria: 2017/2019 

Nome da Coordenadora: Catarina de Carvalho Teixeira 

Telefones: 3212-4662/ 99711-6242 

1.3. FUNCIONAMENTO 

Constituição da Entidade Conforme Estatuto: 

Artigol º - A Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especial também 

designada pela sigla "APIECE", constituída em 17 de novembro de 1988 é uma entidade civil e 

filantrópica, sem fins econômicos, com duração por prazo indeterminado, sediada na cidade de 

Bauru, Estado de São Paulo na Rua Zéphilo Grizoni, n• 7-87, Jardim Petrópolis, CEP 17064-080, e foro 

nesta cidade. 

Data da Fundação: 19/11/1988 

1.4. APRESENTAÇÃO 

O movimento cresceu no ano de 1987 e se consolidou em 1988, na Instituição Toledo de 

Ensino, com a presença do neuropediatra, Doutor José Salomão Schwartzman, que veio de São Paulo 

especialmente para orientar como os pais deveriam fazer para constituir uma ONG- Organização não 
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Governamental, com sustentabilidade, nos termos da Lei e das necessidad b~éR:l~----
PROC. N2 (X( 

para tranquilizá-los na convivência com o filho (a) um pouco diferente. FOLHAS 2b-S- -
Os sócios fundadores (mães e pais de crianças especiais) assumiram a rave ·i:m-ae:põ!i'iieriras;:-__ Cf::_ j 

o compromisso da instalação da APIECE. Na ocasião foi escolhido o nome que identificaria o projeto 

que estava nascendo em razão de não haver vagas para muitas Pessoas com Deficiência de Bauru e 

Região. Como só havia pais e mães, acharam que deveria ser nominada Associação de Pais. 

A APAE-Bauru estava com uma grande lista de espera e nossas crianças precisavam de um 

abrigo ou creche, cuidados e tratamentos especializados. Não podiam perder tempo e oportunidade. 

A hora era aquela! 

A Apiece hoje presta serviços a comunidade de Bauru por quase 30 anos, atendendo 

crianças, jovens e adultos com Deficiência Intelectual, contando com 101 alunos frequentando 

diariamente a escola. Realizando atividades educacionais especializadas para atender com dignidade 

aqueles que aqui frequentam. Graças a parceria com a Secretaria Municipal de Educação estamos 

desenvolvendo um trabalho íntegro, de responsabilidade, humano e acolhedor dos alunos e suas 

famílias. 

2· JUSTIFICATIVA: 

A APIECE surgiu em razão de um movimento em prol de crianças especiais, realizado através 

de encontros e palestras realizados na Instituição Toledo de Ensino- ITE-, para a fundação de mais 

uma instituição filantrópica em Bauru, já que a demanda era grande e existiam poucos espaços 

especializados no atendimento dos Deficientes Intelectuais. Os pais e familiares ficavam inseguros 

porque não sabiam como correr com os filhos e com a administração da casa, da família e do 

trabalho. 

Este movimento tinha o ideal e a vontade de crescer, mas não havia o local destinado para as 

Pessoas com Deficiência. A Bandeira da APIECE itinerou, ora atendendo na Rua Rubens Arruda ne 15-

41, na rua Gerson França ne 10-43, Rua Hildebrando de Carvalho ne 13-71 e por penúltimo na Rua 

Agenor Meira ne 12-39. Próprios cedidos por empréstimos, ou alugados sempre em formato de uma 

casa térrea modesta. Nada que lembrasse uma escola, mas uma casinha cheia de amor e dedicação. 

Era apenas um local onde os pais e mães se revezavam por algumas horas para que todos tivessem 

um apoio para continuidade de suas obrigações em família. Nenhum profissional contratado, pois 

não tínhamos recursos para tanto. Era um "profissionalismo" voluntário e improvisado. Cada 

voluntário era o profissional do momento e nossa história viveu anos nesse formato de sem recursos 

organizacionais, mas não tínhamos problemas nenhum com a convivência com os colegas pais ou 

responsáveis e muito menos com as crianças atendidas. 
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FOLHAS 
Por muitos anos foi assim, até que o prefeito Antônio lzzo Filho se sens1b~lili;z~o~U~l'CJ*!T~T~n=rrirrui;:si;isO"r==~:J 

trabalho e doou um terreno através da Câmara Municipal de Bauru, para que num prazo de tempo 

registrado, fosse construída a sede oficial, onde hoje é a moradia definitiva da nossa instituição, com 

terreno próprio, porque guerreamos contra o tempo e pedimos com o chapéu na mão, durante 20 

(vinte) anos, tijolo por tijolo. Ela foi inaugurada com 18 (dezoito) crianças, mas com estrutura 

precária ainda, pois nos últimos 6 (seis) anos concluímos a obra por inteiro, infelizmente falta até 

hoje cobrir a Quadra de Esportes. 

A data do aniversário da APIECE coincide com a data do Estatuto elaborado na mobilização 

da Instituição Toledo de Ensino ITE-, em 17 de Novembro de 1987. 

A professora Catarina Carvalho é sócia fundadora da APIECE e desde a primeira mobilização e 

participava efetivamente das lutas para um atendimento digno às Pessoas com DP.ficiência. 

Em 16/04/96, a professora Catarina Carvalho foi eleita Presidente em Assembleia, a pedido 

do Prefeito Antônio Tidei de Lima e do Secretário do Bem Estar Social, José Carlos Augusto 

Fernandes, para que a Entidade não fechasse suas portas, pois não havia candidatos para nenhum 

cargo da Diretoria voluntária. E o Tidei na condição de candidato a mandato político sabia que uma 

entidade fechada o atrapalharia muito. 

Catarina de Carvalho Teixeira, sensibilizada, acabou aceitando a Presidência da APIECE e 

nova Diretoria foi constituída imediatamente. 

A nova Diretoria da APIECE tomou posse, por aclamação,no dia 30/04/1996. 

Na ocasião, a entidade enfrentava sérias dificuldades, tanto de instalações, como de 

profissionais, administração, alimentares, como também, processos trabalhistas e outros 

endividamentos. Não existiam sócios beneméritos mensais, e, portanto, recurso algum. 

A nova Diretoria, presidida pela Professora Catarina Carvalho, trabalhou incansavelmente 

para organizar e resolver todos os problemas mais emergenciais, para construir uma APIECE como 

temos atualmente. Principalmente dar visibilidade e identidade para a ONG que não era conhecida 

em Bauru. 

t graças a esse esforço da Professora Catarina Carvalho e sua equipe, que a APIECE é hoje 

uma Entidade respeitada, reconhecida e prestigiada na nossa cidade, região e Estado de São Paulo. 

A Entidade oferece aos alunos e usuários café da manhã, almoço e lanche da tarde. ~ 

importante ressaltar que devido às condições de precariedade das famílias dos usuários, a instituição 

doa cestas de alimentos e todo suporte necessário para efetivação dos direitos dessas famílias, 

inclusive providências de vacinação no local e doação de medicamentos. 

Já naquele tempo a ideia que hoje é copiada da interação família/escola, era vivenciada 

intensamente pela Diretoria e equipe. 
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FOLHAS 
Todos sabem onde vivem e como vivem nossos alunos. Uma família g~iggiaâin'ite'!". ;:::::::::;::=~~:::::::::::::::::~6,~-

Nossos esforços são voltados para atender os alunos e usuários da APIECE com qualidade 

humanizada e profissionalismo, buscando sempre o melhor para o desenvolvimento dessas pessoas. 

A luta por elas só continua, graças ao incansável e contínuo trabalho da ?rofessora Catarina 

Carvalho, dos empresários de Bauru e de pessoas generosas e de bom coração da nossa sociedade, 

que acreditam no trabalho da APIECE e sabem que é dever de todos resguardar, proteger, resgatar e 

incluir na cidadania uma minoria que não é tão pequena assim, mas que precisa e merece viver e 

sonhar com dignidade e amor. A identidade deles é uma ferramenta de segurança. 

A contribuição dessas pessoas ilustres vêm no formato de recursos financeiros, materiais de 

consumo, tempo e principalmente amor, o que torna todo trabalho gratificante. 

Mesmo diante de todas essas dificuldades, os obstáculos foram e têm sido ultrapassados, e a 

APIECE hoje tem estabilidade financeira e respeito de toda a sociedade. Sustentabilidade é seu 

nome. 

A Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial, também 

conhecida por "APIECE", fundada em 17 de novembro de 1988, tornando-se uma Entidade civil e 

filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado com sua sede na Cidade de 

Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, nQ 7-87, Jardim Petrópolis, CEP: 17064-080, com 

foro nesta cidade, CNPJ: 54.727.649/0001-38 Registrada no Cartório lQ Oficial de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas. Comarca de Bauru- Estado de São Paulo, 

sob nQ 985, no Livro de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Tem sua Portaria de autorização de Escola 

na pagina 28 do D.O.E de 27 /12/2002. A aprovação do Regimento Escolar aconteceu mediante 

D.O.E. de 22/12/2009, página 30, seção 1. 

2.1- Legislação Pertinente: 

A Constituição Federal de 1988 rege: 

Artigo 205. A Educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e 

incentivada com a coloboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

prepora para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

No Artigo 206 da Constituição Federal, " O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino; 

Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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FOLHAS 
Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na fo;;rmmcarrtrrt'eF.~~ 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos da redes públicas; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006} 

Gestão democrática do ensino público na forma da lei; 

Garantia de padrão de qualidade. 

Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 

termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n/ 53 de 2006} 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 

educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de 

carreira, no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. ( Incluído pela 

Emenda Constitucional n º 53 de 2006) 

No artigo 208 da Carta Magma "O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: 

Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59 de 2009 

Ili- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede 

regular de ensino; 

Parágrafo VII- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didáticoesco/ar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

(Redação dadapela Emenda Constitucional nº 59, de 2009} 

§1 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não- oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada 

e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. 

No artigo 209. O ensino é livre a iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

Cumprimento as normas gerais da educação nacional; 

Autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Artigo 210. Serõo fixados conteúdos mínimos para os ensino fundamental, de maneira à 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

1- O ensino religioso de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamenta/. 
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IV. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito e ~ 

definirão formas de colaboração, de modo à assegurar a universalização do ensino ob~ 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009). 

Artigo 213º. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas 

à escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

Comprovem finalidade não- lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 

De acorda com a Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54, "t dever do Estado assegurar a 

criança e ao adolescente: 

Artigo 227. t dever da família, da saciedade e do Estada assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº65,2010). 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo n• 54. 

É dever do Estado assegurar, à criança e ao adolescente: 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino. 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 

Em 1960, a Lei N24.024, de 20 de Dezembro de 1961,que fixou as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, onde dizia que a educação de excepcionais deveriam ser enquadrados no sistema 

geral de educação, afim de serem inseridos na comunidade. 

A Lei N25.692, de 11 de Agosto de 1971, que fixou Diretrizes e Bases para o ensino de 12 e 22 

graus, previu o tratamento especial aos alunos com deficiências físicas ou mentais. (MAZZOTTA, 2005 

in ALMEIDA 2012) discute e questiona se ela pode ser considerada uma evolução ou um retrocesso 

para a educação especial, comparando a Lei N24.024/1961. 

É fundamental registrar que o conceito de Deficientes intelectuais, deve estar em 

consonância com Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC 

2008), que ressalta a interação das características individuais dos alunos com ambiente educacional e 

social, chamando a atenção do Ensino Regular para o desafio de atender às diferenças. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Título li nos Artigos 22 e 32 que discorre sobre os 

princípios e fins da Educação Nacional: 
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Art. 22. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
PROC. N2 __ 2Jb fl1L_ ___ _ 
FOLHAS_ 2-:::ro ~ Art. 32. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

li - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 

Ili - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

Pautados pela LDB, Título V, no Capítulo li: Da Educação Básica, Seção I, Das Disposições Gerais no 

Artigo 232, 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência 

e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. 

Justifica a formação das turmas Multisseriadas da APIECE, distribuídas para melhor 

organização dos conteúdos, respeitando a faixa etária e necessidades dos alunos. 

Ainda Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Título V, no Capítulo V: Da Educação Especial, 

encontramos no Artigo 582,§ 22, a validação da necessidade da Escola de Educação Especial em 

caráter substitutivo, para o público alvo atendido pela APIECE. uo atendimento educacional será feito 

em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.*. 

A Educação Especial obteve vários avanços por ter recebido destaque na LDB, mas ainda não 

tem grande destaque dentro das políticas sociais do nosso país, mesmo com um grande avanço no 

número de Pessoas com Deficiência no Brasil. 

Segundo, Julio Romero Ferreira são também comuns as preocupações com o caráter 

potencialmente discriminatório e segregador de leis e normas específicas para a área, mesmo 

quando se anunciam numa perspectiva discriminadora "positiva". 

[ ... ] Entendemos que a referência específica em uma lei geral da educação, mesmo que não fosse na 

forma de capítulo, ainda é importante em nosso país, onde o acesso à educação das pessoas com 

deficiência é escasso e revestido do caráter da concessão e do assistencialismo.(FERREIRA, p.l. 

1998). 

A presença da Educação Especial na Lei certamente reflete um certo crescimento da área em 

relação à educação geral, nos sistemas de ensino, principalmente nos últimos 30 anos. 
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Nacional de Educação (Brasil, 2014) estabelece, com clareza, a população que deve ser atendida pela 

Educação Especial, Pessoas Deficiência, altas habilidades/ superdotação. A lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de 1996 (Lei 9.394/96) determina prazos curtos e médios (alguns deles já vencidos) para 

o levantamento estatístico, formação de professores, oferta de cursos de nível médio e superior e de 

habilitação específica, estruturação da infraestrutura física, político-administrativa e pedagógica e 

implantação de serviços para o atendimento multidisciplinar desta população. 

O Plano Nacional de Educação {Brasil 2014-2024) tem como Meta para a Educação Especial, 

Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 

de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. (Meta 4; pg: 55). 

Apresenta como estratégias principais para o cumprimento das metas ,o estímulo a criação 

de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições 

acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência :;ocial, pedagogia e 

psicologia, para apoiar o trabalho dos(as) professores da educação básica com os alunos com 

Deficiência. Pretende fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva; com vistas à promoção do 

ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade. Defir.ir, no segundo ano de 

vigência deste PNE, indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o 

funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com 

Deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Promoverá 

parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar 

integral das Pessoas com Deficiências. (pg: 55, 56, 57 e58). 

Por educação especial modalidade da educação escolar, entende-se um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais 

especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 

casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover 

o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001. Artigo 3º.). (pg 39). 

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Brasil, 2001) são 

elencadas diferentes ações de diferentes naturezas para efetivação da Educação Especial. 
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No âmbito Político, o provimento, nos sistemas locais de ensino, dos necessários recursos 

pedagógicos especiais, para apoio aos programas educativos e ações desti~:t à Gilp•dtacão de 
PROC N2 ':2J ~ -

recursos humanos para atender às demandas desses alunos. F · b --º---
OLHAS 2. ::::µ 

No âmbito técnico-cientifico destaca-se a formação de professores, ( 

professores para o ensino na diversidade, bem como para o desenvolvimento de trabalho de equipe 

são essenciais para a efetivação da inclusão." (pg 31). 

No âmbito pedagógico é ressaltada a importância de focalizar o aluno no processo ensino/ 

aprendizagem, "Em vez de pressupor que o aluno deva ajusta-se a padrões de normalidade para 

aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidzde de seus alunos." 

(pg 32). 

Por ultimo, no âmbito administrativo, é evidenciada a necessidade dos sistemas de ensino 

constituírem e fazerem funcionar um setor responsável pela educação especial, com materiais, 

recursos humanos e financeiros que ofereçam sustentação ao processo de construção da educação 

inclusiva. 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Portaria nº 948/2007, 

entregue ao Ministério da Educação em 07 de janeiro de 2008. 

VI- DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUVA. 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos 

próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas 

turmas comuns do ensino regular. 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 

necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, sendo substitutivas à escolarização. Esse 

atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. 

Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional 

especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 

obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na 

própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional. 

O processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 
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suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades d0s educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação 

básica (BRASIL, 2001. Artigo 3º.). (pg 39). 

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICl~NCIA) 

Lei nº 13.146/2015 

PROC. N2_?-J f ll] 
FOLHAS 2.::::r 3 

Artigo 1°. É instituída a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos 

e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 

186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do Art.5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de 

início de sua vigência no plano interno. 

Conselho Estadual de Educação- Resolução, de 08-12-2016, Deliberação CEE 149/2016, que 

"Estabelece normas para Educação Especial no Sistema Estadual de ensino". 

Artigo 1°. A educação especial é modalidade que integra a educação regular em todos os 

níveis, etapas e modalidades de ensino que deverá assegurar recursos e serviços educacionais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar o ensino regular, com o 

objetivo de garantir educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 

educandos com deficiência física intelectual, sensorial ou múltipla, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Artigo 2º. A educação especial deve ter início na educação infantil ou em qualquer fase da 

escolaridade em que se fizer necessária. 

Artigo 3º. O atendimento educacional dos alunos de que se trata esta Deliberação deve 

ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Artigo 4º. As escolas que integram o sistema estadual de ensino, com a colaboração do 

Estado, da família e da sociedade, deverão: 

VI- garantir sempre que necessário, a presença de cuidadores- atendente pessoal, 

profissional de apoio escolar e acompanhante - ou de profissionais de apoio escolar, para 

atendimento individual ou não, em atuação colaborativa com o professor da classe regular. 

Garantir apoios didáticos- pedagógicos necessários à aprendizagem, à comunicação, com 

utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
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b) atendimento educacional especializado em sala de recursos na escola or\&~~übJ~ewil!>!li~~:fl2:~~;;J,~ 

outras escolas ou instituição que oferta o atendimento em sala de recursos no contraturno de sua 

frequência na sala regular com utilização de procedimentos, equipamentos e materiais próprios, por 

meio da atuação de professor especializado para orientação, complementação ou suplementação 

das atividades curriculares, em período diverso da classe comum em que o aluno estiver 

matriculado; 

Artigo 6º. Aplicam-se a esses alunos os critérios de avaliação previstos na Proposta 

Pedagógica e estabelecidos nas respectivas normas regimentais, acrescidos dos procedimentos de 

flexibilização curricular e das formas alternativas de comunicação e adaptação dos materiais 

didáticos e dos ambientes físicos disponibilizados. 

Conselho Municipal de Educação. 

Lei nº 5535, de 7 de Janeiro de 2008, 

Artigo 1". O Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo, normativo e deliberativo, 

previsto no artigo 117 da Lei Orgânica do Município de Bauru, passa a ser regido pela presente lei. 

Artigo 2º. São objetivos básicos do Conselho Municipal de Educação: 

Estabelecer, em conjunto com o Executivo, diretrizes gerais da política educacional do 

Município de Bauru, com a legislação vigente; 

Estimular e acompanhar o desenvolvimento da Educação, no âmbito do Sistema Municipal 

de Ensino; 

Participar do planejamento, controle e avaliação da aplicação, no ensino municipal, dos 

recursos financeiros, previstos em lei; 

Empenhar-se para garantir a execução das legislações federal, estadual e municipal, relativas 

ao ensino fundamental público e à educação infantil pública, no âmbito do Município; 

Promover um repensar contínuo da atuação da escola na sociedade para garantir que elas seja 

formadora de sujeitos conscientes, críticos participantes, solidários e justos; 

Compatibilizar as ações educacionais com programas de áreas como: saúde, assistência 

pública e promoção social, de modo a não sobrecarregar a escola com tarefas assistenciais. 

Plano Municipal de Educação, Lei nº6.832, de 19/08/2016. 

Capítulo 3. Educação Inclusiva (Educação Especial) 

Meta 4: universalizar, para a população de 4(quatro) a 17(dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, acesso a educação 

básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 

com garantia de sistema educacional especializado inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
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Contabilizar, para fins de repasse do Fundo de Manutenção- FUNDEB, as matrículas dos as 

estudantes da educação regular pública que recebam atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica 

regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial 

oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei 11.494, 

de 20de junho de 2007; 

3- garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação 

de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado; 

6- promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com o poder público,. a fim de favorecer a participação das famílias e da 

sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

2.2 Fundamentos teóricos- metodológicos: 

A Educação Especial, como modalidade da educação escolar, organiza-se de modo a 

considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da educação 

inclusiva; a fim de cumprir os seguintes dispositivos legais e políticos-filosóficos. 

Assegurar os direitos dos alunos com deficiência, viabilizando o acesso à modalidade de 

Educação Especial em Escola Especializada, em caráter substitutivo; 

Estabelecer Politicas efetivas e adequadas a implantação da Educação Especial; 

Orientar sobre a avaliação pedagógica e o fluxo escolar de Pessoas com Deficiência. 

Verificar e analisar a flexibilização/adaptações dos currículos escolares. 

Cuidados e Educação a serem realizados na Instituição; 

Fazer um planejamento para classes com crianças, jovens e adultos com deficiência exige 

cuidados especiais. A primeira tarefa é conhecer o aluno e a família. Esse contato, além de ajudar a 

saber com quem você vai passar o ano, também orienta sobre os materiais específicos de que pode 

precisar em aula. Essa troca é importante para o professor ter ideia das habilidades e competências 

com as quais está lidando e facilita a elaboração do Plano de Ensino lndividuali~ado- PEI-, onde são 

estabelecidas metas a serem atingidas pelo educando. Através deste, o professor pode pensar em 

propostas colaborativas dentro de sala e aperfeiçoar seus métodos pedagógicos. 

Cada aluno tem necessidades próprias e peculiar interesse (Piaget). 

Informar-se com a família e os profissionais que acompanham o estudante sobre as 

necessidades dele e os instrumentos adequados para a aprendizagem. 

Estimular habilidades sociais e interpessoais. 
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Fazer avaliações compatíveis com o potencial de cada um. As com ães eRt~e al11nns são 
PROC. N2 21 bL!""õ 

sempre prejudiciais. > 
FOLHAS 2 .::r;b és-, 

Planejar metodologias de ensino com recursos diversificados e s-eefíleá~:ani:b===:JI 

significado prático e instrumental. 

O direito é inerente a sua condição humana. A capacidade existe independente de qualquer 

condição deficitária que apresente. A necessidade da convivência comunitária confere ao educando 

o direito de participar na sua comunidade, sendo aberta para todos, de forma inclusiva e com 

identificação pessoal. 

Toda pessoa tem direito a uma educação que a leve ao conhecimento de valores, símbolos e 

signos universais; aos símbolos e valores próprios da sua cultura; ao conhecimento da verdade e ao 

pleno desenvolvimento de todas as suas dimensões pessoais. 

2.3. Análise da realidade: 

Durante a Antiguidade, as crianças deficientes eram abandonadas ao relento {ARANHA, 

1995; CASARIN, 1999; PESSOTI, 1984; SCHWARTZMAN, 1999 in SILVA E DESSEN 2001). 

Esta atitude era congruente com os ideais morais da sociedade clássica e classista da época, 

em que a eugenia e a perfeição do indivíduo eram extremamente valorizadas. 

Na cultura grega, especialmente na espartana, os indivíduos com deficiências não eram 

tolerados. A filosofia grega justificava tais atos cometidos contra os deficientes postulando que estas 

criaturas não eram humanas, mas um tipo de monstro pertencente a outras espécies. [ ... ] Na Idade 

Média, os portadores de deficiências foram considerados como produto da união entre uma mulher 

e o Demônio. {SCHWARTZMAN, 1999. in SILVA 2002, P.3 ). 

No final do século XV, houve a revolução burguesa e, com ela, uma mudança na concepção 

de homem e de sociedade, o que proporcionou também uma mudança na concepção de deficiência; 

esta passou a ter uma conotação mais direta com o sistema econômico que se propunha, sendo 

considerada atributo dos indivíduos não produtivos economicamente. Com o avanço da medicina, 

houve uma prevalência da visão organicista sobre a deficiência intelectual, sendo esta vista como um 

problema médico e não mais, apenas, como uma questão espiritual. 

Nos séculos XVII e XVIII, ampliaram-se as concepções a respeito da deficiência em todas as 

áreas do conhecimento, favorecendo diferentes atitudes frente ao problema, isto é, da 

institucionalização ao ensino especial. Mas, foi somente no século XIX que se observou uma atitude 

de responsabilidade pública frente às necessidades do Deficiente. 

No século XX, houve uma multiplicação das visões a respeito do Deficiente, com a 

prevalência de vários modelos explicativos: o metafísico, o médico, o educacional, o da determinação 
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social e, mais recentemente, o sócio-construtivista ou sócio-histórico (ARflNH"f11;-:l-9!:15t,::f!'l~ld'~J.ll,',...JE'::-----
PROé. N2 2J 0_~( '1 

DESSEN 2001 ). 
FOLHAS -::r~ - 6-, 

Segundo Nunes e Ferreira (1994 in SILVA E DESSEN 2001), apes1ãai"r~~~~ffii=rn~ee:!l'""P.:==:'::2 

modelos, a deficiência intelectual ainda continuou sendo considerada como um fenômeno que 

ocorre no sujeito; portanto, ele seria o "portador" da deficiência. 

A análise histórico-crítica do conceito de deficiência proposta por Aranha (1991, 1995 in 

SILVA E DESSEN 2001) rompe com as visões tradicionais e mecanicistas. Essa autora ressalta a 

importância dos ideais e pressupostos que o sistema sócio-econômico (capitalista) possui na 

construção da deficiência, uma vez que esta é tratada como sendo sinônimo de improdutividade e 

desvio. No sistema capitalista, a produção é exigida igualmente para todos os indivíduos e aqueles 

que não conseguem atingir as expectativas dos detentores da produção são vistos como desviantes, 

estando à condição de deficiência incluída nesta categoria. 

Para essa autora, a deficiência é multideterminada por fatores que, aliados aos valores do 

sistema vigente na sociedade, levam à segregação e estigmatização dos indivíduos deficientes. Estes, 

por sua vez, são considerados incapazes e fracos, pois não se enquadram nos moldes produtivos do 

sistema capitalista. Portanto, a deficiência é vista como uma condição desvalorizada em nosso 

contexto social. (SILVA E DESSEN 2001, p.4). 

O rótulo de Deficiente Intelectual apresenta, por sua vez, uma dupla função, isto é, a de 

determinar como a Pessoa Deficiente Intelectual vai se comportar na sociedade e, também, os 

padrões de conduta dos outros ao interagirem com esta pessoa (GLAT, 1995in SILVA E DESSEN 2001). 

Esta ideia coloca em evidência a questão de que a deficiência é construída pelo contexto 

social em que a pessoa vive. Segundo Omote (1995), o deficiente intelectual é uma pessoa que 

possui algumas limitações em suas capacidades e desempenhos; porém, há outras pessoas em nossa 

sociedade que também são limitadas e que não são consideradas deficientes. 

[ ... ]o nome 'deficiente' refere-se a um status adquirido por estas pessoas. Daí, temos preferido 

utilizar o termo 'pessoa deficiente' a utilizar o termo 'pessoa portadora de deficiência'. Nesse modo 

de encarar a deficiência, uma variável crítica é a audiência, porque é ela que, em última instância, vai 

determinar se uma pessoa é deficiente ou não. (OMOTE, 1995 p. 57). 

Outra noção construída socialmente e que esta impregnada na própria noção de Deficiência 

Intelectual, refere-se à posição de desviante. Para Omote (1995), a concepção de desvio tem uma 

relação direta com as práticas coletivas no trato com as pessoas deficientes. Segundo Glat (1995 in 

SILVA E DESSEN 2001), a rejeição da sociedade às pessoas deficientes intelectuais reflete a própria 

fragilidade social, pois tudo que é diferente e anormal chama atenção e pode causar variadas 

reações. Para Crochík (1997, in SILVA E DESSEN 2001), a "diferença" é parte inerente ao conceito de 
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deficiência e traz em si mesmo a possibilidade do preconceito, uma vez que este caracteriza-se pela 

aversão ao diferente. Contudo, essa diferença poderia não traduzir esta form 

(a diferença) fosse reconhecida como fazendo parte da essência humana. 

O Ministério da Educação do Brasil (MEC) adotou um enfoque multidimensional para a 

caracterização da deficiência intelectual, inspirado no modelo proposto pela Associação Americana 

de Deficiência Mental (AAMR), incluindo a função intelectual e as habilidades adaptativas, a função 

psicológico-emocional, as funções física e etiológica e o contexto ambiental (MEC, 1995a in SILVA E 

DESSEN 2001). Este modelo enfatiza a funcionalidade do sujeito e o aspecto orgânico da deficiência, 

o que não deixa de estar coerente com as concepções que prevalecem na nossa sociedade, as quais 

refletem os valores estabelecidos pelo sistema vigente. 

Assim, observamos que ainda há questões que precisam ser aprofundadas com relação ao 

conceito de deficiência intelectual. 

Apesar dos esforços de alguns autores, o discurso da maior parte dos órgãos públicos e dos 

programas de formação de pessoal mostra que a deficiência intelectual continua sendo considerada 

como estando dentro do indivíduo, descontextualizada e sem nexo social, quando, na verdade, este 

conceito deveria englobar o contexto sócio-econômico e político de nossa época, bem como as 

influências culturais que estão presentes na construção deste sujeito concreto. Neste sentido, "[ ... ] é 

importante compreendermos qual o tipo de relação que a criança estabelece com o seu ambiente, 

em cada momento de seu desenvolvimento". (SILVA E DESSEN 2001). 

" Um educador é o que procura realizar as possibilidades que a Educaç~o tem de colaborar 

na conquista de uma realidade social superadora das desigualdades, é um escavar no hoje à procura 

daquilo que hoje pode ser feito, pensando num amanhã que encontra-se em gestação, que não 

possui certezas, mas certamente possibilidades." (CORTELLA,2001). 

Para Paulo Freire (apud BARRET0,1998), um defensor da Educação Humanizadora, o diálogo 

é um instrumento de suma importância ao educador, pois somente assim abre-se a possibilidade de 

conhecer as diferentes formas de saber o que os alunos possuem, ampliando em muito o campo de 

conhecimentos. Para ele, ensinar é a forma que toma o ato de conhecer que o professor 

necessariamente faz na busca de saber o que ensina, para provocar nos alunos seu ato de 

conhecimento também. Por isso, ensinar é um ato criador, um ato crítico. 

Na APIECE o trabalho realizado é focado no aluno e não em suas limitações; nossa missão é 

fazer o Deficiente Intelectual descobrir dentro de si e no ambiente da escola, alternativas de uma 

vida mais funcional, com elementos concretos de aprendizagem, seja através do professor, do 

cuidador, da assistente social, dos educadores sociais, da equipe técnica, de filmes, passeios, 

músicas, danças e contação de histórias. E também pela alimentação e outros hábitos do dia a dia. 
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Utilizamos de parceria com a Secretaria de Educação do Município de Bauru, bem como 

projetos de parceria com empresas da iniciativa privada para desenvolver as capacidades dos alunos 

fora do ambiente escolar, onde participam de feiras, mostra de arte, m • · ~eA'lâi-t~o, ;] 

projetos de emprego apoiado, entre outros. PROC. Ne z2.j 'É-L/ _____ -;-
FOLHAS ::r--=\ u--, 

As famílias dos alunos/usuários da APIECE também são e e;--

oferecemos, quando necessário, orientações psicológicas e sociais para resolução de questões 

pessoais. Orientamos ainda, o encaminhamento dessas famílias aos serviços de Secretaria do Bem 

Estar Social do Município e realizamos visitas domiciliares quase todos os dias. Perseguimos a 

erradicação dos alunos em situação de vulnerabilidade e risco. 

2.4 Valores e missão da Escola: 

A APIECE tem como Missão, levar a Pessoa com Deficiência, a ajustar-se ao meio social, 

considerando sua formação individual, atendendo tanto a sua formação religiosa, moral, de caráter, 

de hábitos, quanto à informação e conteúdos, proporcionando-lhe çondições para o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

A Escola destina-se ao atendimento educacional de crianças, jovens e adultos com 

Deficiência Intelectual, associadas com o envolvimento de suas famílias, em uma perspectiva que 

contempla a escolarização e os princípios da inclusão social em sua plenitude. 

Pretendemos também contribuir com a viabilidade da inclusão, visando atender aos 

princípios deste novo paradigma educacional. 

Valores: 

A Pessoa com Deficiência é o único motivo pelo qual existe a Entidade, sendo prioridade nas 

decisões para o bem estar de todos os alunos atendidos. Temos como principais valores a inclusão 

social, o empoderamento dos alunos e seus familiares, a busca da excelência e o trabalho em 

parceria. 

3. PROPOSTA DE AÇÃO 

3.1 Objetivos e duração do Projeto Político Pedagógico: 

Objetivos: 

Oferecer atendimento pedagógico para pessoas com diagnóstico de deficiência Intelectual 

(AAIDD, 2010) e/ou múltipla, associada ou não à outras síndromes, pautado no Currículo Funcional, 

objetivando a qualidade de vida do aluno; 

Articular e promover ações de prevenção, defesa de direitos, prestação de serviços de 

qualidade e apoio a família; 
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Promover a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias mediante luta e 

efetivação de seus direitos bem como a reintegração dessas famílias na comunidade. 

Duração do Projeto Político Pedagógico: 02 anos (bienal). 

3.2 Organização Escolar: 

Estrutura Física: 

Setor Administrativo Setor de Serviços 

01sala de Secretaria 01 Cozinha 

01 sala de Diretoria 01 Despensa 

01 Sanitário 02 Sanitários dos alunos. 

01 Refeitório. 

01 Sala de higienização com 

banheiro 

Com relação aos recursos pedagógicos a escola conta com: 

- Computadores 

- Projetor Multimídia 

- Ambiente de leitura 

- Televisores 

-DVD 

- Aparelho de som 

1 
• - Máquina de Xerox 

- Máquina Fotográfica Digital 

- Filmadora Digital 

-Jogos 

- Brinquedos educativos 

- Livros didáticos e paradidáticos 

- Fita de vídeo e DVD. 

- Slides educativos 

PROC. N2 _ 2J_{:> t ( ;l 
FOLHAS U Q _....fu_ 

Setor pedagógico 

04 salas de aula, sendo 01 com 
sanitário. 

01 Sala de vídeo 

01 quadra de esportes 

descoberta. 

01 sala dos professores. 

01 Sala de informática. 

01 Cozinha experimental. 

01 Sala de materiais. 

- Material de consumo diverso (cadernos, lápis, caneta, giz, apagador, lousa, papéis e tudo que for 

complementar). 
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PROC. N2 2..~.fo // 'Ji~..:::....;-1!!!. 
Conforme Resolução SE 11, de 2008, artigo 52: ~OLHAS 2'? 6-_, 

Os alunos com deficiência que apresentam severo grau e comprome~merlt"cf,--r:t!)ll~ 
necessidades de recursos e apoios extrapolem (Alunos Pervasivos), comprovadamente, as 

disponibilidades da escola, deverão ser encaminhados as respectivas instituições especializadas, 

conveniadas com a Secretaria da Educação. 

Descrição do público alvo: Na Escola de Educação Especial da APIECE, são atendidos alunos com 

Deficiência Intelectual, oriundos das Escolas de Educação Especial ou encaminhados pela Diretoria de 

Ensino do Estado e Secretaria Municipal de Educação, com idade a partir de seis anos. 

Cursos: São ministradas aulas para o Ensino Fundamental- ciclo 1 (12 ao 52 ano) na modalidade 

Educação Especial em caráter substitutivo. 

Procedimentos para efetivação de matrícula: A matrícula na Escola de Educação Especial só é 

realizada após avaliação de elegibilidade. Os candidatos a vaga vindos de outras Escolas de Educação 

Especial, encaminhados pelas Secretarias do município ou estadual e aqueles que chegam por meio 

de demanda espontânea, são submetidos à entrevista inicial para avaliação psicológica e social, é 

realizada a anamnese e apresentação de documentos pessoais e laudo médico. Realizados esses 

procedimentos, Coordenadora Pedagógica e Diretora encaminham o aluno para a sala de aula onde 

existe um grupo de alunos com interesses e idade cronológica parecida, para que o aluno consiga 

desenvolver suas capacidades e obter melhor qualidade de vida. 

Capacidade de atendimento: Os alunos estão agrupados em 7(sete) Turmas, em 4(quatro) 

salas de aula multisseriadas, sendo 3 no período da manhã com 41 alunos no total e 4 turmas no 

período da tarde com 60 alunos. Os alunos utilizam salas de aulas, quadra de esportes, refeitório, 

Jardim Sensorial, cozinha experimental e sala de informática. 

Corpo Docente: 

Nome: 
Carga Disciplina 

RG 
Habilitação e Cursos de Convênio 

Horária Lecionada Especialização 2016 
Coordenação2 

Pedagogia com 
Oh/s 25999762 

Rita de Cássia Erba 40h/s 
Classe20h/s 

Habilitação em SME 

turma D 
Educação Especial 

Fernanda Dariani de Assis 20 h/s 
Educação Física 

25.546.510-5 
Licenciatura Plena em 

SME todos Educação Física 

Classe turma A 27850708-6 
Pedagogia, Pós 

Alexandre dos Santos 40 h/s 
eE 

graduação em Educação SME 
Especial 

Professora 
cedida pela 

Maria Andrea Melancia 20 h/s Classe turma G 22.009.493-7 Magistério Prefeitura 
Municipal de 

Bauru 
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Lúcia Maria Doro dos 
20 h/s Classe turma C 

Santos 
13.913.603-4 Pedagogia. SME 

Fernanda Aparecida Classe Turma B 
Pedagogia, cursando 

40 h/s 33.809.628-0 Pós graduação em SME 
Janeiro e F 

Educação Especial 

PROC. N2 
Segue anexo a relação de todos os funcionários da Entidade. FOLHAS 

QJ~I] 
2<15_ 

3.3 Matriz curricular: 

200 dias letivos - 800 horas anuais - Duração de aula: 60min. - 4 horas diárias. - carga horaria 

semanal: 20 horas. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA DE ENSINO- REGIÃO DE BAURU 

ESCOLA: APIECE -Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especial 

ENDEREÇO: Rua ZéphiloGrizoni Nº 7-87 Fone: (14)3222-0368 / 3212-4662 

CEP: 17064-080 

MUNICÍPIO: Bauru 

MANTENEDORA: Associação de Pais para Integração Escolar da Criança Especial 

~ 

ATO LEGAL DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS CURSOS: Portaria DRE / Bauru Publicada no Diário Oficial 

27 /12/2002 - pág. 28 

QUADRO CURRICULAR 

ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS 

Fundamento Legal - Lei Federal nº. 9394/96 

Componentes Curriculares 

LÍNGUA PORTUGUESA 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 
BASE MATEMÁTICA 
NACIONAL CIENCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS 
COMUM ARTE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
TOTAL DE AULAS 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA ANUAL (AULAS) 

1º ano 2º ano 

8 7 

1 1 

1 1 

6 6 

2 2 

1 1 

1 2 
20 20 

800 800 

Observações: 1. Quadro vigorando para todas as turmas a partir de 2011. 

3º ano 

6 

2 

1 

6 

2 

1 

2 
20 

800 

2. O 1° ano terá currículo, metodologia e avaliação diferenciados aos demais anos, 

segundo Regimento e registros contidos no Plano de Gestão. 
3. Duração da hora aula: 60 minutos 

4. Correspondência ANO/IDADE/SÉRIE 

4º ano s· ano 

6 6 

2 2 

2 2 

5 5 
2 2 

1 1 
-, 

2 2 
20 20 

800 800 
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EF de 9 anos IDADE EF de 8 séries 
1º ano 06 anos ----

2º ano 07 anos 1!! série 
3ºano 08 anos 2!! série 
4ºano 09 anos 3!! série 
5º ano 10 anos 4ª série Bauru, 29 de janeiro de 2014. 

Carimbo e assinatura do Diretor da Escola 
Parecer do Supervisor de Ensino: HOMOLOGAÇÃO 
O presente quadro foi elaborado nos termos da legislação em Dirigente Regional de Ensino 
vigor e está em condições de ser homologado. 

Bauru, __ de _______ de 2014. 

Áreas de Conhecimentos Contempladas: 

Possibilitar aos estudantes da APIECE, acessibilidade ao currículo funcional, bem como 

ampliação dos conhecimentos necessários para seu desenvolvimento em todas as dimensões: 

cognitiva, afetiva, social, moral, física e estética, por meio das práticas Pedagógicas que valorizem as 

diferenças dos alunos e do trabalho colaborativo com o grupo no qual os alunos estão inseridos. 

Sensibi lizar e envolver os educandos em práticas pedagógicas que propiciem o entendimento 

das diferenças. 

Possibilitar ações que levem ao exercício da solidariedade, alteridade, respeito e ações 

co laborativas incentivando a autonomia e a independência dos alunos. 

, e Ementa dos conteúdos de Ensino por áreas e Atividades; 

DISCIPLINA 

ARTE 

Desenvolver a capacidade criativa e a ARTISTAS 
expressão artística, despertando 
curiosidade e ampliando o 
conhecimento do mundo 

CONCEITOS BÁSICOS (dentro/ 
fora, cores, largura, recorte, 
colagem e outros} 

Como será trabalhado? 
Encaminhamentos e estratégias. 
Projetos. 
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DISCIPLINA 

CIÊNCIAS 

Proporcionar conhecimento essencial do meio Seres humanos 
que o cerca, estimulando e motivando os alunos 
através de aulas práticas compreensão do 

Como será trabalhado? 
Encaminhamentos e estratégias 
.projetos 

conteúdo estudado. 

Os sentidos: v1sao, 
audição, tato e paladar 
Higiene corporal 

Higiene de locais: 
limpeza e organização 

Vestuário. 

Alimentação 

Água 

Lixo 

Desenvolvimento de 
noções de tempo 
(clima). 
O tempo: dia, chuva, 
frio e calor. 

DISCIPLINA 

GEOGRAFIA 

Ampliar conhecimentos sobre a Quem sou eu? 

sociedade em que vivem. 

Como será trabalhado? 
Encaminhamentos e estratégias .projetos 

Contribuir para o conhecimento 
sobre o mundo que o cerca. 
Conhecer hábitos e regras sociais 
necessárias para melhor convívio. 

Minha família. 

Moradia . 

Minha escola. 

Trabalho/ profissões. 

Meios de tra nsporte. 

Trânsito. 

Meios de comunicação. 

Minha cidade. 

21 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL "'~ L ,,.."'lc 

Rua ZéphiloGrizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-46~2 Jd. Petrópo sa.~ . Sl ~ 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP- e-mail : apiece@uol.com.br ~ FL._ <? 

CNPJ 54.727.649/0001-38 u. __.,.=,..-
,, Para um melhor atendimento à criança especia/IN. 

DISCIPLINA 

HISTÓRIA 

Ampliar conhecimentos sobre a sociedade em que vivem. 
Contribuir para o conhecimento sobre o mundo que os 
cerca . Conhecer festas, hábitos e regras sociais, fatos 
históricos e atuais, necessárias para melhor convívio. 

Datas Comemorativas: 
Carnaval, Dia Mundial da 
Água, Páscoa, Aniversários, 
Estações do Ano, 
Descobrimento do Brasil, 
Dia do Índio, Dia do 
trabalho, Dia das Mães, 
Festa Junina, Dia dos Pais, 
Folclore, Dia do Soldado, 
Semana da Pátria, Dia da 
Árvore, Dia do Professor, 
Dia da criança, Dia da 
Bandeira , Natal entre 
outras. 

Atualidades 

DISCIPLINA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Como será 
trabalhado? 
Encaminhamentos e 
estratégias projetos 

-~: .... v . .;.'• . . . • .1';"•'• ' -;, > ,~,~,r.'1";,"'· , ,_, f • J • ·~ •• -

...,~:9 ;,..-7"ffj.{· "' ,, r··": : '. . , ' } iJ ' •. ·: .. ~· 
.. 

... -~ ( ........... 1·:· '1 I' .• 

~-""!'..,...,. - •.. ~-· ·- " - . - ~- -. - .. 
Dominar a comunicação oral e 
gestual. Incitar a representação 

gráfica e manter relações 
i nte rpessoa is com o seu meio, 
desenvolver a criatividade e 
independência. 

COMUNICAÇÃO ORAL 

LEITURA 

ESCRITA 

DISCIPLINA 

MATEMÁTICA 

Desenvolver o pensamento lógico, utilizando os conhecimentos NÚMEROS 
para resoluções de problemas de ordem simples. Propiciar vivência OPERAÇÕES 
com o universo matemátitco, permitindo fazer descoberta, tecer 
relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico e situar-se 
espacialmente. 

- t 
1 ._ - '~_;-~:-,t_ 1 '.-:. '--1··_1. _.. ...... : •• ~i ........ " 

Como será trabalhado? 
Encaminhamentos e 
estratégias .projetos 

E Como será 
trabalhado? 

Encaminhamentos e 
estratégias. 

projetos 
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Metodologia de Ensino adotada: 

ESPAÇO E 
FORMA 
GRANDEZAS E 
MEDIDAS 
TRATAMENTO 
DA 
INFORMA --

. 

l'l~U "'· N2 'LJ 1 ~ J J 'f.. 

FOLHAS QZ_fu (;"> 
'---·-·--..:::;....~----

A Escola de Educação Especial da APIECE utiliza-se de recursos e estratégias que atendem às 

necessidades de apoio que os alunos apresentam, devido às suas características e limitações 

motoras, cognitivas e comunicativas, por meio de um ensino acadêmico com adaptações 

\ • significativas no currículo. 

•• 

O ambiente escolar da APIECE proporciona ao aluno a oportunidade de participar de 

atividades adequadas a sua idade cronológica. 

As atividades são pautadas no Currículo Funcional Natural e na Abordagem Ecológica, que 

segundo Cardoso 1997, é uma proposta comunitária participativa, culturalmente ajustada e apoiada 

no conhecimento do aluno, de seu meio e das relações mútuas entre os mesmos. "Nessa 

abordagem, o aluno com Deficiência Intelectual é analisado nas diversas dimensões: Biológica, Social, 

Cognitiva e Espiritual, tendo em vista o seu desenvolvimento com essas dimensões inter

relacionadas." (pg: 32) 

O Currículo Funcional é uma proposta de ensino que visa à melhoria da qualidade de vida de 

Pessoas com Deficiência Intelectual. De um modo geral, trata-se de um amplo empreendimento de 

ensino projetado para ofereceroportunidades para os alunos aprenderem as habilidades que são 

importantes para torná-los independentes, competentes, produtivos e felizes em diversas áreas 

importantes da vida, familiar e em comunidade. A ideia básica é que o ensino esteja orientado para 

promover a interação positiva desse aluno com o meio em que vive. "Currículo Funcional é aquele 

que facilita o desenvolvimento de habilidades essenciais, a participação em uma grande variedade de 

ambientes integrados" (SUPLINO, 2005). 

Para determinar se uma atividade curricular é funcional ou não, o professor deve se 

perguntar: caso o aluno não aprenda a desempenhar esta atividade, alguém terá que fazer isto, para 

ele? Se a resposta for sim, a atividade muito provavelmente será funcional. (FALVEY in SUPLINO 

2005). 

De acordo com Miura (2008, p.155), 

O desenvolvimento de um Currículo Funcional Natural (CFN) para pessoas com necessidades 

educacionais especiais fundamenta-se numa filosofia de educação que determina a forma e o 
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conteúdo de um currículo adequado às características individuais. Requer uma metodologia 

instrucional que enfatiza a aplicação do conhecimento e habilidades em contexto real. 

Trata-se de um ensino que oferece oportunidades naturais para os alunos aprenderem o que 

é importante para torná-los mais independentes, produtivos, felizes e competentes, em diversos 

contextos da vida em comunidade, como o vocacional, acadêmico, rec ~~~. rJiPOrtiv?.• fami iar e~6Pf 

de auto-cuidados (MIURA, 2008). FOLHAS '21._~ ...::._____ __ g;j 
Quando elaboramos e pensamos na utilização do Currículo Funciom•I na APIECE, foi 

importante organizar o ensino e refletir cuidadosamente sobre o seu planejamento. Um elemento 

essencial desse planejamento é o PEI- Plano de Ensino Individualizado, baseado nas necessidades 

atuais e futuras do aluno. 

Nessa proposta de ensino, os objetivos são identificados a partir do contexto de vida do 

aluno e das informações sobre o conhecimento e habilidades que ele tem, bem como sobre aqueles 

que deverá aprender. Cabe ao professor identificar os objetivos específicos (metas), com clareza e 

simplicidade, nas diversas oportunidades de ensino que o ambiente escolar, familiar, cultural e 

comunitáriooferecem. 

Para a efetivação do trabalho com o Currículo Funcional Natural é importante ressaltar os 

ambientes naturais, os educandos deveriam passar a maior parte do tempo fora da sala de aula 

convencional e estarem em ambientes onde ocorrem de fato as situações geradoras de 

aprendizagem, pois acreditamos que as instruções e o ensino precisam ocorrer no contexto real onde 

o episódio acontece, dando ao aluno a ajuda e o diálogo necessário para aprimorar seu desempenho, 

como em supermercados, ônibus, ambientes comunitários entre outros. 

Plano de Curso - Ensino Fundamental por turmas: 

• Segue anexo Planejamento anual de cada turma. 

3.4 Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento: 

Após o processo de triagem o aluno é encaminhado a Escola de Educação Especial onde a 

Diretora e Professora Coordenadora definem, mediante perfil e idade cronológica, qual a melhor sala 

de aula para o aluno fréquentar. 

Durante a permanência do aluno, a avaliação em sala de aula é continua e cumulativa, 

formalizada através de anotações diárias, onde professor irá descrever como foram as atividades e o 

resultado obtido pelo aluno. No final de cada bimestre são realizadas as reuniões de conselho de 

classe com a equipe, são discutidos os resultados e as estratégias para os alunos que apresentam 

maiores dificuldades. Esse formato de avaliação, também chamaao de Avaliação Funcional, 

"É uma metodologia de avaliação qualitativa e contínua, através da observação informal e 

natural do educando especial em todas as situações de vida e atividades habituais. Tem por objetivo 
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obter dados sobre o funcionamento do aluno, compreender todas as possibilidades globais e 

verificar as necessidades específicas e dificuldades que intervém no proc !?R(51e. ~envo v1men 2J.6 /é'/! 
aprendizagem." (SACRISTÁN, 1998pg:69). FOLHAS -Z,:::;-:~::;r;~_;:~~~.L:· 

Chama-se funcional porque não avalia apenas o aluno, mas procura entender o que pode ser 

útil e funcional para melhorar o desempenho global, o acesso ao conhecimento, garantindo assim, a 

melhoria e qualidade de vida do educando e seus familiares. 

Trata-se de um diagnóstico pedagógico com fim formativo, que de acordo com Sacristán 

(1998), serve para a tomada de consciência e auxilia na reflexão sobre o processo de intervenção, no 

planejamento de atividades na compreensão de como o aluno está avançando; permite ainda inserir 

alternativas, correções ou reforçar certos aspectos. 

A Avaliação Funcional, realizada pelo professor, não vê apenas a deficiência, a condição 

física; mas, procura conhecer integralmente o aluno, compreendendo todas as possibilidades, o 

desenvolvimento global, os interesses, as relações interpessoais, as dificuldades e suas necessidades 

bem como os desejos e expectativas do aluno e de sua família. 

3.5 Orientações pedagógicas: 

Os professores são orientados sempre que preciso, por escrito ou verbalmente de acordo 

com a necessidade e as atividades que estão sendo desenvolvidas, através do Planejamento Anual 

realizado por cada profissional responsável pela classe, PEI- Plano de Ensino Individualizado-, 

semanário e diário de classe. 

São realizadas reuniões pedagógicas, planejamento e replanejamento quando necessário, 

adaptações de atividades individualizadas conforme a necessidade de cada aluno para superação das 

dificuldades. Informações pontuais para o bom andamento do ano letivo são discutidas e colocadas 
1

• em pauta. 

A relação com a comunidade e integração são feitas através de, caminhadas dirigidas, 

passeios externos como: Teatro, cinema, quadra paraesportiva, exercícios físicos no Campo Oriente e 

biblioteca do bairro. 

3.6 Formação Continuada dos educadores e funcionários: 

Os cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria de Educação de Bauru, Secretaria do 

Bem Estar Social são as principais atividades de formação continuada dos profissionais da Entidade. 

Cursos e palestras oferecidos em simpósios, congressos, entre outros. 

Durante as reuniões de planejamento e replanejamento, Direção, Coordenação e Equipe 

Técnica oferecem palestras com assuntos relevantes a algum tema levantado pela equipe. 
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3. 7 Gestão democrática da Escola. 

A Direção da Escola de Educação Especial da APIECE é composta por uma ire ora"eU 

Coordenadora Pedagógica. 

São elas: 

Diretora Técnico Pedagógica: Catarina de Carvalho Teixeira RG: 4.263.258. 

Professora Coordenadora Pedagógica: Rita de Cássia Erba RG: 259997626 

3.8 Educação Especial/Inclusiva: 

Nossa escola procura manter uma gestão democrática, na qual os pais e a comunidade 

escolar discutem, deliberam e planejam, solucionam e encaminham, acompanham, observam e 

avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola, tendo como base a 

participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito a normas 

coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões e a garantia de amplo acesso às 

informações aos sujeitos da escola. 

Realizar uma gestão democrática significa, segundo Maia e Bogoni (2006, pg: 22), 

Acreditar que todos juntos têm mais chances de encontrar caminhos para atender às 

expectativas da sociedade a respeito da atuação na escola. Ampliando o número de pessoas que 

participam da vida escolar, é possível estabelecer relações mais flexíveis e menos autoritárias entre 

educadores e comunidade escolar. 

A educação especial inclusiva tem como norte o ensino de qualidade a toda e qualquer 

criança, jovem ou adulto, incluindo aqueles com algum tipo de deficiência física ou intelectual. Não 

há discriminação na hora de educar uma criança sem ou com deficiência, pelo menos deveria ser 

assim. O aluno pode ser surdo, mudo, cadeirante, portador de síndromes, ele tem direito de 

• aprender junto a um colega que não tem nenhuma dessas características. O grande objetivo é 

trabalhar as diferenças de modo a satisfazer as necessidades básicas de todos e promover inclusão 

no meio social. 

Favorecendo o aprimoramento das potencialidades existentes, primando pela independência 

ou adaptações em diferentes níveis, através da estimulação, buscando garantir a funcionalidade 

humana. 

Segundo Vygotky,'' O processo de internalização se concretiza a partir das relações 

interpessoais que possibilitariam a reconstrução de conceitos presentes na sociedade, na cultura. 

Essas relações de aprendizagem contribuem para a formação da zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP), caracterizada pela resolução de problemas pelo sujeito, através do auxílio de um sujeito mais 

experiente, seja no espaço formal ou não formal da educação.". 
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"Uma característica essencial da aprendizagem é a zona de desenvolvimento proximal; isto é, 

a aprendizagem desperta uma variedade de processos de desenvolvimento internos, que só tem 

condições de funcionar quando o aluno está interagindo com pessoas em seu ambiente e em 

cooperação com os colegas. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte da realização 

do desenvolvimento da independência do aluno." PROC. N2~_]......___ J 
4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E REVISÃO DO PROJETO FOLHAS_ 2 °J b ~ Gi 

A avaliação é entendida como parte do processo de ensino-aprendizagem e o Professor 

busca conhecer as capacidades dos alunos, ao invés de se preocupar somente com a aprendizagem 

dos conteúdos. Melchior (2001) fala que existem três modalidades de avaliação e destaca o critério 

que diferencia uma da outra. Consiste basicamente no lugar que a avaliação ocupa na ação docente. 

Nas palavras dessa autora: "Dependendo da finalidade, do momento e do uso que o professor faz da 

avaliação escolar, na relação ensinar e aprender, ela pode ser: Diagnóstica, formativa e cumulativa". 

Segundo Melchior (2001), a avaliação diagnóstica, faz parte do processo de ensino

aprendizagem e é realizada com a intenção de identificar as características do aprendiz. Essa 

avaliação está sustentada na concepção interacionista-construtivista e tem como principal 

característica a dialética constante entre avaliadores e avaliandos, permitindo, a~sim, a reconstrução 

de novos ensinamentos, por meio da construção de novos conceitos, ideias, fatos, feitos, habilidades 

e atitudes e formatos que necessitam da intervenção pedagógica. 

Na avaliação diagnóstica, a autora observa que são muitas as possibilidades, mas é preciso 

que os professores tenham sensibilidade, criatividade, ternura e responsabilidade no momento de 

propor a atividade a ser realizada. Melchior também observa que para trabalhar com a modalidade 

de avaliação diagnóstica, o professor precisa saber "observar, analisar, refletir e pesquisar com 

embasamentos teóricos, as dificuldades dos seus alunos". Nesse momento ele está iniciando o real 

projeto político pedagógico, pois têm subsídios para não errar ou falhar, já que conheceu seu 

alunado. 

Na concepção de Gerard Scallon, segundo Jacques Grégorie, "A avaliação diagnóstica exerce 

duas funções. A primeira é de natureza preventiva e refere-se à interação dos alunos numa nova 

sequência de aprendizagem". Enfatizando a identificação da situação do aluno, no relacionar dos 

novos conhecimentos com os já existentes passa a construir novos saberes. 

Conforme afirmamos anteriormente, a avaliação diagnóstica, ou seja, sua etimologia oriunda 

do grego "diagnóstikos", significa aptidão de distinguir, discernir e identificar qualquer situação 

discente. Na prática pedagógica, diagnosticar significa avaliar o processo de aprendizagem dos alunos 

sempre olhando pelo espelho retrovisor e visualizando o sucesso alcançado. Na verdade esse 

método constitui a avaliação permanente e não por si mesmo. O professor tem certeza do conteúdo 
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que ensinou. Isso é importante, mas, e quanto ao conteúdo que o aluno aprendeu? A resposta est 

neste contexto para direcionar um ensino funcional de qualidade e interativo e cumulativo. 

A avaliação formativa, segundo qualquer pedagogo de renome, é aquela que está inserida 

num projeto educativo específico para favorecer o desenvolvimento daquele que aprende. 

'""IOOm~ M§O pm~•meooo "'°' ~O<Wt.tim o•m•""= O s~:-·~ bil~ '. : ~ 
caráter informativo. 2 o, \1 L' 

FOLHAS 1 !:?.J 
A função corretiva tem como característica possibilitar a reg Tl!l..,....o...,p""a ... ta-' cr-pRil'ii'Ssor 

como para o aluno, pois ambos podem "corrigir" a ação pedagógica, modificando-a, quando julgar 

necessário. 

O caráter informativo é essencial para a avaliação, pois informa tanto o aluno como o 

professor sobre o que deve ser feito no decorrer do processo de aprendizagem. E a partir da 

constatação das dificuldades, e de seus erros que o professor elabora novas atividades, para superá

las, tomando conhecimento dos resultados efetivos do seu trabalho, revendo sua ação. 

A avaliação Cumulativa também é chamada de somatória ou somativa e objetiva; e pode ser 

definida como sendo a certificação das habilidades. Observa-se que essa avaliação tem sido 

valorizada cada vez mais pelos professores tornando-se um dos elementos-chave da metodologia da 

avaliação formativa. Pode ser considerado um ponto de parada na trajetória educativa para um 

balanço e diagnóstico sendo o reinício da caminhada. 

Podemos dizer que a avaliação cumulativa tem a função de verificar se as aquisições visadas 

pela formação foram realizadas. Quanto mais a formação sair da sala de aula e andar pelos espaços 

escolares e pelas ruas da comunidade, mais perfeita ela fica. Por exemplo, existe um espaço na nossa 

escola sombreado por árvores e com vários banquinhos de tocos, onde os profes~ores por sistema de 

revezamento, levam os alunos para o grande momento de Contação de Histórias. Os alunos ficam 

tão felizes e depois recontam para seus colegas e professor. O balanço das aquisições do discente é 

instantâneo. 

Se negarmos a necessidade de um momento terminal da avaliação é o mesmo que 

ignorarmos a importância da verificação da produtividade do trabalho. É importante salientar que 

não basta constatar as dificuldades ou deficiências do discente; o mais relevante é encontrar o 

caminho das soluções. Caso contrário, ficamos na estaca zero do Processo de Ensino-Aprendizagem. 

A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho de aprendizagem, 

levando em consideração os objetivos visados. 

As sínteses bimestrais dos resultados da avaliação de aproveitamento serão expressas em 

conceitos, por cada área do conhecimento, refletindo os desempenhos claramente discerníveis em 
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O aluno atingiu todos os objetivos com sucesso 

O aluno atingiu os objetivos essenciais 

O aluno não atingiu os objetivos essenciais 

Para Fernandes{2010), os procedimentos clínicos e pedagógicos para as Pessoas com 

Deficiências sempre estiveram juntos nas práticas sociais dos atendimentos oferecidos a este grupo. 

Portanto, na construção de um recurso avaliativo na perspectiva multidimensional com enfoque nas 

potencialidades deste educando, o professor especializado deverá sempre rever seus conceitos e as 

práticas de intervenção . 

Neste contexto, Omote (2008, p.19) afirma que: 

A maneira como a deficiência é concebida e tratada se constitui em uma importante 

condição para a compreensão do próprio fenômeno das deficiências. Uma limitação ou dificuldades, 

que pode não ser intrinsecamente determinada pela características inerentes a uma pessoa, pode 

ser tratada como uma deficiência ou não, dependendo da concepção adotada. Portanto, no estudo 

das deficiências, é necessário que se tenham em vista a concepção que orienta a pesquisa e a prática 

de intervenção, a produção de conhecimento e a sua aplicação. 

Segundo Ferreira {2002), precisamos pensar na concepção do ato de avaliar enquanto prática 

pedagógica, pois ela norteia a ação do professor dentro do processo de ensino- aprendizagem. Faz-se 

necessário entender que a avaliação não é um processo à parte, e sim, permeia a relação de ensino 

num contínuo. Para tanto, é fundamental que o professor especializado compreenda essa avaliação. 

No artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, lê-se: 

Para identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisão 

quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do 

aluno no processo de ensino- aprendizagem, contando, para tal, com: 

A experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadore!i, orientadores e 

supervisores educacionais; 

O setor responsável pela Educação Especial do respectivo sistema; 

A colaboração da família . 

O documento oficial, Saberes e práticas da Inclusão: avaliação para identificação de 

necessidades educacionais especiais { BRASIL, 2006, p.10), tem como objetivo subsidiar os sistemas 

de ensino quanto às práticas avaliativas. Tais práticas, além de servirem para a identificação das 
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necessidades educacionais especiais, devem oferecer subsídios para a indicação dos apoios e recursos 

p•fagóg;,,. '"' <0otr;b,.m p•rn • mmoção '" ,,,,,.;,., p•rn • ~iJ1''m'l""iiQ!i( 
participação de todos os alunos. FOLHAS-2._'5 3 6-., 

Baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais - Adaptações Curricu ares-iBRASll:;----- j 

1999,p.57), " O processo avaliativo é de suma importância em todos os âmbitos do processo 

educacional para nortear as decisões pedagógicas e retroalimentá-las, exercendo um papel essencial 

nas adaptações curriculares". 

Segundo Vygotsky, O processo de internalização se concretiza a partir das relações 

interpessoais que possibilitariam a reconstrução de conceitos presentes na sociedade e na cultura. 

Essas relações de aprendizagem contribuem para a formação da zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP), caracterizada pela resolução de problemas pelo sujeito, através do auxílio de um sujeito mais 

experiente, seja no espaço formal ou não formal da educação. 

Uma característica essencial da aprendizagem é a zona de desenvolvimento proximal; isto é, 

a aprendizagem desperta uma variedade de processos de desenvolvimento internos, que tem 

condições de funcionar quando o aluno está interagindo com pessoas em um ambiente e em 

cooperação com os colegas. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte da realização 

do desenvolvimento da independência do aluno. (Vygotsky, 1992) 

Desse modo cada aluno é único, representante e representado por sua história de vida e 

pelas relações sociais que se estabeleceram. E, se somos únicos, somos diferentes: em 

desenvolvimento, em aprendizagem, em desejos, em possibilidades, em capacidades e em 

dificuldades. E é esta a beleza do espaço educativo: ninguém é igual a nini?uém. Que venha a 

diversidade! 

"Há um ditado chinês que diz que, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um 

carregando um pão, ao se encontrarem, eles trocam os pães; cada um vai embora com um. Porém, 

se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, ao se encontrarem, 

trocam as ideias; cada um vai embora com duas ideias." Mário Sergio Cortella. 
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ESTATUTO DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 

CAPiTULO 1 
p . 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO FOLHAS 2/.-::f"' ...... 
Artigo 1º - O Lar Escola "Santa Luzia" Para os Cegos, fundada em 24/04/1969 sob 
a forma de OSC (Organização da Sociedade Civil} - é uma sociedade çivil de direito 
privado que não possui fins econômicos, e duração por tempo indeterminado; com 
sede na Rua: Gerson França, nº 11-61, Vila M.esquita; GEP:17014-380, no 
Município de Bauru Estado de São Paulo e foro na comarca de Bauru. D 
assistência social, educação e saúde. 
Paragrafo Único - Não há entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 

Artigo 2º ~·A OSC tem por finalidade prestar apoio e orientação as Pessoas co 
Deficiência Visual e/ou múltiplas relacionadas à cegueira, no desenvolvimento d 
suas atividades a OSC promoverá o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação o que consistirá 
principalmente em: 

I· Sentiços de assistência social, saúde e educação; 
li- .Prestar ajuda de transporte; 
m- Orientação familiar aos seus usuários; 
IV- Orientação médica; 
V- Orientação educacional básica em Braille; · . 
VI- Desenvolver cursos profissionalizantes na área de deficiência visual; 
VII- Promover incentivo à cultura, educação, esporte e meio· ambiente de forma 
·continuada; 
VIII- Desenvolver projetos, programas e serviços socioassistenciais, 
socioeducativos, socioesportivos e socioculturais. . 
IX- Socioassistencial - Agregará todas as formas para garantia dos direitos de 
forma continuada, permanente planejada, prestando e executando serviços, 
programas ou projetos. · 
X- Socioeducativo - Agregará as formas de educação básica em Braille, 
informática, arte e também oficinas de apoio educacional. 
XI- Socioesportivo e Paradesportivo - Agregará atividades físicas diversas e outras 
especificas -para pessoas com deficiência visual. 
XII- Sociocultural - Agregará todas as formas de cultura(dança, Teatro, Coral, 
Percussão, instrumental e etc ... }. 
XIII· Desenvolver projetos, programas e ou serviços que atendam os assistidos. na 
saúde, alimentação, documentação, a fim de assegurar a garantia de seus direitos. 
XIV- Estimular a integração e a solidariedade entre seus associados e a 
comunidade, buscando sua inerusãõ social. 

·Parágrafo primeiro - A OSC poderá admitir PCDV (Pessoas com -Deficiência Visual) 
ou múltipla desde que seja autorizado pela Diretoria por escrito, baseado em 
parecer da equipe técnica, para aprovação das cond!ções de atendimento. 
Artigo 3° - A OSC Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos, promoverá de forma 
continuada, permanente e planejada, prestação de serviços de forma gratuita 
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executando serviços, programas ou projetos socioassistenci]" · · 
socioesportivos e sociocultural. PROC. Ne 2{.b /d1;, 

· ~AS zq~ 6' 
Artigo 4º - Na consecução de seus objetivos a OSC poderá F-trabal~-:::;t11=:1.1 
atendimento, ensino, pesquisa e publicações, bem como participar na formação de 
pessoal técnico relacionado com seus fins gratuitos. 

Artigo 5º - A fim de cumprir suas finalidadeS, a OSC se organizará em tantas 
unidades de prestação de serviços, denominados departamentos, quantos se 
fizerem necessários, ·os quais se regerão por regimentos internos especTficos. 

Artigo 6º ~ A OSC poderá fiimar convênios ou contratos e art!cular-se, pela form 
conveniente, Cófn órgãos ou entidades, públicas ou privadas . 

Artigo 7" - O prazo de duração da OSC é indeterminado. · 

CAPITULO li 
DO PATRIMÔNIO 

Artigo 8° - O patrimônio e as fontes de manutenção da OSC .serão compostos de: 
a) Doações ou subvenções eventuais, diretamente da .União; dos Estados e 
Municipios ou através de órgãos Públicos da Administração direta e indireta; b) 
Auxílios, contribuições e subvenções de entidades públicas e privadas, nacionais 
ou estrangeiras; c) Doações ou legados; d) Produtos de operações de crédito, 
internas ou externas, para financiamento de suas atividades; e) Rendimentos 
próprios dos imóveis que possuir; f) Rendas em seu favor. constituidas por 
terceiros; g) Rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de 
sua propriedade; h) Usufrutos que lhe forem conferidos; i) Juros bancários e outras 
receitas de capital; j) Valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou 
produtos; k) Contribuições de seus associados. 
Parágrafo único ~ As rendas da OSC, somente poderão ser utilizadàs para 
investimentos e manutenção de seus objetivos. 

CAPÍTULO Ili 
DOS ASSOCIADOS 

Artigo 9° - A OSC é constituida por pessoas físicas e jurldicas, moradoras e com 
sede no Municlpio de Bauru e Região e o quadro social sao assim classificados: a) 
Fundadores; b) Efetivos; c) Honorários; d) Colaboradores. 
Parágrafo 1°. - Serão considerados associados FUNDADORES, as pessoas físicas 
que participaram da Assembléia Geral de Fundação da OSC e assinaram a Ata de ~ 
fundação, que tem o mesmo direito e prerrogativas dos associados eteli\los. f' 
Parágrafo 2°. - Serão considerados associados EFETIVOS, tooà ·pe5soa fisica que 
contribui financeiramente ou prestam serviço voluntário A OSC, que possuem 1~ 
condições de comparecer nas reuniões e assembléias, bem como, votar e s fa ' 
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ESTATUTO DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 

RUA: GERSON FRANÇA Nº 11-61 - VILA MESQUIT Dl:SJE ~ 
DE PESSOAJURIDI . UI 
Rua Júlio de Mesquita Alho, n~ 10-31 J Sala 

PROTOCOLADg E MICROFILMADt 
. Sobon• n 1 l o 

votado j:?ara os cargos eletivos de Diretoria e Conselho, e que estejam em dia com 
suas obrigações. 
Parágrafo 3°. - Serão considerados associados HONORÁRIOS todos aqueles que 
representarem beneflcios de ordem real ou material a ase, sendo que este título 
será conferido pela Diretoria, podendo ser proposto por qualquer associado. 
Parágrafo 4°. - Serão considerados associados COLABORADORES, Pessoas \'~ 
ffsicas e jurídicas contribuintes que, identificadas com os objetivos da entidade, 
cofaboram financeiramente ou em espécie para a OSC, e que não possuem 
interesse em exercer cargos eletivos na administração. 
Parágrafo 5°. - O direito de votar e ser votado ou de convocar Assembléia, 
reservado aos associados efetivos e fundadores, quites com suas obrigaçõe 
sociais e que não sejam funcionários da OSC. 
Parágrafo 6°. -A qualidiade de associado é intransmisslvel. 

~. Parágrafo 7". - A OSC é composta por núm~ro ilimitado de associados. 

Artigo 10 - São ainda deveres de todos os associados EFETIVOS e 
FUNDADORES da OSC: a) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e 
regimentais da OSC, bem como.acatar as disposições das Assembléias, Diretoria e 
Conselho Fiscal; b) exercer com dedicação e probidade qualquer função de caráter 
representativo ou administrativo para o qual tenha sido eleito ou designado; c) 
preservar a integridade moral e material da OSC e indenizanda.:à pelos danos 
causados; d) cumprir com pontualidade os compromissos que .tenham ou venham a 
assumir a OSC; e) respeitar e fazer respeitar este Estatuto; f) apresentar, quando 
for solicitada, a relação de associados; g) comparecer as Assembléias Gerais; h) 
colaborar com a Diretoria na solução de problemas de interesse da coletividade, 
mesmo quando estes problemas estiverem sendo solucionados pelas autoridades; 
j) pagar a mensalidade de associado efetivo em dia. 

Artigo 11 - São direitos dos associados da OSC: a) Encaminhar a Dire~oria, por 
escrito, sugestões e propostas de interesse social e ecológico; b) Apoiar. divulgar, 
propor e efetivar eventos, programas e propostas de cunho social: c) Tomar parte 
dos debates e soluções da OSC; d) Requerer ao presidente da OSC, convocação 
de Assembléia Geral Extraordinária, através da subscrição de 1/5 (um quinto) dos 
associados efetivos e fundadores; e) Propor à Diretoria, medidas que considerar 
convenientes para a OSC; f) Reclamar providências quanto a atos ou omissões 
praticados e julgados inconvenientes para a OSC; g) Participar de todas as 
atividades e promoções desenvolvidas pela OSC; h) gozar dos direitos previsto 
neste EstaMo e demais regimentos da entidade; i) recorrer caso se julgue 
injustiçado, no prazo de 30 dias. 

Artigo 12 - Os associados que infringirem os preceitos deste Estatuto e dos demais 
regimentos e normas da entidade estão sujeitos as seguintes penalidades: a) 
Advertência verbal; b) advertência escrita; c) suspensao dos direitos dos ~ 
associados; d) exclusão do quadro de associado. , . 
Parágrafo 1°. - As penalidades previstas nas alíneas "a, b, c" deste artigo serão 
aplicadas pelo presidente da OSC, após decisão da diretoria, tendo o indiciad · 
amplo direito de defesa, escrita ou oral, própria ou por terceiro credenciado; e m b 
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decorrido o prazo máximo de 30 dias de defesa, estipulado pela diretoria, o 
associado perderá o direito a sua defesa. 
Parágrafb 2°. - A pena de exclusão do quadro de aSS<>ciados, será aplicada pelo 
Presidente, após a decisão de pelo menos metade dos membros da Diretoria. 
Parágrafo ·3°. - Da decisão dé! Diretoria de excluir o associado, caberá recurso no 
prazo máximo de 30 dias e a Diretoria deverá no prazo máximo de também 30 dias, \ ~ 
convocar uma Assembléia Geral para decidir sobre o solicitado e deliberação final. \i D 
Parágrafo 4°. - Nenhum associado poderá ser· impedido de exercer direito ou 
função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pel 
forma prevista na Lei e neste Estatuto. · 

Artigo 13 .- Os associados que ocuparem cargos eletivos dentro da OSC, esta 
sujeitos, além das penalidades constantes nas alíneas, "a e b" do artigo anterio a 
perda do cargo e sujeitos as penalidades civeis e criminais, decorrentes de fato q e 
implique no prejuízo da integridade moral ou material da OSC. 

CAPITULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 14 - A OSC tem como órgãos dElliberatlvos e. administrativos a Assembléia 
Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal. · · 

Artigo 15 - A Assembléia Geral, órgão soberano da entidade, será constituldo pelos 
associados efetivos e fundadores em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Artigo 16 - São atribuições da Assembléia Geral: 

1- eleger e empossar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus 
respectivos suplentes; 
li- elaborar e aprovar o Regimento Interno da OSC; 
111- analisar e referendar o orçamento anual e o programa de trabalho elaborado 
pela Diretoria; 
IV- aprovar o Relatório da Diretoria e o Balanço Geral, após Parecer do Conselho 
Fiscal; 
V- deliberar sobre a conveniência de alienação ou exoneração de bens 
pertencentes a OSC; 
VI- decidir sobre a reforma do presente Estatuto; 
VII- deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades a 
OSC; 
VIII- referendar a celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou 
privadas; 
IX- decidir sobre a extinção da OSC; 
X- destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus respectivos 
suplentes. 
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5~:~~º1J1°t ~!~ADO 
Artigo 17 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, durante o 
primeiro trimestre, em dia a ser previamente designado, pela Diretoria, para fins 
detenninados nos itens 1, Ili e lV do Artigo 16. 

Artigo 18 - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada a qualquer tempo, 
para os fins previstos neste Estatuto, e também, para os objetivos dos itens li, V, 
VI, VII, VIII, IX e X, do Artigo 16, não podendo deliberar, em primeira convocação, IÇi 
sem a maioria absoluta dos associados. ·. ·· 
Parágrafo Único - Poderá ser convocada: 1 - por seu Presidente; li - pela Diretoria; 
Ili - pelo Conselho Fiscal; IV - por 1/5 dos s(>cios efetivos. 

Artigo 19 .- As convocações das Assembleias Ordinárias ou Extraordinárias se o 
·reitas mediante edital, com pauta· dos assuntos a serem tratados, a ser focado a 
sede da entidade, com antecedência m!nima de cinco (05) dias e com (O 
publicação na imprensa local ou por correspondência pessoal aos integrantes d 
quadro de associados efetivos e fundadores. 
Parágrafo 1º - As Assembleias Ordinárias instalar-se-ão em primeira convocação, · 
com a presença mlnima de dois terços (213) dos integrantes da Assembléia Geral e 
em segunda convocação, trinta (30) minutos após, com . qualquer número de 
presentes. · 
Parágrafo 2º - As Assembléias Extraordinárias instalar-se-ão, em primeira 
convocação, com 2/3. (dois terços) dos integrantes da Assembléia Geral e, em 
segunda convocação, trinta (30) minutos após, com. qualquer número, mas as 
deliberações terá a maioria de 2/3 dos presentes integrantes do referido órgão. 

Artigo 20 - A Diretoria é composta de: 1 - Presidente; li - Vice-Presidente; Ili - 1º 
Secretário; IV - 2° Secretário; V - 1° Tesoureiro; VI - 2° Tesoureiro; VII - Diretor 
Patrimonial; VIII - Vice-Diretor Patrimonial; IX - Diretor de Eventos; X - Vice-Diretor 
~~~. . ' 

Parágrafo Único - b mandato dos integrantes da Diretoria será de dois (02) anos./ 
com inicio na data da posse e se extinguirá por ocasião da posse na nova diretoria, 
permitida a reeleição. 

Artigo 21 - Ocorrendo vaga em qualquer cargo de titular da diretoria, caberá ao 
respectivo suplente substituí-lo até o fim do perlodo·de·seu mandato. 

Artigo 22 - Ocorrendo vaga entre os integrantes da Diretoria, a Assembleia Geral se 
reunirá no prazo máximo de dez dias após a vacância, para eleger o novo 
integrante. 

Artigo 23 - Compete à Diretoria: 1 - elaborar e executar o programa anual de 
atividades; li - elaborar e apresentar a Assembléia Geral o Relatório e Balanço 
anual e o respectivo demonstrativo de resultados do exercício findo; Ili - elaborar o ~ 
orçamento da receita e despesas para o exercfcio seguinte; IV - elaborar os 
regimentos internos de seus departamentos; V - contratar e demitir funcionários; VI . 
- entrosar-se com instituições públicas e privadas, tanto no País como no exterior /~ 
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para mútua colaboração em atividade de interesse comum; VII - autorizar a 
celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou privadas; 

Artigo 24 - Compete ao Presidente: 1 - representar a Associação judicial e 
extrajudicialmente; li - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os demais 
regimentos interno; Ili - convocar as reuniões da Diretoria; IV - dirigir e 
supervisionar todas as atividades da Associação; V - assinar quaisquer 
documentos relativos às operações ativas da OSC·; VI - presidir as Assembléia 
Gerais e as reuniões da Diretoria. 

Artigo 25 - Compete ao Vice-Presidente: 
1- colaborar com o Presidente e substitui-lo em suas faltas ou impedimentos; 
li- assumir o mandato do Presidente, em caso de vacância, até o seu término. 

Artigo 26 - Compete ao Primeiro Secretário: 
a) Redigir e assinar com o presidente, as atas e a correspondência da diretoria; 
b) Ler, nas reuniões, as atas das sessões e as correspondências dirigidas à 
diretoria; 
e) E:laborar com o Presidente, o relatório anual dos trabalhos da Diretoria, a ser 
apresentado ao Conselho Fiscal e Assembléia; 
d) Organizar e controlar os serviços de arquivo e fichário da Diretoria. 

Artigo 27 - Compete ao 2º Secretário: 
1- Auxiliar o primeiro secretário na organização da ·secretaria da Diretoria, 
substituindo-o em suas faltas e impedimentos momentaneos; 
li- Auxiliar na organização e controle dos serviços de arquivo e fichário da Diretoria. 
111- Substituir o Primeiro Secretário em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

Artigo 28 - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
1- arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos efetuados 
à Associação, mantendo em dia a escrituração; 
li- efetuar os pagamentos de todas as obrigaÇões da OSC; 
Ili- acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade da OSC, contratados 
com profissionais habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais e 
trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo hábil; 
IV- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas; 
V- apresentar o Balanço Geral para ser submetido à Assembléia Geral; 
VI- apresentar semestralmente o balancete de receitas e despesas ao Conselho 
Fiscal; 
VII- publicar anualmente a demonstração das receitas e despesas realizadas no 
exercício; 
VIII- elaborar, com base no orçamento realiZatlo no exerclcio, a proposta 
orçamentária para o exerclcio seguinte a ser submetida à Diretoria, para posterior 
apreciação da Assembléia Geral; 
IX- manter todo o numerário em estabelecimento de crédito; 
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X- conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos os documentos relativos à 
tesouraria; 
XI- assinar, em conjunto com o presidente, todos os cheques emitidos pela OSC. 

Artigo 29 - Compete ao 2° Tesoureiro: 
1- Auxiliar o Primeiro Tesoureiro na atividade da tesouraria e substituindo-o em suas 
faltas e impedimentos; . 
li- Substituir o primeiro tesoureiro em caso de renúncia, destituição ou vacância e 
cargo. 

Af'jgo 30 - Compete ao Diretor Patrimonial: 
1- Conservar sobre sua guarda e responsabilidade o livro do patrimônio perten ent 
a OSC; . . 
li- Assinar com o presidente, todas as plantas e projetos de construção e refo 
nas dependências pertencentes à sede da ÓSC; · 
Ili- Efetuar o controle rotineiro de todo o patrimônio e administrar a reposição dos 
mesmos; 
IV- Apresentar à Diretoria os eventuais danos ocorridos ao patrimônio. 

Artigo 31 - Compete ao Vice-Diretor Patrimonial: 
1- AUXiliar o Diretor Patrimoni!'ll e acompanha-lo em todas as suas competências e 
substituindo-o em suas faltas e impedimentos; . 
li- Substituir o Diretor Patrimonial em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

Artigo 32 - Compete ao Diretor de Eventos: 
1- Organizar e coordenar todos os eventos decididos pela Diretoria. 
11- Organizar e coordenar todos os eventos da OSC; 
Ili- Juntamente com o Presidente e o Coordenador, cuidar das relações com as 
demais Associações congêneres e das relações com os órgaos públicos e da 
sociedade civil. 

Artigo 33 - Compete ao Segundo Diretor de Eventos: 
1- Auxiliar o Diretor de Eventos e acompanha-lo em todas as suas competências e 
substituindo-o em suas faltas e impedimentos; 
li- Substituir o Diretor de Eventos em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

CAPÍTULO V 
QO CONSElttO FISCAL 

Artigo 34 - O Conselho Fiscal será constitufdo por três (03) pessoas de reconhecida 
idoneidade e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, permitida 
a recondução. 
Parágrafo único: - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandat 

l\ 
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Artigo 35 - Ocorrendo vaga em qualquer cargo de titular do Conselho Fiscal, caberá 
ao respectivo suplente substitui-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito. 

Artigo 36 - Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, a 
Assembleia Geral se reunirá no prazo máximo de dez (10) dias após a vacância, 
para eleger o novo integrante. 

Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1- examinar os documentos e livros de escrituração da OSC; 
li- examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando 
respeito; . 
Ili- apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da 
Diretoria; 
IV- opinar sobre alienação e oneração de bens pertencentes a OSC . 

. Parágrafo único: - O Conselho Rscal reunir-se-á ordinariamente a cada seis (06) 
meses e extraordinariamente, sempre que necessário. 

CAPITULO VI 
DAS ELEIÇÕES 

Artigo 38 - São ·carg0s eletivos da OSC, os lia Diretoria e do ·conselho Fiscal. 
Parágrafo 1°. - É proibida a remuneraçao à qualquer tftulo no exerclcio dos cargos 
eletivos da OSC. · 
Parágrafo 2°. - Os associados da OSC, devidamente .credenciados e interessados 
no processo eleitoral deverão formar chapas com as devidas qualificaÇÕes e 
preenchimento dos cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, previsto no presente 
estatuto. 
Parágrafo 3°. - A chapa composta deverá ser inscrita ou registrada junto a 

• Comissão Eleitoral de acordo com o edital do processo eleitoral. 

Artigo 39 - As eleições serão por sufrágio universal direto e secreto e o mandato da 
Diretoria será de 02 (dois) anos, contados a partir da posse dos eleitos; 

Artigo 40 - A diretoria eleita poderá ser empossada na mesma data. 

Artigo 41 - É vedado o acúmulo de cargos eletivos. 

Artigo 42 - Em caso de renúncia ou demissão de mais da metade dos membros da 
Diretoria ou Conselho Fiscal, deverão ser convocadas novas eleições 
suplementares para o órgão, dentro de 30 {trinta) dias. 

Artigo 43 - As eleições serão organizadas e dirigidas por uma Comissão Eleitoral, .· ~ -
indicada previamente, entre os participantes da Assembléia Geral, composta de 05 l 
(cinco) membros. ~

8
h 

~cot'A 
co~p.\G\tt~\.. 



• 

• 
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Sobone fl l l6 2 Q 
Parágrafo único - A Comissão Eleitoral terá de um presidente, um mesário e um 
secretário. 
Artigo 44 - Compete à Comissão Eleitoral: 
a) Elaborar o edital com as regras das eleições e publicar nos locais de costume; 
b) Identificação dos associados eleitores: 
c) Dirigir a eleição, votação e apuração; 
d) Resolver os casos omissos do sistema eleito.ral; 
e) Fiscalizar as eleições. 

Artigo 45 - Cada chapa concorrente p()(Jerá indicar 02 (dois) fiscais, 
acompanharem os trabalhos da Comissão Eleitoral. 

Artigo 46 - Caberá à Comissão eleitoral resolver todos os recursos de impugna 
e impedimento relativos à eleição, bem como aceitar ou não os registros de chapas 
e impugnar candidatos em situação irregular, e pedir antecedentes criminais aos 
candidatos. · 

Artigo 47 - A apuração ocorrerá logo após o término da votação. 
Parágrafo 1°. - Serao considerados nulos os votos que permitam a identificação do 
eléitor, que indiquem mais de uma opção, que tenham rasuras ou que não 
.permitam identificar a chapa ~colhida; 
Parágrafo 2°. - Considera-se eleita a chapa que obtiver maior número de votos; 
Parágrafo 3°. - No caso de haver somente uma chapa ou chapa única inscrita no 
processo eleitoral, esta, será eleita por aclamação. 
Parágrafo 4°. - Os recursos relativos às eleições deverão ser encaminhados à 
Comissão Eleitoral dentro do prazo de 03 (três) dias e serao resolvidos em igual 
prazo. 

CAPÍTULO VII 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Artigo 48 - O Patrimônio social será constituído através de contribuição dos 
associados e de terceiros, donativos, legados, subvenções, doações ou qualquer 
outro auxílio recebido e pelos bens que a OSC vier a adquirir. 

Artigo 49 - Em caso de dissolução ou extinção da OSC destinará o eventual 
patrimônio remanescente à outra instituição congênere dotada de personalidade 
jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, 
preferencialmente no municfpio de origem, e que esteja devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, inexistindo, a uma entidade 
pública. 
Parágrafo único - Não existindo no Municfpio, do Estado, no Distrito Federal ou no ~ 
Território, em que a OSC tiver sede, instituições nas condições indicadas neste 
artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do 
Distrito Federal ou da União. 

9 



Artigo 62 - A OSC aplica as subvenções recebidas nas finalidades a que estejam 
vinculadas. 

Artigo 63 - A OSC não constitui patrimônio exclusivo de um grupo determinado de 
indivíduo, famllias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficent 
de assistência social. 

Artigo 64 - NA OSC nao percebem seus Diretores, Conselheiros, Associad s, 
Instituidores, Benfeitores ou equivalentes, remuneraçao, vantagens ou benefíc s, 
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das competênc s. 
funções ou atividades que lhes sejam atribui das pelos respectivos a s 
constitutivos. · 

Artigo 65 - A extinção da OSC só poderá ser decidida por deliberação de 2 (duas) 
Assembléias Gerais Extraordinárias sucessivas realizadas com intervalo de 3 (três) 
meses. 

Artigo 66 - A OSC seguirá as normas da escrituração de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Artigo 67 - Este Estatuto entra em vigor na data de seu registro em Cartório. 

Bauru, 15 de Dezembro de 2017. 

VALERIA ME 
1ª SE 

I ' 1.J 
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Sob o nt O 1' 1 O 9 3 
· LAR ESCOLA "SAt4TALUZfA" PARA CEGOS- LESC -

RUA GERSON FRANÇA N.0 11-61 - VILA MESQUITA - BAURU-SP 

\ 
PJ OC. ~0..?df,_~ .. _ ----1 
FOLiJ\S.~-.== ~·-· I 

limo.Sr. Primeiro Oficial de Registro de Títulos E Documentos E Civil de Pessoa 
Bauru-SP. 

LAR ESCOLA ·"SANTA LUZIA• PARA CEGOS, com sede nesta 
cidade, devidamente registrado neste Cartório sob nº 200, no Livro de Registro Civil das 
Pessoas Jurfdicas, através de seu Presidente abaixo assinado vem mui respeitosamente, 
requerer a V.Sª que se digne no sentido de mandar arquivar a Ata da Assembléia Geral 
Ordinária, do Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos, Para Eleiçao e Posse da Diretoria, 
Biênio 2017/2018, ocorrida do dia 08 de Dezembro de 2016. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Bauru, 12 de Janeiro de 2017 . 

2 ~EGINA CAPASSO CANAvESI 
- PRESIDENTE -
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··~~·Çíl) 
<-<P. 

STA. 
LUZI.A: 
""R4 CECOS 

LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 
CNPJ 45.030.44210001-19 · -~~----~ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO :s:ob=º="'~~t:z=:::::-
f PROC. f 1n .2d.í:z.(_/. ~--~· - l 
{Fcu~As~- ~ ~ I 

--= - ... ~-·. 

A Presidente do LAR ESCOLA "SANlA LUZIA" PARA CEGOS -
LESC, no uso e gozo de suas atribuições legais, e estribada no 
artigo 16, Inciso 1, do Estatuto Social, convoca os associados da 
entidade, para participarem d_a Assemb1éia Gera1 Ordinária, a ser 
realizada no próximo dia 08 de Dez-embro (quinta-feira) do corrente 
ano, às 18h:OOmin., em primeira convocação e às 18h:30min., em 
segunda convocação com qualquer número de pessoas, em sua 
sede administrativa na Rua Gerson França nº 11-61, Vila Mesquita, 
Bauru-SP, na oportunidade em que serão discutidos, tratados e 
votados os seguintes assuntos: 

a) Eleição e Posse para nova Diretoria, Biênio 2017-2018, com 
mandato até 31-12-2018; 

b) Apresentação do Plano de Trabalho para o ano de 2017; e 
c) Outros assuntos de interesse social. 

Bauru, 1° de Dezembro de 2016. 

. / 

~cK,~~~~ 
NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI 

- PRESIDENTE -
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· ~ '3~aru';--30 Çe Novem.bro .de ~.01j>. , Mês pa"Ssâ'J~ ·~b'iff~morou:sénd(&tidos Unidos o Dia de ! 
CARLOS SÉRGIO RODRIGUES HORTA ' ,,. : ·~ · !> ~- .. • · ., ., .· 1 

Pre~1éu~·nte do Conselho Deltb.êratiVo AÇão dé Gt,a'ç:S~·'É~~~ tra~ç~o;-:.,umáboa tradição. Quisera 
·do B-auru T~nls Clube ·'· que as es~o~~,~ ... e,laj~}.~s. rl? ~Ja5i1,:·em ye;z de incorporarem J 

•PREfEl'OJRA MUNICIPAL DE PEQERNEIRÃS 
De~lQJl•;4'3'~·de~ d9 novembl"o.de 2018. 

(DISf?Oe sob("f;à dtl]fimliiiÇ'ió· "'kuia dõ Lot~/O-RéBf/19()clal "Alegro., 
Daniel ~,.. .de Cf,111=· , ~f8! 'l!\mldp!" da Peêlerile~s. ·~do do Slo Pauto, 
UJan.dodasiltn~s aquelHeMoconfarldas,a ·• : ·. • 
CoMlcli;anfi9:• n• 8<!• dê-"'ltu'i a dànoml,neçlo de PraÇú.e lognidouros pllblcos 
d~~~P.td~lraa,~~rtu<ledã-=r~Loteamen!oResfdendlll'AJegro'. 

Art. 1~ f4.s Ruas a a ~Véolda, CÍO'L.otearrien1o Ra~enclal o Comelàal "Bem VW li', nesta 
Munlcit>19,. P.l•siim •ter al6'Qilrità1 d anomlnaçõea: 
•iR~líkaiiàUtilnitíiliÁlo0.0 · 
b Ruã.B; Ruatbzlel~.torilll 
ciRuaC.;E!ua&\16nll~daRulzBarbosa 
d RúaD;RuaO<letaOadernoa•ctealllT'Os 
e Ruàé:'RLiaKerehl'1endesdeAnlôjo 
f)RuaF: RueMalll GõesBueno 
glRua. G:RuaJosafaMarta da Rocha 
h Rua H: Rua João Nerts Balbosa 
Art. 'J!> Este Dea-eto entra" ~\oi orna da1a de sua publicaçao. 

Prefdira Mu de Pedernena. 30 de novembro do 201 s. 
211181 Panlra da Camarvo 

Prefeito l.lkr.làpal 
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• .· •. ·. • ~- •. ~ ~- _,. -~f~~- ... . i 

alegria vem peta inarlhã. Sejamos gratos. Estou certo de que 1 

assim, tudo vai melhorar. 
Ed Chag\ s l 
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3su1tes comp srm eh ' ·· · ' ·
matizada, pisciDa, ~spa Excelente Casa Rei. 
ço gourmet, aceita ~r Shangrilá,..Sl.450,()90 
mula, F 9970 l-0023 ... ~ ~· · MJtM>V'~1926 

______ ...,_.,_ .. . 2gàf, 

1 i· ÓB~~ , '! IF'e""on:;...::t\L-.. ""P1""· "'"11""tno;;=o1"'" ~6ie""x'-!''1.ic(""·""m""r"" ..... =tê"'Tabellollalo"", ~, " sliO~'~t LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 
CNPJ 45.030.44210001·19 

MFX -VENDE como 
Alto Pira& Jdorm. lst gente! 

1 1 Bmdeín!*",12·~~1m(cm)~1)o(1)~1}:, t• abailto~ ~510-Ã},rANDAMARIASTBPANl1l'O · . 
~ · \ • CPF:~l23,~·õ:.DMI •A $34217;. .Q1NA CHRIST!"IK-' . EDITAL PE CONVOCACÃO 

S lSOmil+parc.consóreio .... s1a-..... ~-::líi---! 
Reí 3662 F: 3204-5525 / troca. 'F;99(; 

-J 1 AUOUSTABARB05ADEOL!VEl·CPF:0900S46910~·~~; ;" A Presidente do LAR ESCOLA 'SANTA LUZIA' 
_ t -A $34121 -ANTONlO BENBTASSO • CPF: 9]9~2$29120 :· , ~ADA CEGOS • LESC no u . e d ~Q'\ DMl·A·AVA1-sJ>.S324S4"·ANTONIÓPEIU!IRADÀS!LVA; . , l'VV'\ ' so .oozo e suas 

• • "f'·"'~ -.:.· -·~~ ..... ~ -.. ~'"': --
99773-7771.JUliaiía:•. .• " .; . 

· ~,~ .. - UáivaÀ'ial 
. r.! ' . Cl'F: 14882$$7649 • CBI - z • POR.TO NACJONAL.. TO ~tribulções legals, e estribada no artigo 16, lndso 1, 

1~·, ::e.t Sl4G8'-ARLINOO·Pl!RlllRALIMASli!RRALHE. RIA·CNPJ; do Estatuto Social, cçnvoca os associados da 
::· ;; '....~·>!i -~-~ri\ 

' • • "f' '"""t'i' ~.l! ·: ~;plSCtpfl• 
.Wt!lte ~ 'r d\.~ -.. ;g11.eirá~ .. c> '~ i OC4605870001'2l·DMI-ES3"664-CAROUNACFZAA·Om: entidade, pare participarem da ·Asse!Tlbléla Geral 

1 \ 1,1 COMALIMl!l·Oil'J:248J6319000110-0MJ- B$:14196· O b ' ( · ' I"" · 
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rl"\1 180J65'1J000124-DMI·C$34312-CEIWIODBCARVAUIO Ordinária a ser reallzada no """-xirÍlo dia 08 de 

\\ 

CRl~"TI.ANO RODRIGUES RUIZ. . CPF: 27S475l4IOO. DM ezem ro qulnta·fel.ra) · d_o corrente ano, às 
,.,, Gases ··lrioosfrtáli :· · 1ocáll~ç10 

• · · · · r :" .: ~a-~, ioif!aiJ>Ybl!âf. : , · r ~ s 1 Uq'ê. i 1 
• - D $34223. l!D!LAINB DB FATIMA RODRIOUl!S . CPF: 18h:OOmln., em primeira conl(_ocação e às 

r.: 1 204UlJ9SMJ-DM-BS32052·-l!UZABEmCIUSTINASll.VA' 18h:30mln., em segunda convo·cação com P1.re1tura.;da,,.,;~:O?~~,A~~;~~=!~~~~~:': '': ·~~~~8W, f~ ·"· ti{~~~ 
z 
;_.; 
o ,o: 

, Dl! OUVEIRA·Cl'F: 2229170Sl90 · DMl-A·nBIRICA-SP. qualquer número de pessoa6 em sua sede 
é 1 534629 • O L OONCALVES SQUZA a: Fl~O LT ..,CNPJ: -' l 1 tratfva .i R . • • '· · 
-r- 6SSl6687000t:W.oMI-AS34307-0ISBLAMAR'.I'INSPBR· "!".mns na uaGersonFrançanº11-61, VIia 
~ RE!RAJJ.oM7S34177-CNPJ:2152J68100013S ·DMl·CS:l4SS6 Mesquita, Bauru..SP, na opoijunkladeem que s&rão n j -OLAUCl!LSIKOUCHlYAMA-CPF:303930Hl20·DMl ·C dls.cutldos, tratadós e votados OS seguintes 

bmo1'4 ,'trn1o1.wr '' · ' ib ' · ~-~1~ ~ i ·k · ' b ( '-{ 1 'Ô. ~ '. 2Sµ,~tc .'fl/, ~ """"' '" . · . .. ~ -.· »e o m p·a,o •~<' ', V."~" 
, ,,...,, . . , . . .,..,~. ~ n m e n a o. -'-: . .:.;. p ""7 

Empma Conlrllad8: ~ *'.,;,..~_._,_ . .. e·· t d d Sã ~ '-'77•. 

--: • ;'í'.\4120-ISA~AQOSSANI'OS·Cl'f•32om~31 assuntos' 
' - -OMl· B-AVAl-SP.S34280e534243-JANDUSSl&:TRAVAIN ) .EI 1~' p · "' L---- i:roAMB-CNPJ:.t49t7834000t41-D""l·l<.•B.5l4667.M .a e o e osso para nova Diretoria, Bl .. nlo 

B ALVES MARMOAARIA. MI!. CNPJ: 222037'6000117 : 2017·2 18, com mandato até 31-12·2018; 
~-

..,,,,._..,.ã,.de~=· . 'êleõtrih~ ' ,.• a o e .'C!. '. -~ 
;;;,-~. ""W'~~- c.u....ú.~1.11...i!·:r~ ~ P. a u 1 o.) a· v. ·CanQ.a.24 
~e~.m. · .~ ·-. -~~~ · R ' ···a . r 'dót.1 ''·1 ~.~-~~'.IM~ < enov.aç ~ e, ~ . --~G 
n• na111;,2012Ml!J:C"1><>.. "l!!lt\Íl!~~nlr:--::1- ciJ~ --. L ! e .e ri ç a . d . .e. . · -~; 
ECOl)Omlca'F~;e~"'IJll!ololô~~'~!>. <; .Qpe~açA?, !fl!9.>j ':·:,~J>ütiii'Sl 
P81opr!llen!•~ • .,~-~~-~ . ., Rua .Joio Coa~a1 ... ti.n··;,;.n· .. ~ " ":doi 

DMI ·e S:M278 -.MAROOS MARcm.o BAT\STAÃAAUJO b) Apresentação do Plano de Trabalho para o ano 
• Cl'f-: 064,6~Q228Q;O : ot-n: -'.~34~' MAIU,4.'CA.RDO,SO de 2017' e . 
MAOALHAl?S·CPF:0479685$840-DM·BS34269·MAR1A )0 tr ' d 1 d ZCLDANAM!Si\KfPUCCJNl!Ll,.l-CNP1:WS$$IOOOOIH· e u osaSSU(ltOS e nteresseso ai. 
DMI . o 53422.S': PAULO MA,lil!ONOEMACEDOJUNlOR Bauru, 1° de Oeiéinbro de 2016. 

lndao U da Lei F«s.ni~ üe&ü:·)il-pÍ(ta_9' "'. · t>. ·"' ' " · ' " •1""-
· " . o • •• ~, .~~10 (diíi>' ........, ,:. ~·~º~1J1ºp.1-a:s.p. · :côz~-r-w,c;e 

• Cl'F: ll'l6SOI0862/DM· ~B:m473. PAULO ROBSRro NILCE REGINACAPASSO CANAVESI 
BRANDAO r CPF: '10nSl,U890.- NP· W • Pl!DBIUll!lMS:· • PRESIDENTE. . 

~á~-;;!llii'~c1e-.~~~ ,, \l;o,.~u.srt ,rJ ·al ·I. ) iitákbin~ pl 1 
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V!n1qulm-Pm~~, · '. " · ·., - · · ·- , -. -
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• OMl·C·AV~.SP.B~S2l -.S0ELrAPAAECIDÀBARCl!LOS. Rud Antolí\cV~li-11)..$0.7-f,cí/ie' (1'i}1.2;if.4é29·. , PRE~..a:.\~~~c,lA.l:)·~~30/2018 
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· po<meio da'ohe<iuo'Vindo o êruiadoõU-'ad.dilnlsind.~·cmltldo' '' " aço qua Pre)ari~;u .. c:aaaCi! '.Çl'8Jentanim ml1\!Yó'.: • \' ··>:<õ ~- ,·:~,•\., ~-~.;::~. · ' 
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i ÕE i>essoA ruidotcA oe ãÃütú.J ' 
R. Jullo de Mesquita Fllho.10-31 / Saio 08 

. • PROTOCOLADO E MICROFll?d~ 

S<lb 0 02 0 1_ 1 0 9 ;J ~ O 1 \\J r' J l l BAlllU, domingo, 4 de dez~bro qe ~~ 
~~ ':P.'1t~~"w ~~~~ ''. "--~·· ... _ ··Tnstãlãt aeCõraÇã«roe Naun requer·cu1~Üos·wmã~gunií~.'. .:t'·~·~ 
Pmó; ; 'fuRlsfluianW ~~%~1ft2~42 . l- .~~~B·~~: I 1 . . . " . . . - . ' . . . . .. .·,:1 

'· 

?1~~~.J,,1;~:.F: CON:rORNOTOP ~>·•'· '"' . . ·.· ,,, .. ,, ' .. ..,.. Vl ·; ant~ratcadiçãoeosi?1- lista .vai indicar coqetamentc bem.asemendas,c~: ., 
- . p· ·ur· ·e<1·d .,,, .,,., FAA~GA · M 

(1~~,997.72-5400 _, vendo barraclo no Jd. ·: . . , ... : . "'"' .. ; _ . .. ·: . '. ~:;;~Méz;?.~~g [ti :r:i:. . 1 bo~1smo .do Natal exige q~s . ps p~9'1utos .ade~uados laQtes <J,Ue tenham. :.~~ 
'Vdo Sorveteria com pi Conto~o. 4\)0~ ~.~st · · · · · -_ . · CUJdados com a seguran- às ~ções elétricas , ater- de qualidade ...,. nuntat'lGD! 

· là'991356402 . preçounbaf.i.yelbguehJ . , . " • 
. ót.c}i~~,.,. · .. , ,-~·c· 9?,.l~~P.,Y7Jop~m?ve}s . ~ 1ça, especiahne~te em condo- ta 9 ~i~~f. .~e A4n;iinistra?lo ~ 

1
00 '~·~>~ 

\fead .. ~;tiáq;.~.:_~v~il '.G; .. : :~. ~ ~~~~;1 · · - mínios, onde acnda há nom1as Im'ob11iáiia e Condom.(n'i'?s COil'ellteêfé(ricaé .~diC 
i~~~em.~~~~~2:~~%' 34APJ~;· r~~·9 ·mf1: estabelecidas para o bem estar do Sindjçaío da Habitação 00 En.~ . qe~ótaÇãêi •;~é(1 
9985'1 ... 9969: · • . ·~ · F.: ·3.223-6376. · ''~1 comum. Antes mesmo de re- m~?ípio;Alexandre Mauad. externa· há' cuidàkioS:~~ 
-----=- -= tirar os adornos e piscas que ~ara ~-~'·de que o oos a ser~ t~9o5: .D 

ficaram um ano inteiro ~cai- sistema.~;µuri:ünaçãó-~tí d~- de e&§ª, .aiq~~:,deyj 

· L.4R ESCOL.A "SANTA LUZIA" f?ARA CEGOS 
: · ". ·;:e_lílP.J._~s.o.~9~4.4210001~~.s · 

~ ..:~~~ -.~ f,:;-._;_· 
.:; ,;:-EQIIAC\QE'PONVOCA:ÇÃO 

A''..E'rl!sl~~~-;·~~,'.~~· ' -.esc0~·::-~.ANTA LUZIA~ 
l;'~M.Q§GOS:1:- :1:;1:~ ·-':no uso e gozo ·de.· SllaS 

'.~~t>úf~~~à!.s;:e~es tiàda no ~o 16, Inciso 1, 
qg,\ .f.Statuto Soçl;;ilr . CO!lyocll 0$ -associados . da 
.~!l~~ade(P!:l~' ~itlciparttm da Assembléla,.Geral 
0rdlilãrla, a 'ier.·rea11zada no próximo dia 08 de 
.Q~Z!'lfl\bro t qlJ!)i~â-felra) do co.rrente ano, âs 
18h:OOmln ., em primeira convocação e às 
1.Bh:30mln., em segünda convocação com 
gu~lquer númeró de pessoas, em sua sede 
ãq().'llnlstratNa,na Rua Gerson F~nça nº 11-61, Vlia 
M~~ulta, Bauru-;SP, na;oportunldade em que serao 
g!.ll~~tld9s, tratádos e;.v9tado~s •os segµlnles 
ass.unto5: · ,., ,.:·:,. . .,• · · 
~~;.EJel~o e P9~ paip. nova Diretoria, Biênio 

.2()~-7•2018, com mandato.até 31-12-2018; 
. ?}.'Apresentação do Pia~ de Tra!>alho para o ano 
dtf2_0,17-; é .. . .,.,, . . 
c)01.1~11 assun,t~-pe lr:i!.~ffl/ISI! SQCial. 

· . BaUru, 1°,de':Oezembro,de 2016. 
~Lé!' R~GtNA.e~sso CANAVESI . 
.~ · "PJW~!pe_~:i;e • 

:~:~+:}~~··:;~i:~if~ ~ . ~··- .. ... 
;;1•· .... . ~·-...._'/;. .:.: 

• 

xotados, é importante verificar tro doo ·,pãdr&s de segwnnça, feita.. prc;f~iafiuCfue ·11 
as condições da re'de elétrica . éi:tnportàóie.oonferir 'óa ~- de cocühiíS;;~ ·.do si:füt~:ifl 
do próprio imóvel. Com o in- lagOOl~ ~ ·-~~~Ao: itêld· do tj)ra'.~~~~1~~11.à'aM~i'ifui 
creip.entç de potên,cia, ~xiste o ~q;·@$ti~· '.N~ciopal ~- . :~~. · fequeir:éwj 
riseo de -.~brecarga. No caso de. M~tr~lôgW,.J~:OOiiàfizâçno e redotiràdo\:·com':,fio&..;·~~ 
de ~ore\~º ·de facl:utdas de ~.Ü.~~~~~Ê-~~·:.Ainstala- pa~os. Ç?.~~~~;a~·~ 
conpo~mos, a Reg1~nal do Ç2<) .é ç.~o,~to ~.~- ~OÇ:.·~I9~P.cta .. d.~·P~N 
SeCQvt em Bauru onenta a so a aaçletites;-portanto, exige é recomenclaveJ. q_1,1e ·a..t.b 

~~~t:e!~· \:~ P~:~~~ ~~~~E'e~~e~tt.. =t~Wl~r~~~~~ 
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- - - .Agênd~se · _.~::< ~ 
;t. "'" ·~·; 

Confratemização do Mercado Imobili~rio - A solenidade relutirá empresas e profi~sio 
do setor no pr~ximo dia 7/ 12, às 19 horas, na sede do Secovi-SP (Rua Dr. Baeela1~ l .o43 ~~ 
Mariana - Capital-SP). Infonnações: ( 11 ) 5591-1306. · ,. 

~~ccs!lo - A Regional do Secovi em B1u1ru entrará em recesso no dia .23/12 e reto~ 
ffl/2Ól7 .. 0 .Si11d'jcàto da Habitação deseja Boas Festas a todos. · .. ~~~ 

...... .. 
' •. H ' .• • 

.,. }Jí~~~~y~~~s. Hl\9~i;:iJradt Conter - Biun( 1 li 4l l22?-?6l 6.l bíluru@l.51..,-;ovi.com.br 
1 <.::,~, ·~.+ - -' .•• ~ ....... _._ ... - -- - - - ---- .. . . 
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FOLHAS 

.... ""'' ..... ,,.., .......... , .. "'.""'''""' .. , ..... 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Jullo de Mesquita Fllho,1°'31 /Sala 08 
PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO ES "SANTA LUZIA" PARA '::fl' 
CEGOS - LESC, PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETO - BlêNIO: 2017/2018. 

Aos (08) oito dias do mês de Dezembro de dois mil e dezesseis, ãs dezoito horas em primeira 
convocação e dezoito horas e trinta minutos em segunda convocação, confonne Edital de 
Convocação publicado no Jornal da Cidade dos dias 02, 03 e 04 de Dezembro de 2016. 
pãginas 27, 30 e 35 respectivamente, realizou-se na sua sede administrativa, na Rua Gerson 
França, nº 11-61, confonne lista de presenças, a Assembléia Geral Ordinária do Lar Escola 
"Santa Luzia" Para Cegos - LESC. Na hora aprazada, não havendo número suficiente pa 
instalação da Assembléia, de acordo com o Estatuto da Entidade, foi aguardado o prazo le 
de trinta minutos, para instalação em segunda convocação, o que ocorreu soment à 
18h40min. Abriu os trabalhos a Presidente da Ass.embléia indicada e eleita, Sra. Nilce in 
Capasso Canavesi, que assumiu os trabalhos, convidando para secretariar os trabalhos, S . 
Valéria Merino da Silva sendo aprovado por unanimidade dos presentes. A Presidente s lici a 
Senhora Secretária para l~r o Edital de Convocação, a saber: LAR ESCOLA "SANTA UZI " 
PARA CEGOS - LESC - CNPJ 45.030.442/0001-19 - EDITAL DE CONVOCAÇ O A 
PRESIDENTE DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS - LESC, no uso e· oz de 
suas atribuições legais, e estribada no artigo 16, inciso 1, do Estatuto Social, con os 
associados da entidade, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realiz da no 
próximo dia 08 de Dezembro (quinta-feira) do corrente ano, às 18h:OOmin., em primeira 
convocação e às 18h:30min., em segunda convocação com qualquer número de pessoas, em 
sua sede administrativa na Rua ·Gerson França nº 11-61 - Vila Mesquita, Bauru - SP, na 
oportunidade em que serão discutidos, tratados e votados os seguintes assuntos: Eleição e 
Posse para nova Diretoria, Biênio 2017/2018, com mandato até 31/1212018~ Apresentação do 
Plano de Trabalho para o ano de 2017; e Outros assuntos de interesse social. Bauru, 28 de 
Novembro de 2016. NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI - PRESIDENTE. Após a leitura a 
Senhora Presidente da Assembléia considera aberto os trabalhos. e passa a ordem do dia, qual 
seja, a apresentação de uma única chapa concorrente as eleições, assim constituída: L./ 
MEMBROS DA DIRETORIA: BlêNIO: 201712018 - DE 01101/2017 à 31/12/2018 K 
PRESIDENTE: SRA. NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI - RG. 12.172.065-2 - CPF: 
004.810.698-44; VICE-PRESIDENTE: SRA. INêS MARA OI DONATO - RG. 9.328.669-7 -
CPF: 057.171.568-04; 1° TESOUREIRO: SRA. MIYOKO AKITOMI DA ROCHA - RG. 
10.613.328-7 - CPF: 015.450.548-00; 2° TESOUREIRO: SR. LUIZ HENRIQUE OI DONATO -
RG. 8.283.380-CPF: 035.428.258-16; 1° SECRETÁRIO: SRA. VAL!:RIA MERINO DA SJLVA-
RG. 18.480.118 - CPF: 214.216.918-09; 2° SECRETÁRIO: SR. LUIZ FERNANDO DE LIMA 
LARA - RG. 20.060.507; CPF: 178.121.218-01; DIRETOR PATRIMONIAL: DR. VANDERLEI 
FERREIRA DE LIMA - RG. 4.481.913-9 - CPF: 601.032.309-63; VICE-DIRETOR 
PATRIMONIAL: SR. BRÁZ MELERO - RG. 4.574.287-X- CPF: 538.822.618-20; DIRETOR DE 
EVENTOS: SRA. MÁRCIA DELLA BARBA PEREIRA - RG. 1.728.717 - CPF: 042.688.318-78; 
VICE-DIRETOR DE EVENTOS: SRA. NILZA RODRIGUES VENTRILHO - RG. 4.513.213-6 -
CPF: 204.173.998-39. MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 1° MEMBRO: SR. SEBASTIÃO } 
GÂNDARA VIEIRA - RG. 9.234.947-X - CPF: 014.509.868-03 - 2° MEMBRO: SRA. ELAINE 
CRISTINA DE OLIVEIRA- RG. 23.880.316-8 CPF: 251.595.888-50; 1° MEMBRO SUPLENTE: -
SR. LUIZ ROBERTO TIZOCO - RG. 12.534.768 - CPF: 118.122.848-45; 2° MEMBRO 
SUPLENTE: SR. VALDIR GOMES TEIXEIRA - RG. 16.674.611 - CPF: 045.662.968-81; 3° 
MEMBRO SUPLENTE: SR. JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES - RG. 8.915.903-2 -
CPF: 603.937.268-00. Feita a apresentação da chapa, todos aceitando as candidaturas, foram 
colocados em votação, sendo eleitos por unanimidade, com mandato até 31 de dezembro de 
2018. Em seguida foi dado posse a todos os eleitos, cujo mandato terá inicio em 1° de Janeiro 
de 2017 e encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Em seguida a Presidente apresentou um 
relato das atividades prestadas até a presente data, inclusive infonnando os Convênios com a 
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Prefeitura Municipal de Bauru. Informou ainda as atividades a serem realiza as at o final 
ano, como a participação no Evento Casinha do Papai Noel e da Campanha que es ndo 
empreendida pelo Tauste Supermercados, em relação as vendas do Panetone Solidário, cuja 
arrecadação será aplicada na compra de equipamentos e material permanente de nossa 
Escola. Em seguida foi discutido a questão do imóvel da Rua Gustavo Maciel, que está com 
sua estrutura comprometida. O Vanderlei sugeriu que o Gustavo do Lions Bela Vista, entre em 
contato· com a Prefeitura para solicitar a retirada, bem como também arrumar um local para 
acomodar a invasora do terreno. Quanto ao imóvel da Avenida Castelo Branco, foi 
mencionado, que será tomado providências, para arrumar a doa.imentação para dar entrada no 
processo de uso capião do citado imóvel. ficou decidido que o Vanderlei e o Gustavo ficarão 
encarregados desse processo. Às 20h:20min., nada mais havendo a ser tratado, a Senhora 
Presidente, dá por encerrado os trabalhos da presente Assembléia. Eu, Valéria Merino 
Silva, fui secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e segue assinada por 
pelo Presidente. 

Bauru, 08 de dezembrle 2016. 

Secretário \&--e._, 

Presidente AL ~ z 
Q 

• • 
,\'?&,~~ 

Estiveram presentes as seguintes pessoas que assinaram livro de presença separado: Valéria 
Marino da Silva, Inês Mara Oi Donato, Miyoko Akitomi da Rocha, Nilza Rodrigues Ventrilho, 
Valdir Gomes Teixeira, Gustavo Gãndara Gai, ·ugia Ap. C. Oi Donato, José Carlos Augusto 
Fernandes, Oswaldo Speri, Vanderlei Ferreira de Lima, Antônio Trindade Silva Neto, Rute 
Moreira Freitas Sant'anna, Nilce Regina Capasse Canavesi e Arlete Rosana Pereira. 

A presente Ata foi redigida e digitada por mim, transcrita do Livro de Atas nº. 02 !Is. 35 frente e 
verso, e !Is. 36 frente e·verso do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, e é cópia fiel. 

Bauru, 08 de dezemb~ de 2016. 

Em Tempo: Por um erro material de digitação na página 35 frente, a data do Edital de 
Convocação constou 28/11/2016, sendo que o correto é 1°/1212016. Na página 35 verso 
também não foi mencionado o nome do 3° Membro do Conselho Fiscal: Sr. Paulo Sé~io 
Dorador- RG. 13.501.676-9 -CPF: 056.249.378-65. 

Este Em Tempo foi redigido pelo 1° Secretário, Sra. Valéria Merino da Silva, 
assinado por mim e pela residente Sra. Nilce Regina Capasse Canavesi. 

o qual vai 
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TA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO LAR ESCOLA 
--=::::::::::: 4. 1b - :'§ANTA LUZIA" PARA CEGOS . 

Data: 08/12/2016 (5ª Feira)- Horário: 18:00 Hs. Local: Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos. 

Endereço: Unidade I: Rua: Gerson França nº 11-61 - Vila Mesquita - Bauru-SP. 
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FOLHAS 

LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 
RUA GERSON FRANÇA N.0 11-61 - VILA MESQUITA - BAURU-SP 

MEMBROS DA DIRETORIA: Bl~NIO: 2017/2018 

PRESIDENTE: SRA. NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI 
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS MIL TÔNIAS, 1-97 (PARQUE VISTA ALEGRE) 
PROFISSÃO: PRES. ESCOLAR ESTADO CML: CASADA 
RG. 12.172.065-2 CPF: 004.810.698-44 
REGIME OE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

VICE-PRESIDENTE: SRA. IN~S MARA OI DONATO 
ENDEREÇO: RUA: CLÓVIS BARRETO MELCHERT, 2'-05 (JARDIM EURO A) 
PROFISSÃO: ADMINISTRADORA ESTADO CIVIL: VIÚVA 
RG. 9.328.669-7 CPF: 057.171.568-04 

1º TESOUREIRO: SRA. MIYOKO AKITOMI DA ROCHA 
ENDEREÇO: RUA AFONSO SIMONETTI, 14-22 (JARDIM BELA VISTA) 
PROFISSÃO: COMERCIANTE ESTADO CIVIL: CASADA 
RG. 10.613.328-7 CPF: 015.450.548-00 
REGIME OE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

2°TESOUREIRO: SR. LUIZ HENRIQUE OI DONATO 
ENDEREÇO: RUA: LINCOLN QUEIROZ ORSINI, 2-35 - JARDIM EUROPA 
~ROFISSÃO: GERENTE COMERCIAL ESTADO CIVIL: CASADO 
RG. 8.283.380 CPF: 035.428.258-16 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

1° SECRETÁRIO: SRA. VALÉRIA MERINO DA SILVA 
ENDEREÇO: RUA: LUIZ BLERIOT, 6-45 (JARDIM EUROPA) 
PROFISSÃO: ADMINISTRATIVO ESTADO CIVIL: CASADA 
RG.18.480.118 CPF:214.216.918'-09 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

2° SECRETÁRIO: SR. LUIZ FERNANDO DE LIMA LARA. 
ENDEREÇO: RUA: ANTÔNIO REBUÁ, 1-125 (JARDIM GUADALAJARA) 
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO ESTADO CIVIL: CASADO 
RG. 20.060.507 CPF: 178.121.218'-01 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

DIRETOR PATRIMONIAL: DR. VANDERLEI FERREIRA DE LIMA. 
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS CESALPINEAS, 3-30 (COND. RESIDENCIAL PAINEIRAS) 
PROFISSÃO: PROCURADOR DO ESTADO ESTADO CML: CASADO 
RG. 4.481.913-9 CPF: 601.032.309-63 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

VICE-DIRETOR PATRIMONIAL: SR. BRÁZ MELERO 
ENDEREÇO: RUA: PROF. VICENTE M. P. SCAGLIONE, 2-150 (RES. SAMAMBAIA) 
PROFISSÃO: ADMINISTRADOR ESTADO CIVIL: CASADO 
RG. 4.574.287-X CPF: 538.822.618-20 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 
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FOLHAS 

LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 
RUA GERSON FRANÇA N.0 11-61 - VILA MESQUITA - BAURU-SP 

MEMBROS DA DIRETORIA: BIÊNIO: 2017/2018 

DIRETOR DE EVENTOS: SRA. MÁRCIA DELLA BARBA PEREIRA 
ENDEREÇO: RUA: KENTARO ONO, QUADRA 23 - LOTE 8 e 9 (RESIDENCIAL LAGO 
PROFISSÃO: COMERCIANTE ESTADO CIVIL: CASADA 
RG. 7.728.717 CPF: 042.688.318-78 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

VICE-DIRETOR DE EVENTOS: SRA. NILZA RODRIGUES VENTRILHO 
ENDEREÇO: PRAÇA SALIN HADDAD NETO, 13-10 -APT. 901 (VILA UNIV RSl1l RIA) 
PROFISSÃO: ARTISTA PLÁSTICA ESTADO CIVIL: SEPARADA 
RG. 4.51~.213-6 CPF: 204.173.998-39 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

1º MEMBRO: SR. SEBASTIÃO GÂNDARA VIEIRA 
ENDEREÇO: RUA. JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 9-51 (VILA SANTA IZABEL) 
PROFISSÃO: PROFESSOR ESTADO CIVIL: CASADO 
RG. 9.234.947-X CPF: 014.509.868-03 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

2" MEMBRO: SRA. ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 
ENDEREÇO: RUA: ENÉIAS C. DE AGUIAR, 1-69 (CENTRO DA CIDADE) 
PROFISSÃO: ESCRITURARIA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA 
RG. 23.880.316-8 CPF: 251.595.888-50 

3° MEMBRO: SR. PAULO SÉRGIO DORADOR 
ENDEREÇO: RUA: JOSÉ ARIEDE,3-89 (NÚCLEO NOBUJI NAGAZAWA - BAURU 2000) 
PROFISSÃO: APOSENTADO ESTADO CIVIL: SOLTEIRO 
RG. 13.501.676-9 CPF: 056.249.378-65 

• 1° MEMBRO SUPLENTE: SR. LUIZ ROBERTO TIZOCO 
ENDEREÇO: RUA: ANTÔNIO ESP(RITO SANTO, 3-39 (VILA PARA(SO) 
PROFISSÃO: JORNALISTA ESTADO CIVIL: CASADO 
RG. 12.534.768 CPF: 118.122.848-45 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

2" MEMBRO SUPLENTE: SR. VALDIR GOMES TEIXEIRA 
ENDEREÇO: RUA: MÉXICO, 8-18 (JARDIM TERRA BRANCA) 
PROFISSÃO: COMERCIANTE ESTADO CIVIL: CASADO 
RG. 16.674.611 . CPF: 045.662.968-81 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

3° MEMBRO SUPLENTE: SR. JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
ENDEREÇO: RUA: TUPINIQUINS, 1-85 (VILA ANTARTICA) 
RG. 8.915.903-2 CPF: 603.937.268-00 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO TOTAL DE BENS 

PROFISSÃ<>. ADMINISTADOR ESTADO CIVJL'~~~iii 

e oRf6'NÃl: 
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PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍD,i,-<>,,-c11~~ 

Município e Comarca de Bauru • Estado de São Paulo 

fiM .w&a:o,~ $,;v $5"...,,Aé,, '6'&~ .O!l'o/";r.,. ,'Ç'.--e.t" 
OFICrAL om.iAt.iUllSTITUTO 

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31- Sala 8 - C~: 17011-137 - e-ma~I: 1.cartorio@uol.com.br-Tel.:(14) 3235-5575 - Fax: (14) 3235-5579 

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA N°:011093 
Apresentante: ARLETE ROSANA PEREIRA 
Partes ............ : LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS, CNPJ: 45.030.442/0001-19 

Título ............. : ATA· ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 05/04/2017, tendo sido praticad 
atos: 

MF 11093, LV. A-2. AV. 53. Reg. No200 18/0412017 

............................................................................................................................................................ ____ , 

Em: 

Emolumentos 
AD Estado 
ADIPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justlca 
Ao Munlclolo 
Ao Ministério Público 
TOTAL 

.................................. 
··········•······················· 
·································· 
·································· 

CUSTAS E EMOLUMENTOS · 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
RS 
R$ 
R$ 
R$ 

Valor Depositado ................................................. R$ 

A Devolver .... ;··· .................................................... R$ 

ORIGEM DOS DEPOSITOS 

----··-······-----···-·-·-···· .......... ········-··· 
··-····---·--·-·-·· ......... ,_,,_, .. , ...................... . 
--··-· ... -.............. -............................................. .. 
.. _,,._, ............ ,, ___ , ...................................... --·-···-· 

73,61 
20,96 
14,31 

3,90 
5.04 
1,49 
3,52 

122,83 

144,42 

21.59 

-Depósito no reingresso em CHEQUE N-: 51321 C.C.: 0008-1 SCO: AG.: 1520 

RECEBI EM DEVOLU 
A QUANTIA DE 

R$ 21,59 

---~~~-~----~~~ 

Observações: 

PELO INTERESSADO 
Recebi uma via da presente com o tftulo devidamente formalizado. 

Data: 

Ass.; 

Nome: 

End.: 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NÚM.ffiO OEINSCRIÇÃO COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO OATADEABERTURA 

45.030.442/0001-19 
CADASTRAL 

22/04/1970 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 1 
1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANT~ 

LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 1 l=IS 1 
1 CÔOIGOEOESCRJÇÃODAlíllVIDMlEECONÔMICAPRINCIFN... 

88.00-.6-00-Serviços de assistência social sem alojamento 

1 CÔDlGO E DESCRIÇÃO DASATMDJIDES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

85.99-6-99 .. Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

1 CÓOIGO E DESCRIÇÃO DAN.AruREZA JURIDICA 
399-9 .. Associação Privada 

1 LOGRADOURO 
: R GERSON FRANCA QUADRA 

11 NÚMERO 
11-61 1 

1 COMl'lEMENTO 

1 
CEP 

1 
1 BA.IRROOISTRfTO 

1 1:= 1 ~ 17.014-380 : VILA MESQUITA p 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 
: (14) 3223-1754 
1 TELEFONE 

l !!!FBJERPJ'IVORESPONSÁVEL(EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 1 

1 DATAOASITUAÇÃOCADASTRAL 
24109/2005 

1 MOTIVO DESITUN;Ã(>CADASTRAL 

1~ES'ECIAL 

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

Emitido no dia 01/10/2018 às 09:48:03 (data e hora de Brasília). 

htlp:/iwMY.receltafazendagOllbrlPessoa.Juridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjr..,.,_Sdicilacao.asp 

1 
1 =SITUAÇÃO ESPECIAL 
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9 MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 
CNPJ: 45.030.442/0001-19 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 11:46:16 do dia 20/07/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/01/2019. 
Código de controle da certidão: 8F7F.COF1 .C63E.F303 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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CAIXA 
CAIX4. ECONÔ~l:CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 45030442/0001-19 

Razão Social: LAR ESC STA LUZIA PARA CEGOS REMAG 

PROC.N2 2-t 1 
FOLHAS~-_ ~::J 

Endereço: RUA GERSON FRANCA 11-61 / VILA MESQUITA/ BAURU / SP / 17041-
000 

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: 15/09/2018 a 14/10/2018 

Certificação Número: 2018091501583315333945 

Informação obtida em 01/10/2018, às 11:49:19. 

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:/twww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprlmir?apel.asp 111 
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.:TJST IÇi~ DO T'f.;.l\3!\!...fI{J 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.030.442/0001-19 

Certidão nº: 159408110/2018 
Expedição: 01/10/2018, às 11:50:29 
Validade: 29/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

• Certifica-se que LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

45. 030. 442/0001-19, 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 cóndenatória 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. 



\~ . 
(;J~ 
~· 

RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61 - CEP 17014-380 -VILA MESQUITA- FONE 3223-1754 Fax 3 26,Z38'ê 
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LUZI~ 
PARAC..ECO!i 

CNPJ: 45.030.442/0001-19 - BAURU - SP - E-MAIL ~E~ia@hotmail.com 2J0 / ,,.. 

FOLHAS ?23_ 
RELACÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" P/ CEGOS 

/ 

PRESIDENTE: SRA. NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI / 
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS MIL TÔNIAS, 1-97 (PARQUE VISTA ALEGRE) 
RG. 12.172.065-2 CPF: 004.810.698-44 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3239-91-08 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: (nilcecanavesi@gmail.com) 

VICE-PRESIDENTE: SRA. INÊS MARA OI DONATO 
ENDEREÇO: RUA: CLÓVIS BARRETO MELCHERT, 2-05 (JARDIM EUROPA) 
RG. 9.328.669-7 CPF: 057.171.568-04 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 99115-90-83 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (compras@ambitus.com.br) 

1º TESOUREIRO: SRA. MIYOKO AKITOMI DA ROCHA 
ENDEREÇO: RUA AFONSO SIMONETTI, 14-22 (JARDIM BELA VISTA) 
RG. 10.613.328-7 CPF: 015.450.548-00 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3277-10-14 · 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (administracao@akitec.com.br) 

2º TESOUREIRO: SR. LUIZ HENRIQUE OI DONATO 
ENDEREÇO: RUA: LINCOLN QUEIROZ ORSINI, 2-35 - JARDIM EUROPA 
RG. 8.283.380 CPF: 035.428.258-16 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 98115-83-04 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (luiz@tecplast.com.br) 

1° SECRETÁRIO: SRA. VALÉRIA MERINO DA SILVA 
ENDEREÇO: RUA: LUIZ BLERIOT, 6-45 (JARDIM EUROPA) 
RG. 18.480.118 CPF: 214.216.918-09 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 9876-5301 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (valeria_merinos@hotmail.com) 

2º SECRETÁRIO: SR. LUIZ FERNANDO DE LIMA LARA. 
ENDEREÇO: RUA: ANTÔNIO REBUÁ, 1-125 (JARDIM GUADALAJARA) 
RG. 20.060.507 CPF: 178.121.218-01 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3232-39-05 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (nando.lara@uol.com.br) 

DIRETOR PATRIMONIAL: DR. VANDERLEI FERREIRA DE l,IMA. 
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS CESALPINEAS, 3-30 (COND. RESIDENCIAL PAINEIRAS) 
RG. 36.405.345-8 CPF: 601.032.309-63 Órgão Emissor: SSP..SP 
TELEFONE: (14) 99722-36-38 
ENDEREÇO ELETRÔNICO : (vflimapge@terra.com.br) 

VICE-DIRETOR PATRIMONIAL: SR. BRÁZ MELERO 
ENDEREÇO: RUA: PROF. VICENTE M. P. SCAGLIONE, 2-150 (RES. SAMAMBAIA) 
RG. 4.574.287-X CPF: 538.822.618-20 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 99772-77-79 

ENDEREÇO ELETRÔNICO : (brazmelero@uol.com.br) 
1 
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RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61-CEP17014°380 -VILA MESQUITA- FONE 3223-1754 Fax 3226-2386 
UNIDADE'.//: AV. CASTELO BRANCO, 24.09 • CEP 17052.005 - VL. PAULISTA· FONE (14) 3236-1977 

CNPJ: 45.030.442/0001·19 ·BAURU • SP ·E-MAIL: larsantaluzla@hotmall.com 

DIRETOR DE EVENTOS: SRA. MÁRCIA DELLA BARBA PEREIRA 
ENDEREÇO: RUA: KENTARO ONO, QUADRA 23 - LOTE 8 e 9 (RESIDENCIAL LAGO su.J,,.1-__ 
RG. 7.728.717 CPF: 042.688.318-78 Órgão Emissor: SSP-SP /""LICt>:, 
TELEFONE: (14) 322_4-11-02 J F. 5(0<:.{~ 
ENDEREÇO ELETRONICO: (marciadellabarba@hotmail.com) 8. L. ~ 

VICE-DIRETOR DE EVENTOS: SRA. NILZA RODRIGUES VENTRILHO 
~o ,,.,,.t 

ENDEREÇO: PRAÇA SALIN HADDAD NETO, 13-10-APT. 901 (VILA UNIVERSITÁRIA) 
RG. 4.513.213-6 CPF: 204.173.998-39 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 99712-90-38 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (nilzaventrilho@hotmail.com) 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

1° MEMBRO: SR. SEBASTIÃO GÂNDARA VIEIRA. 
ENDEREÇO: RUA. JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 9-51 (VILA SANTA IZABEL) 
RG. 9.234.947-X CPF: 014.509.868-03 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3208-36-47 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (sgvieira59@hotmail.com) 

2º MEMBRO: SRA. ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 
ENDEREÇO: RUA: ENÉIAS C. DE AGUIAR, 1-69 (CENTRO DA CIDADE) 
RG. 23.880.316-8 CPF: 251.595.888-50 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 98117-76-65 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (vendas@akitec.com.br) 

3° MEMBRO: SR. PAULO SÉRGIO DORADOR 
ENDEREÇO: RUA: JOSÉ ARIEDE,3-89 (NÚCLEO NOBUJI NAGAZAWA - BAURU 2000) 
RG. 13.501.676-9 CPF: 056.249.378-65 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3239-61-92 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

\ • 1° MEMBRO SUPLENTE: SR. LUIZ ROBERTO TIZOCO 
ENDEREÇO: RUA: ANTÔNIO ESPÍRITO SANTO, 3-39 (VILA PARAÍSO) 
RG. 12.534.768 CPF: 118.122.848-45 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14)99107-73-10 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (lrtizoco@hotmail.com) 

2° MEMBRO SUPLENTE: SR. VALDIR GOMES TEIXEIRA 
ENDEREÇO: RUA: MÉXICO, 8-18 (JARDIM TERRA BRANCA)· 
RG. 16.674.611 CPF: 045.662.968-81 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 99700-16-84 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (dnt06@terra.com.br) 

3° MEMBRO SUPLENTE: SR. JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
ENDEREÇO: RUA: TUPINIQUINS, 1-85 (VILAANTARTICA) 
RG. 8.915.903-2 CPF: 603.937.268-00 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 98801-84-67 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (jcarlosfernandes1953@gmail.com) 
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RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61 - CEP 17014-380 - VILA MESQUITA- FONE 3223·1754 Fax 3226-2386 
UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24-09 • CEP 17052-005 - VL. PAULISTA- FONE (14) 3236-1977 

CNPJ: 45.030.442/0001-19 - BAURU • SP ·E-MAIL: larsantaluzla@hotmail.com 

DECLARAÇÃO, DA OSC, DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E DE QUE NÃO INCORRE 

NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A 
FORMALIZAÇÃO DA ALUDIDA PARCERIA 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

Declaro que a organização da sociedade civil, LAR ESCOLA "SANTA 

LUZIA" PARA CEGOS, atende a todos os requisitos previstos na Lei Federal nº 

13.019, de 2014, para prorrogação do Termo de Colaboração, e que a Entidade e 

seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 

regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 

Bauru, 01 de Outubro de 2018. 

/U;~d-, s:& .. ~~j L NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI 
- PRESIDENTE -
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RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61 - CEP 17014-380 -VILA MESQUITA- FONE 3223-1754 Fax 3226-2386 
UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24-09 - CEP 17052-005 - VL. PAULISTA- FONE (14) 3236-1977 

CNPJ: 45.030.44210001-19 ·BAURU - SP - E-MAIL: larsantaluzla@hotmail.com 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS, INCLUSIVE RECURSOS 
HUMANOS PARA A CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c, da Lei 

federal nº 13.019, de 2014, que o LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS, 

mantém as condições materiais, inclusive recursos humanos, para o 

desenvolvimento das atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas. 

Bauru, 01 de Outubro de 2018. 

~ 
~ _'""""). e? _e;; ~ . ' 
~ _c.x_ . '""CD. '~?a::::.· 1 

7 ~EGrNA CAPASSO CANAVESI 9;? 
- PRESIDENTE -
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RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61·CEP17014·380 ·VILA MESQUITA· FONE 3223-1754 Fax 3226-2386 
UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24-09 -CEP 17052-005 - VL. PAULISTA· FONE (14) 3236-1977 

CNPJ: 45.030.44210001-19 - BAURU • SP - E-MAIL: larsantaluzla@hotmail.com 
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8~· 
% ~ ///.t) DECLARAÇÃO REF ART. 3° DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

Declaro que o Lar Escola 'Santa Luzia' Para Cegos: 

1 • não há, em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública municipal; e 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 
pessoas mencionadas na alínea 'a' deste inciso; 

li - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 
pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 
orçamentárias e 

Ili • não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 
hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

e) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o 
patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de 
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Bauru, 01 de Outubro de 2018. 

~&-~,. ~<F7·J· 
-<~NA CAPASSO CANAVESI 

- PRESIDENTE -
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Projeto Político Pedagógico: 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
(PPP) 

( Autora: Josctc Z1mmcr J 

Fonte: http://jmzimmer. blog. uol . com. br/projetos/ 

Conhecer é mais do que obter as informações. Conhecer significa trC!balhar as 
informações. Ou seja, analisar, organizar, identificar suas fontes, estabelecer as 
diferenças destas na produçao da informação, contextualizar, relacionar as 
informações e a organização da sociedade, como são utilizadas para perpetuar a 
desigualdade social. Trabalhar as informações na perspectiva de transformá-las 
em conhecimento é uma tarefa primordialmente da escola. Realizar o trabalho de 
análise crítica da informação relacionada à constituiçao da sociedade e seus 
valores, é trabalho para professor[ ... ]. Ou seja, para um profissional preparado 
cientifica, técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente. Um 
profissional que reflete sobre o seu fazer, pesquisando-o nos contextos nos 
quais ocorre (PIMENTA, 2006, p. 39). 
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4.3 Avaliação ao termino do ano .......................................................................... . 
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1 - IDENTIFICAÇÃO: 

1.1-Nome da Entidade: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 

1.2-Endereço: 
Rua Gerson França, nº 11-61 - Vila Mesquita - CEP 17014-380 Bauru - SP 
Avenida: Castelo Branco, nº 24-09- Popular lpiranga -CEP17052-005 Bauru - SP 
Telefone: (14)3223-1754 
e-mail: larsantaluzia@hotmail.com 

1.3 - Funcionamento: 
De segunda a sexta-feira 
Das 08h às 12e das 13h às 17h. 

1.4 - Apresentação: 

O Lar Escola Santa Luzia para cegos foi fundado em 24 de Abril de 1969, pelo Sr. 
Aldire Pereira Guedes. Anteriormente a essa data, os deficientes visuais de Bauru eram 
assistidos por uma Organização da cidade de São Paulo chamada APIT - Associação 
Promotora de Instrução e trabalho para cegos, que também possuía mais três filiais nas 
cidades de Santos, Sorocaba e Piracicaba. 

Para manter a Associação, os deficientes visuais confeccionavam vassouras de 
piaçava e as vendiam com espanadores, como também faziam o recebimento de 
doações dos poucos sócios contribuintes. 

Senhor Aldire era fotografo e começou a participar da Associação lendo livros para 
os cegos. 

Na época o diretor da Associação que também era cego, comentava sempre com 
Sr. Aldire sobre os problemas financeiros da Associação. 

Em concordância com o Diretor da Associação, SrAldire propôs de abrir uma 
escola para deficientes visuais em Bauru, mas para isso teria que constituir uma nova 
diretoria e pagar as dividas que a APIT possuía com o comercio local. 

Durante dois anos nenhuma modificação pode ser feita, devido a dividas. Somente 
após o pagamento é que realmente começou a funcionar o Lar Escola Santa Luzia para 
cegos. 

Neste período a nova entidade sobreviveu com a contribuição das pessoas da 
comunidade e profissionais voluntários, que mesmo comdificuldades não deixou de 
prestar atendimento aos deficientes visuais. 

A origem do nome Lar Escola Santa Luzia para Cegos surgiu, pois na ocasião a 
entidade prestava atendimento em regime de internato, e alguns usuários que não 
tinham familia residiam no local. Porém devido as dificuldades financeiras, essas 
pessoas foram transferidas para outras entidades que prestavam este serviço e os 
atendimentos passaram a ser semanal com um novo perfil de atendimento, oferecendo 
atividades especializadas na área de Educação Especial, Informática, Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, Idosas e suas Familias, 
visando à autonomia e melhor qualidade de vida para nossos usuários. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos, também designada pela sigla "LESC" 
fundada em 24/04/1969 - é uma sociedade civil de direito privado que não possui fins 
econômicos. 

O LESC tem sede e foro na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua Gerson 
França nº 11-61, Vila Mesquita, fone (14) 3223-1754,CNPJ 45.030.442/0001-19. 

A Entidade Celebra Parceria através do Termo de Colaboração com a Prefeitura 
Municipal de Bauru - Secretaria Municipal da Educação e Secretaria do Bem Estar 
Social - SEBES. 

O LESC tem por finalidade prestar apoio e orientação a Pessoas Portadoras de 
Deficiências Visuais e/ou múltiplas relacionadas à cegueira. 

2.1 - Legislação Pertinente: 

O Lar Escola Santa Luziasegue algumas condiçõespara atender pessoas com 
• deficiência visual, sendo assim para considerar uma pessoa com deficiência visual o 

decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999 rege: 

• 

Art. 4° i; considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

Ili - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após 
aMelhor correção, ou campo visual inferior a 20° (tabela de Snellen), ou ocorrência 
simultânea de ambas as situações; 

Em 1992, Bangkok- Tailândia, a Organização Mundial de Saúde e o Conselho 
Internacional de Educação de Deficientes Visuais (ICEVI) falaram sobre o atendiménto 
do indivíduo com baixa visão, formularam uma definição funcional, visando o 
desempenho visual como mais um processo funcional e não simples expressões 
numéricas da acuidade, dessa forma foram feitas algumas definições: 

Segundo essa discussão a cegueira perda total de ambos os olhos ou percepção 
de luz, que leva o individuo a utilizar o sistema de leitura e escrita em relevo Braille, 
recursos didáticos, tecnológicos e equipamentos especiais, a baixa visão ou visão 
subnormal é caracterizada pela diminuição do campo visual mesmo depois de correção 
e ou após tratamento oftalmológico, acuidade visual inferior a 20/60 (6/18, 0,3) 
percepção de luz ou campo visual inferior a 1 O graus de um ponto fixo, porém utilizar a 
visão para planejar e executar tarefas, mas necessita de recursos educativos especiais 
para atividades escolares e locomoção. 

Martins e Ramírez (2003) mostram três níveis da deficiência visual: o primeiro a 
deficiência mais profunda, onde uma das características está na dificuldade em executar 
atividades com mais detalhes, o segundo nível é a deficiência visual severa que uma 
das características é a dificuldade de executar tarefas que necessitam da visão com 
perfeição, já o terceiro nível é a deficiência visual moderada, que possibilita a realização 
de tarefas visuais com pequenas adequações. 
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição á seguridade social, e tem por objetivos: 

1 - a proteção à familia, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho . 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 

1 - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria; (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

Ili - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. CRedacão dada pela Emenda Constitucional 
nº 59, de 20091 

Art. 227. É dever da famllia, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. CRedacão dada Pela Emenda Constitucional nº 65. de 
2010) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA) em seu artigo nº 54 define que: 

É dever do Estado assegurar á criança e ao adolescente: 
Ili - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

~ de suma importância salientar que aPortaria nº 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e 
normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as 
modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua 
Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. 
O referido material disponibilizado pelo Ministério da Educação "Grafia Braille Para 
Língua Portuguesa" é um material importante e utilizado pelo Lar Escola Santa Luzia, 
seguindo as regras informadas em seu conteúdo. 
De acordo comLei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, título li nos artigos 2º 3º 
que menciona sobre os princípios e fins da Educação Nacional: 
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Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios ê' 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o plenv --....
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
1 - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
li - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 
a arte e o saber; 
Ili - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

Ainda na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Capítulo ~R trea~ãEJ::: / 
Especial discorre que: · N2 L..f io/ 1"'6 

.FOLHAS 33t-\ 
Art. 58º. Entende-se por educaçao especial, para os efeitos ães:fi:fãf-ril:~eFr, 11·-ar·==== 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
§ 2°. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições especfficas dos alunos, 
nao for passivei a sua integraçao nas classes comuns de ensino regular . 

Seguindo esses princípios a Entidade promove através do seu trabalho condições 
para o melhor desenvolvimento da Pessoa com Deficiência Visual, proporcionando 
através de atividade Educacional, Social.Garantias de Direitos e o livre acesso a bens e 
serviços garantidos por lei, promovendo a auto-estima e inclusão na sociedade. 

Diretrizes do MEC: referenciais curriculares para a Educação Especial 
A Educação Especial vem mudando suas ações politicas dentro da educação, 

visando uma perspectiva melhor no que diz respeito aos direitos humanos, uma 
proposta educacional que considera a real necessidade de cada aluno, porém essa vem 
caminhando de forma lenta dentro das políticas sociais do nosso país, no entanto o 
avanço de pessoas com deficiência visual vem aumentando a cada dia no Brasil, 
destacando que as ações ainda não estão totalmente alinhadas ao esperado. 

RESOLUÇAO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001.(*) 
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
RESOLVE: 

Art. 3° Por educaçao especial, modalidade da educaçao escolar, entende-se um 
processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns, de modo a garantir a educaçao escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da 
educaçao básica. 

Segundo o artigo citado acima a modalidade de Educação Especial é entendida por 
oferecer propostas que beneficie a educação especial, sendo organizado para ofertar o 
desenvolvimento do potencial de cada aluno com necessidades educacionais. 

O Plano Nacional de Educação (Brasil 2014-2024) tem como meta para Educação 
Especial, 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educaçao básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (Meta 4; pg: 55). 
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O Plano Nacional de educação ainda apresenta estratégias para o cumprimento da 

metas sendo elas: 1 PROC. N2 ~hlJ i 
• Incentiva criação de centro multidisciplinar FOLHAS : 5& 
• Apoio, pesquisa e assessoria articulados com instituições acadêmicos 
• Integração com profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 

psicologia, para apoiar o trabalho do professor de educação básica com alunos 
com deficiência. 

Para tanto pretende desenvolver pesquisas voltadas para o desenvolvimento 
metodológico, equipamentos, recursos de tecnologia assistiva, materiais didáticos 
visando à melhoria do ensino e da aprendizagem e condições de acessibilidade. 

Ao longo deste PNEdefine indicadores de qualidade e política de avaliação e 
supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 
atendimento a alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento altas 
habilidades e superdotação. 

Fomentará parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, tendo em vista a ampliação e 
condição de apoio ao atendimento escolar da pessoa com deficiência, favorecendo a 
participação da família e da sociedade na construção de uma educação inclusiva, bem 
como nos termos do decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 e dos arts. 24 e 30 
da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas comDeficiênciaa adoção do Sistema 
Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;( pg 55, 56, 57, 58). 

Com base nas diretrizes nacionais para Educação Especial na Educação Básica 
(2001), são pautadas ações para a efetivação da Educação especial. 
No âmbito Político é necessário prover recursos pedagógicos especiais, apoio aos 
programas educativos e ações destinadas a capacitação dos profissionais para atender 
a demanda. 

No âmbito pedagógico técnico - cientifico coloca-sea formação dos professores, " 
A formação dos professores para o ensino da diversidade, bem como para o 
desenvolvimento de trabalho de equipe são essenciais para efetivação da inclusão. " (pg 
31) . 

Ainda destaca-se que no inciso li do Artigo 59 da LDBEN mostra dois perfis de 
professor para atuar, sendo o de sala comum capacitado e o professor especialista em 
Educação Especial. 

No âmbito pedagógico é destacada a importânciado ensino e aprendizagem do 
aluno onde não visa os padrões de normalidades, mas coloca que a escola deve se 
ajustar para atender as necessidades dos alunos. 

No âmbito administrativo o foco é que constituam e façam funcionar um sistema e 
um setor responsável pela educação especial, providos de recursos humanos, materiais 
e financeiros que viabiliza e sustenta esse processo de construção da educação 
inclusiva. 

Os fundamentos teóricos metodológicos da inclusão escolar centralizam-se numa 
concepção de educação de qualidade para todos, enfatizando o respeito à diversidade 
dos educando, sendo assim, às mudanças das propostas tem sido reiterada ao suporte 
aos educando inclusos, para o atendimento das necessidades educacionais. 

Assim, o inciso Ili do artigo 208 da Constituição Brasileira se refere ao atendimento 
educacional especializado as pessoas com deficiências, principalmente na rede regular 
de ensino. 

7 



~~® 
TA. 

L ZI 
P~CEGOS 

RUAGERSON FRANÇANº11~1 -CEP.17014-380-ALTOS DÂCIDADE-f'ONE 3223-1754Fax322 LI ,,.,,." 

UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24-09 • CEP 17052-005 • Vl. PAULISTA- FONE (14) 323 ~· ,. '?.-
E ~~ l -· . CNPJ: 45.030.44210001-19 • BAURU - SP • ·MAIL: larsantaluzla@hotmall.com 0 , 

o -- !/) 

7..-: TV r~· 

Na Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEEP, 1994), o MEC estabel ~ · 
como diretrizes da Educação Especial apoiar o sistema regular de ensino para a -~-_,,, 
inserção dos deficientes e dar prioridade, quanto ao financiamento, a projetos 
institucionais que desenvolvam ações de integração. Esta foi posteriormente reforçada 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( Lei nº 9394/96), e recentemente 
nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 
2001). JÇ 
A LDB reconhece a importância deste aspecto para a inclusão, ao ê!lfM>d{êcer em sey u 

artigo 59, que: FOLHAS ? G 
i..:...:.:~============== 

Os sistemas de ensino assegurarllo aos educandos com necessidades 
especiais: [ ... ] Ili - professores com especialização adequada em nlvel médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

Dessa forma lutamos por um ensino pautado na inclusão da Pessoa com Deficiência e a 
• oferta de meios que irão contribuir para sua inserção na sociedade. 

• 

2.2 -Fundamentos teórico-metodológicos: 
A Educação Especial como modalidade da educação especial, organiza-se 

considerando uma ação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da 
educação inclusiva; bem como o cumprimento dos seguintes dispositivos legais e 
politicos- filosóficos. 

• Assegurar políticas efetivas de Educação especial 
• Orientar quanto adaptações e um curriculo flexível escolar 
• Orientar acerca da avaliação pedagógica e necessidades educacionais 
• Garantir os direitos dos alunos com deficiência ofertando atendimento a 

modalidade de Educação Especial em caráter substitutivo. 

2.3 - Análise da Realidade 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência visual iniciou na época do 
Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 
1854, atual Instituto Benjamin Constant- IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, 
hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos - INES, ambos localizados 
no Rio de Janeiro. 

Há tempos a cegueira vem sendo considerada como algo de difícil compreensão, 
as pessoas cegas foram sempre consideradas como incapazes, dependentes e 
negligenciadas chegando a ser eliminadas em alguns lugares. 

Desde então a pessoa com deficiência visual passou a ter suporte em caráter 
educacional e com o passar do tempo visto com outros olhos tendo como primordial o 
Ensino do código Braille. 

Birch (1990) coloca que o código Braille é usado pelos deficientes visuais realizar a 
escrita e leitura, foi criado em 1825, na França por Louis Braille. 

Louis morava na cidade de Coupvrar, um povoado situado ao leste de Paris. Seu 
pai era seleiro e fabricava arqueiros para seu povoado, quando criança, com três anos 
de idade, Louis brincava com ferramentas de trabalho de seu pai, quando machucou os 
olhos com uma das ferramentas o deixando cego. Louis estudou em um Instituto da 
França especifico para cegos. No decorrer da sua vida, se dedicou aos estudos de 
métodos para aprendizagem e leitura de deficientes visuais, aperfeiçoou seus estudos 
até chegar à descoberta do método braile. · 
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Desse sentido, aprender o Braille é importante no processo ensino/aprendizagem 

do aluno com deficiência visual, pois favorece e dinamiza o desenvolvimento e ~. 
concretização deste processo. O Braille é a ferramenta que permite a conexão do 
deficiente visual com o universo do conhecimento e da informação gueira z~b / \'Â 
congênita ou adquirida no decorrer da vida. ::1--

A leitura é de extrema importância para todos: ~F~O~L~H~/:15~~~===== 
A leitura é um dos meios que o indivíduo tem de se comunicar com o mundo, de ter 

contato com novas ideias, pontos de vista e experiências que talvez, na sua vida prática 
jamais lhe proporcionasse (WERTHEIN, 2005, p. 1). 

É por meio da leitura que o deficiente visual pode criar, imaginar o que não vê, 
aprofundar-se num mundo de imaginações e criar suas próprias imagens com base nas 
referências trabalhadas. Sendo assim, a leitura e escrita Braille, oportuniza ao deficiente 
visual experiências que eles não poderiam ter sem a leitura, pois não enxergam. 

Oliva (2000) enfatiza que o Braille é o meio natural de leitura e escrita dos 
deficientes visuais. 

Segundo Martins (2006), os educadores devem estar ainda mais atentos e buscar 
recursos necessários para atender o aluno deficiente visual, procurando atender suas 
necessidades, por meio de recursos especiais e apoio no sentido de igualitário 
aprendizado, para tanto o ensino do Braille se faz importante para que o deficiente visual 
faça uma leitura do mundo a sua volta se sentindo amparado na área educacional. 

Segundo Rogalski (2013), a educação de pessoas com deficiência foi denominada 
como Educação Especial, pelo motivo dessa pessoa ser considerada como alguém que 
precisa de tratamentos especiais, como consta na lei 4024/61 5693/71, que foi 
substituída, atualmente, pela lei 9394/96 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

A inclusão é um movimento mais amplo e de natureza diferente ao da integração 
de alunos com deficiência ou de outros alunos com necessidades educacionais 
especiais. Na integração, o foco de atenção tem sido transformar a educação 
especial para apoiar a integração de alunos com deficiência na escola comum. 
Na inclusão, porém, o centro 
da atenção é transformar a educação comum para eliminar as barreiras que 
limitam a aprendizagem e participação de numerosos alunos e alunas (BRASIL, 
2005, p.07). 

De acordo com Bruno (2006), deficiente visual é o indivíduo cego ou com baixa 
visão. A definição educacional para deficientes visuais diz que cegas são pessoas que 
não têm visão suficiente para aprender a ler em tinta e precisam utilizar outros métodos 
com os sentidos remanescentes com: tato, audição, olfato, paladar e sinestésico, para 
seu desenvolvimento e aprendizagem. Ainda para a autora, essas pessoas assim como 
as outras, necessitam de afeto, atenção, cuidados, relação e interação positiva para ser 
inseridas no meio social e cultural. 

Para tanto o deficiente visual congênito ou adquirido necessita de um apoio e de 
várias orientações para ter autonomia e independência, e o ensino do Braille 
é importante, pois é flexível, ou seja, pode ser usado em diferentes ambientes e 
situações, facilitando a vida do deficiente visual, como por exemplo, em menus de 
restaurantes, em medicamentos, em elevadores, caixas eletrônicos de bancos, mapas 
entre outras. 

O aprendizado do Braille e a leitura proporcionam uma visão do mundo às pessoas 
deficientes visuais, essa ferramenta é muito importante, pois de acordo SANDES (2009), 
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principalmente no que diz respeito às normas de ortografia, já que o conhecimento 
dessas regras exige muita leitura, e nesse aspecto sem Braille o deficiente visual não 
conseguiria perceber o uso de pontuações, acentuações, já que a ento~ R§I voz na ~b) 11 
leitura não é o suficiente para que o cego aprenda as regras. · ;i.,?,~ ' 1 

O sistema Braile não é tão simples, o mesmo é constituído por iPIStMbQ!~m:::-: ~-
alto relevo, resultado da combinação de seis pontos em uma cela retangular, colocados 
em duas colunas na vertical de três pontos na direita e três na esquerda. 

Podemos fazer as representações tanto de letras, como algarismos e sinais de 
pontuação. 

Segundo Bruno (2006), a leitura do braile é realizada da esquerda para a direita, 
com uma ou ambas as mãos, e é preciso ter habilidade tátil na ponta dos dedos, a 
posição do aprendiz deve ser confortável e as mãos devem estar um pouco abaixo dos 
cotovelos, proporcionado assim um maior conforto, ritmo e velocidade. 

Ainda de acordo com a autora, reglete e o punção material utilizado na escrita, 
foram os primeiros instrumentos utilizados por pessoas com deficiência visual para 
escrever o braile, também tem a máquina de datilografia que é formada por seis teclas, 
três do lado direito e três do lado esquerdo, que correspondem aos pontos da cela 
Braille, a mesma possibilita ao deficiente visual uma escrita da esquerda para direita, 
diferente da reglete que se escreve da direita para esquerda e realiza a leitura da 
esquerda para direita. 

Nesse sentido para o aprendizado do Braille o deficiente visual necessita de várias 
habilidades que devem ser trabalhadas para que o mesmo desenvolva uma boa escrita 
e uma boa leitura. 

Antes de aprender como se escreve e como se lê a pessoa precisa de uma 
explicação para ter uma idéia o que irá aprender, o Braille não faz parte do cotidiano das 
pessoas, somente o deficiente visual utiliza- se dele, nesse sentido o ensinamento 
prévio se faz importante e os aspectos psicomotores, cognitivos e habilidades sensoriais 
devem ser trabalhados, visto que são essenciais para facilitar o processo de 
alfabetização. 

De acordo com MEC (2006), o professor alfabetizador deve considerar todos os 
aspectos de desenvolvimento do aluno, ou seja, qual o grau da perda da visão, o que o 
individua já sabe, que tipo de experiência teve anteriormente, quais oportunidades foram 
dadas a eles, nesse processo tanto para o deficiente visual congênito e ou adquirido o 
professor deve ajudar a lidar com as frustrações e motivá-los a construir novos saberes 
e novos significados, para tanto a meta deve ser de ação funcional significativa 
vivenciada e construída. 

Ainda segundo o MEC (2006),à fundamentos essenciais para a escrita do sistema 
Braille, as habilidades motoras, sucessão de movimentos motores amplos ou seja 
habilidades de coordenação motora fina, isso levará o mesmo a analisar detalhes bem 
como adquirir destreza dos dedos e flexibilidade de punho. 

É necessária uma avaliação das habilidades adquiridas e ainda em processo de 
aquisição, para tanto algumas atividades funcionais podem ser realizadas como 
proposta de aquisição de força muscular e mobilidade nos movimentos das mãos. 

O domínio dos movimentos das mãos é muito importante para o reconhecimento dos 
símbolos Braille, que poderão ajudar na identificação e interpretação, portanto podemos 
aplicar atividades que estimulem o desenvolvimento das habilidades necessárias. 

Ainda na ausência da visão a alfabetização exige experiências sócio- adaptativas e 
exploração do pleno desenvolvimento do tato sendo elas: consciência de qualidade tátil, 
reconhecimento da estrutura e da relação das partes como um todo, compreensão de 
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representações gráficas, utilização de simbologia, o tato é des~if~\%fill.\1\7tJID~taaPP."\tialme~ê6= 
deve ser trabalhado durante toda a vida do deficiente visual, visto que é a base para v.,. __ 

níveis mais elevados de cognição, depois desse processo é importante que o deficiente 
desenvolva a capacidade de organizar, transferir, abstrair conceitos e de maneira prática 
é trabalhado a discriminação tátil por meio de atividades de: explorar objetos, identificar 
diversos tipos de objetos, classificar objetos ( forma, tamanho, textura), seriar objetos de 
diferentes espécies ( graduação crescente e decrescente), semelhanças e diferenças, 
largura, posição, lateralidade, textura, distância, comprimento, noção de conteúdo. 

Entre linhas o processo da alfabetização parte das noções básicas de símbolos, 
sendo assim a reabilitação dos deficientes visuais é um processo global e total, o ensino 
do Braille é apenas um dos elementos que compõe esse processo, ensinar jovens e 
adultos que perderam a visão recentemente não basta mera transferência de 
conhecimento, nessa visão o professor deve ter disponibilidade de ouvir, e falar sobre a 
cegueira, atitudes de defesa, medos, angustias e manifestações que podem surgir com 
a perda da visão. 

A reabilitação é uma mudança de sentido à vida, consciência de que a vida não 
terminou e que pode continuar dando espaço à inclusão nos aspectos sociais, 
intelectuais e psicológicos. 

Com o trabalho de alfabetização Braille permite aos deficientes visuais a sensação 
de inclusão na sociedade, pois o Braille permite a autonomia, no entanto é necessário 
que o Braille ande em conjunto com outras necessidades como as atividades de vida 
diária, atividades de vida prática, locomoção e mobilidade. 

Segundo Freire (1987) as escolas devem valorizar o conhecimento dos alunos, 
respeitar os saberes socialmente construidos na prática comunitária e discutir com os 
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino, prática favorece 
o aprendizado e respeita o estudante como um ser capaz pode dizer assim, que o 
sucesso da EJA depende também da escola respeitar os conhecimentos e suas 
experiências diárias. 

Segundo BRASIL (2007), a deficiência Visual, conforme o documento Políticas 
Nacionais de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é uma 
deficiência sensorial que abrange duas categorias: a de pessoas com baixa visão e a de 
pessoas cegas, essas últimas incluem as pessoas com cegueira congênita e com 
cegueira adquirida. 

Para que haja o aprendizado do aluno cego, em sala de aula do sistema regular de 
ensino, é necessário que todas as necessidades básicas e metodológicas sejam 
contempladas, Para tanto nosso objetivo enquanto entidade acolhedora e inclusiva 
trabalha esses aspectos, pois o processo de aprendizagem do aluno cego da EJA ocorre 
muito lentamente, pois a leitura tátil é três vezes mais fragilizada que a leitura visual, 
sendo assim é preciso muito estímulos sensoriais para uma efetiva inclusão desses 
alunos, e trabalhamos para ofereceressa possibilidade de ensi~o e aprendizagemde 
habilidades táteis e a alfabetização da escrita e leitura Braille fazerdo uma ponte para o 
encaminhamento após aquisição dessas habilidades. 

Nesse sentido temos a tecnologia uma das grandes aliadas à educação da pessoa 
com deficiência visual, oferecendo benefícios aos deficientes visuais, sendo um meio 
alternativo de resgatar a aprendizagem, motivando e aumentando a auto-estima baixa 
desse indivíduo. 

A informática no âmbito alfabetizador surge como uma ferramenta para auxiliar o 
professor, um instrumento facilitador e paralelo ao ensino do código Braille. 

O uso desse recurso favorece e apóia o ensino, dando foco à qualidade de vida, e 
autonomia no processo de aquisição de conhecimento ao mundo o cerca. 
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FOLHAS 
A informática é a "ciência que visa ao tratamentoda informação 
através do uso de equipamentos e procedimentos da área de 
processamento de dados" - FERREIRA, (1986). 

Para o autor a informática desenvolve o indivíduo e vai despertando e unindo 
corpo, mente e emoção, oferecendo autonomia, estimulando a percepção e contribuindo 
na construção coletiva e individual do conhecimento propriamente dito. 

Esse trabalho envolve a memória visual, auditiva, coordenação motora, orientação 
espacial e controle dos movimentos vindo de encontro com a alfabetização Braille. 

De acordo com Jonassen (1996), a aprendizagem pelo computador é mediada em 
quatro aspectos relevantes e diferenciada sendo; 
Aprender a partir da tecnologia, aprender a cerca da tecnologia, aprender por meio da 
tecnologia: aprender com a tecnologia. 

A questão que determina esse estágio não é só a tecnologia em si, mas como está 
será oferecida rica de estratégias para beneficiar o deficiente visual no seu aprendizado . 

Valente (2000) define o termo "Informática na Educação" como: 

A inserção do computador no processo de aprendizagem dos 
conteúdos curriculares de todos os nlveis e modalidades de 
educação. Para tanto, o professor da disciplina curricular deve ter 
conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador e 
ser capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais de 
ensino-aprendizagem e atividades que usam o computador 
(VALENTE, 2000). 

Atualmente o computador faz parte da vida cotidiana das pessoas, ou seja, está 
presente em várias atividades humanas e pode ter várias finalidades, porque quando 
usadas com responsabilidade, é uma máquina que estimula o processo do pensar e a 
linguagem simples. 

Portanto a informática vem fazendo transformações e mudando o conceito da 
sociedade em achar que só quem faz o uso da visão pode aprender, esse movimento e 
o uso da tecnologia em favor da educação criam perspectivas positivas às pessoas com 
necessidades especiais, sendo nosso trabalho em oferecer informática básica para 
nossos alunos. 

Além da Alfabetização Braille e o ensino da Informática, propiciamos um trabalho 
de estimulação tátil por meio do ensino de empalhamentos em cadeiras, possibilitando o 
acesso ao mercado de trabalho. 

Diante deste fato torna-se cada vez mais importante a capacitação educacional e 
profissional dessas pessoas, para que estejam preparados para novas tecnologias, e 
ampliem seus conhecimentos para conquistarem seu espaço e desenvolver uma 
profissão. 

O desenvolvimento de atividades com artes manuais como: empalhamento em 
cadeiras, pulseiras, vassouras de palha, tapetes, tricô e outros, pode gerar um meio em 
que a pessoa com deficiência encontraráatravés dessas habilidades desenvolvidas 
umaprofissão para se alto sustentar. 

Essas atividades irão desenvolver a coordenação motora fina e grossa, noções de 
medidas e grandezas, lateralidade, espessuras, texturas sendo um facilitador no 
aprendizado tanto da alfabetização Braille quanto da inclusão digital. 

Sendo assim, para que os jovens e adultos possam aprender adequadamente, é 
preciso considerar o conhecimento que estes estudantes possuem, pois os estudantes 
da EJA possuem uma experiência de vida e já aprenderam diferentes coisas em 
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diferentes contextos pela necessidade que a vida lhes impõe e esses aspectos são . 
levados em consideração, uma vez que são jovens que perderam a visão no decorrer da 
vida. 

Diante disso o Lar Escola Santa Luzia tem por finalidade oferecer alfabetização de 
crianças, jovens e adultos, informática e atividade manual e mais que isso prepara os 
mesmos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos a retornar a escola de 
ensino comum, sendo assistidos no período contra turno pela pedagoga e recebendo 
suporte necessário as suas dificuldades enfrentadas, sua inclusão no mercado de 
trabalho e sua inclusão digital. 

O trabalho oferecido visa trabalhar a autonomia e independência dentro e fora de 
sala de aula com passeios, música, dança, filmes, atividades de vida diária e prática, 
suporte a família, tudo em conjunto com a Área educacional. 

Para que tudo isso se concretize utilizamos de parcerias com a Secretaria 
Municipal da Educação, Secretaria do Bem Estar Social (SEBES), Associação da Mulher 
Unimed (AMU), Escolas de Ensino Superior ( UNESP, FIB, ANHANGUERA). 

,..-~~-=~--,-,-=-~~~ 

2.4. Valores e Missão da Entidade: 
PROC. NG '2J,, k { ("ó 

=3Li \ FOLHAS 

O LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS é uma eritidade social sem fins 
lucrativos, fundada em 24 de abril de 1969 que tem por finalidade prestar apoio e 
orientação a pessoa com deficiência visual, oferecendo atividades que possibilitem 
desenvolver suas potencialidades e habilidades para sua inserção na sociedade com 
ações pedagógicas socio-educativas, Alfabetização Braille, informática, atividades de 
vida diária e prática, atividades manuais, orientação e mobilidade, cultura, lazer, troca de 
vivências no grupo de terapia psicológica, atendimento social individual e em grupo 
conforme necessidade, buscando sua autonomia, melhor qualidade de vida e a inclusão 
social. 

3 - PROPOSTA DE AÇÃO 

3.1 - Objetivos e duração do Projeto Político Pedagógico: 

• Objetivos: 

.;' Oferecer atendimento pedagógico para pessoa com diagnóstico de deficiência 
visual e/ou múltipla associada à cegueira pautadas na metodologia Braille e 
currículo funcional. 

.;' Iniciar atendimento de forma complementar ou suplementar a crianças com 
deficiência visual matriculadas em classes comuns do ensino regular, 
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizado . 

.;' Promover a educação nas modalidades crianças, jovens, adultos e idosos com 
deficiência visual. 

./ Promover a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas familias . 

.;' Oferecer inclusão digital por meio da informática educacional 

.;' Promover e executar a interação social e de trabalhos visando à inclusão . 

.;' Defender, preservar e aprimorar junto com órgãos públicos os direitos da pessoa 
com deficiência notadamente com deficiência visual. 

.;' Oportunizar a plena integração com os meios que contribuam com o 
desenvolvimento e com a inserção social na cultura, lazer, e a arte. 

Duração do Projeto Político Pedagógico:02 anos (bienal) 
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De acordo com o Estatuto Social da Entidade, o LESC tem por finalidade prestar 
apoio e orientação a Pessoas Portadoras de Deficiências Visuais e/ou múltiplas 
relacionadas à cegueira. 

Parágrafo primeiro - O LESC poderá admitir PPDV (Pessoas com Deficiência Visual) ou 
múltipla desde que seja autorizado pela Diretoria, baseado em parecer da equipe 
técnica, para aprovação das condições de atendimento. 

Portanto para a inclusão do usuário na entidade, o mesmo passará pelo processo 
de triagem com o Serviço Social, Psicologia, avaliação Pedagógico e depois 
encaminhado para as atividades que se encaixem no perfil do usuário. 

Durante a permanência do usuário na Entidade, a avaliação é continua formalizada 
àtravés de anotações semanais, em prontuários . 

Descrição do público Alvo:Pessoas com deficiência visual e/ou múltiplas relacionadas 
à cegueira. 
Cursos: São ministradas aulas de alfabetização Braille, Informática Básica e Atividades 
Manuais. 
Procedimento para efetivação de matricula: As matriculas são efetivadas a partir da 
avaliação psicossocial e pedagógica, a demanda se concretiza por procura espontânea 
da comunidade. 
Capacidade de atendimento: Os usuários são atendidos em 03 salas no perfodo da 
tarde totalizando 65 usuários. 
Recursos, materiais e institucionais 

Setor administrativo Setor de servicos Setor oedaaóaico 
01 sala de diretoria 01 cozinha 01 sala de Braille 
01 sanitário 01 despensa 02 salas de informática 

01 refeitório 02 salas de atividades manuais 
03 banheiros dos usuários 01 sala de música 

01 sala de materiais 
01 sala de descanso 
01 banheiro dos funcionários 

ó Com re acão aos recursos oedan• 1gicos a escola conta com: 
Computadores 
Aparelho de som 
Impressora comum e/Braille 
Scanner com recurso em áudio 
Máquina Braille Tetrapoint 
Livros didáticos e paradidáticos em Braille 
Televisão, DVD de filmes, contos, com audiodescrição 
Reafete 
Punção 
Fone de ouvido 
Painel alfabeto braille madeira 
Tesouras 
Pistola de cola auente 
Joao da memória de textura madeira 
Binao braile de letras madeira 
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Domino de animais braile madeira 'o _;J 
Materiais de consumo ···-·-
Sulfite - . ,. 

J t~ 
Paoel esoecial oramatura 150 cara escrita braille r'KV\.. N' • (.,._ 
Cola relevo C/"11 LI AC ;i,J, ~. -EVA com textura 

Lixa 
Láois 

Caneta 
Caderno 

Cola CI uente 
cartolina 

Paoel cartão 
E tudo que for necessário e comolementar. 

Funcionãrios: 

.Nome: Carg Atividade RG Função Habilitação e cursos Parceria 
a desempenhada desempenhada de Especialização e 2019 
horár na Entidade. ou cursos técnicos. 
ia 

3rasiele de Moraes 201 h Alfabetização 347138470 Pedagogia com 
Braille habilitação em 

Pedagoga Deficiência Visual e 
Deficiência Intelectual SME 

Jorge Herrera 20/h Informática Básica 152483160 Curso técnico de 
.opes docência dosvox, 

virtual vision (SENA!, 
Monitor ITU\ SME 

11aria Regina 20/h Artes manuais 16.826.136 Ensino fundamental 
"ravaali Monitora SME 
'parecida 40/h Serviços Gerais 6.437 .213-1 Ensino Fundamental 
Conceição Serviços Gerais SME 
?odriaues Corrêa 
Priscila da Silva 40/h Serviços Gerais !5.864.696-0 Serviços Gerais Ensino Fundamental SEBES 
Pereira 
l'\rlete Rosana 40/h Secretária 19.200. 771-3 Secretária Superior completo SME 
<>ereira 
eila Liz Romani 30/h Assistente Social Q.009.132-8 Assistente Social Superior Completo SEBES 

Junqueira 
:dy Yoshiko lzumi 20/h Psicóloga 10.613.269 Psicóloga Superior Completo SEBES 
'amamoto 
smeria Silva dos 20/h Educadora Social 55.982.551-1 Educadora Social Superior completo SEBES 
~eis Diniz 
.uciana de Cassia 20/h Educadora Social 13.914.290-3 Educadora Social Superior completo SEBES 
>.ndrade Campos 
>ilva 
~oseli da Silva 40/h Cuidadora 20.926.619 Cuidadora Superior completo SEBES 
?amos 
.ny de Matos 04/h Regente Coral 7.512.635 Regente Coral Superior completo Recursos 
Ili eira próprios 

José Augusto 20/h Motorista l.143.604-5 Motorista Ensino médio completo Recursos 
3asques Gimenes próprios 

=emanda Polastri 04/h Monitora de 45.990.954- Monitora de Superior completo Recursos 
rhereza orientação e X orientação e próprios 

Mobilidade mobilidade 
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3.3 Matriz curricular 
200 dias letivas- 800 horas anuais- 4 horas diárias- carga horária semanal: 20 horas. 
• Áreas do conhecimento contempladas 

Língua Portuguesa (alfabetização método Braille) 
Matemática (método Braille) 
Informática Educacional 
Arte 
• Ementa dos conteúdos de Ensino por áreas e atividades 

- ler e ter acesso ao conhecimento 
- transformar as relações homem/ cultura 
- ampliar a capacidade criativa e crítica 
-trabalhar noção simbólica 
- compreender e interpretar o mundo a sua volta 
- dominar a linguagem 
- Oportunizar a inclusão 
-desenvolver habilidades táteis 
- desenvolver habilidades manuais 
- estimular a leitura tátil 
-estimular a escrita em tinta e assinatura do nome 
-desenvolver o raciocinio lógico matemático 
-Conhecer o lugar onde mora 
-Reconhecer pontos de referência que facilite sua locomoçl!o 
-Onde fica sua escola 
- trabalhar o autocuidado de si mesmo e do ambiente em que vive 
-ter noções de espaço e tempo 
-Associar palavras abstratas ao seu cotidiano 
-Aprender as cores por meio de associações imagéticas. 
-Associar números a quantidade 
-Perceber objetos e suas formas 
-Associar a palavra falada a objetos 
-Associar a palavra falada a ações de cortesias 
- Aprender regras de convivência 
-Perceber a função de cada membro do seu corpo 
-Saber identificar os ambientes da escola 
-Saber se locomover na rua 
- Usar recursos da comunidade 
-Usar locais e órgãos públicos 
-Noção da ocupação e do conhecimento funcional 
-Igual/ diferente 
-Grande/pequeno 
-Discriminar tamanhos 
-Formas 
-Posições 
-Texturas 

FOLHAS 

_ _,/ 
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• Metodologia de ensino adotada: PROC. N2 

FOLHAS-
O Lar Escola Santa Luzia Para Cegos utiliza-se ra eg1as que vão de encontro 

com as necessidades individuais de cada usuário, e construção de materiais adaptados, 
tendo em vistao grau da perda de visão, ou seja, cegueira total e ou baixa visão, 
também levando em consideração suas limitações motoras, cognitivas e comunicativas. 

A OSC oferece ao usuário atividades adequadas a sua idade cronológica levando 
em consideração suas habilidades já adquiridas no decorrer da vida. 

As atividades são pautadas na metodologia Braille que visa à alfabetização da 
técnica de leitura e escrita, identificação e representação dos caracteres Braille na leitura 
e escrita de letras, palavras, frases e textos, breve introdução à simbologia matemática, 
manuseio da reglete, máquina Braille e utilização do conhecimento através de atividades 
de leitura e escrita. 

Nesse processo utilizamos também a metodologia do currículo funcional, pois, ler e 
escrever em braile não precisa ser considerado metas acadêmicas focadas somente 
dentro de sala de aula, essas atividades vão de encontro com a estimulação necessária 
para o aprendizado do mesmo, sendo assim utilizamos como reforço a informática 
educacional, atividades manuais, atividades de vida diária e atividade de vida prática 
para o complemento e desenvolvimento das habilidades. 

A metodologia Braille e a metodologia do currículo funcional adotadas são 
importantes no processo de emancipação da pessoa com deficiência. 

Currículo funcional é aquele que facilita o desenvolvimento de habilidades 
essenciais, a participação em uma grande variedades de ambientes integrados. 
(Falvey, 1989). 

O trabalho com o modelo funcional evidência o aluno a situações de ensino como 
um meio de: 

• Facilitam a generalização das habilidades adquiridas; 
• É neles que o professor irá buscar o seu conteúdo curricular; 
• O aluno é submetido às demandas naturais do ambiente. 
• Identificação pessoal 
• Conhecer o lugar onde mora 
• Reconhecer pontos de referência que facilite sua locomoção 
• Onde fica sua escola · 
• Saber identificar os ambientes da escola 
• Saber se locomover na rua 
• Usar recursos da comunidade 
• Usar locais e órgãos públicos 
• Noção da ocupação e do conhecimento funcional do espaço utilizado pelos 

alunos. 
• Ter noções de peso, medida 
• Ajudar em casa 

Para determinar se uma atividade curricular é funcional ou não, o professor deve 
se perguntar. caso o aluno não aprenda a desempenhar esta atividade, alguém 
terá que fazer isto para ele? Se a resposta for sim, a atividade muito 
provavelmente será funcional. (Falvey, 1989) 
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De acordo com Cardoso (1997), o currículo funcional é comunitário e participativo,,.__.-
ajustada a apoiar o desenvolvimento de conhecimentos do alunoe • · 
nessa abordagem é analisada as dimensões Biológicas, Social, C 
tudo interligado ao desenvolvimento individual de cada um. 

Sendo assim esse trabalho desenvolvido com o aprendizado Fat 
proporciona uma visão do mundo aos deficientes visuais, essa ferramenta é muito 
importante, pois de acordo SANDES (2009), os deficientes visuais necessitam do Braille 
para dominar a norma padrão da língua, principalmente no que diz respeito às normas 
de ortografia, já que o conhecimento dessas regras exige muita leitura, e nesse aspecto 
sem Braille o deficiente visual não conseguiria perceber o uso de pontuações, 
acentuações, já que a entonação da voz na leitura não é o suficiente para que o cego 
aprenda as regras. 

O sistema Braile não é tão simples, o mesmo é constituido por 64 símbolos em 
alto relevo, resultado da combinação de seis pontos em uma cela retangular, colocados 
em duas colunas na vertical de três pontos na direita e três na esquerda. 

Podemos fazer as representações tanto de letras, como algarismos e sinais de 
pontuação. 

Segundo Bruno (2006), a leitura do braile é realizada da esquerda para a direita, 
com uma ou ambas as mãos, e é preciso ter habilidade tátil na ponta dos dedos, a 
posição do aprendiz deve ser confortável e as mãos devem estar um pouco abaixo dos 
cotovelos, proporcionado assim um maior conforto, ritmo e velocidade. 

Ainda de acordo com a autora, reglete e o punção material utilizado na escrita, 
foram os primeiros instrumentos utilizados por pessoas com deficiência visual para 
escrever o braile, também tem a máquina de datilografia que é formada por seis teclas, 
três do lado direito e três do lado esquerdo, que co(respondem aos pontos da cela 
Braille, a mesma possibilita ao deficiente visual uma escrita da esquerda para direita, 
diferente da reglete que se escreve da direita para esquerda e realiza a leitura da 
esquerda para direita. 

Nesse sentido para o aprendizado do Braille o deficiente visual necessita de várias 
habilidades que devem ser trabalhadas para que o mesmo desenvolva uma boa escrita 
e uma boa leitura. 

Antes de aprender como se escreve e como se lê a pessoa precisa de uma 
explicação para ter uma ideia o que irá aprender, o Braille não faz parte do cotidiano das 
pessoas, somente o deficiente visual utiliza- se dele, nesse sentido o ensinamento 
prévio se faz importante e os aspectos psicomotores, cognitivos e habilidades sensoriais 
devem ser trabalhados, visto que são essenciais para facilitar o processo de 
alfabetização. 

De acordo com MEC (2006), o professor alfabetizador deve considerar todos os 
aspectos de desenvolvimento do aluno, ou seja, qual o grau da perda da visão, o que o 
individua já sabe, que tipo de experiência teve anteriormente, quais oportunidades foram 
dadas a eles, nesse processo tanto para o deficiente visual congênito e ou adquirido o 
professor deve ajudar a lidar com as frustrações e motiva-los a construir novos saberes 
e novos significados, para tanto a meta deve ser de ação funcional significativa 
vivenciada e construida. 

Ainda segundo o MEC (2006),à fundamentos essenciais para a escrita do sistema 
Braille, as habilidades motoras, sucessão de movimentos motores amplos ou seja 
habilidades de coordenação motora fina, isso levará o mesmo a analisar detalhes bem 
como adquirir destreza dos dedos e flexibilidade de punho. 
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~ necessário uma avaliação das habilidades adquiridas e ainda em processo 
aquisição, para tanto algumas atividades funcionais são realizadas como proposta de 
aquisição de força muscular e mobilidade nos movimentos das mãos como: 

• Uso funcional das duas mãos 
• Tampar-destamparfrascos 
• Subir-descerzíper 
• Empilhar-desemplilar e construir objetos FOLHAS 

PROC. ND 

• Colar-descolar etiquedas,fitas adesivas 
• Abrir- fechar diferentes objetos 
• Parafusar- aparafusar 
• Alinhavar- desalinhavar-bordar-costurar 
• Enfiar-desenfiar contar 
• Abotoar-desabotoar 
• Fazer-desfazer nós grossos, laços 
• Armar-desarmar quebra-cabeça 
• Pintar e modelar com as mãos 
• Tocar instrumentos como violão e piano 

Nessas atividades é possível trabalhar conceitos de: 
• Igual/ diferente 
• Grande/pequeno 
• Discriminar tamanhos 
• Formas 
• Posições 
• Texturas 

O dominio dos movimentos das mãos é muito importante para o reconhecimento 
dos símbolos Braille, que poderão ajudar na identificação e interpretação, portanto 
podemos aplicar atividades como: 

• Rasgar pedaços de papel de diferentes texturas 
• Destacar tiras de papel 
• Cortar com tesoura folhas de papel, tecido 
• Dobrar pedaços de papel, tecido, roupa 
• Virar página de livro 
• Recolher com as pontas dos dedos: grãos, palitos, pregos sem ponta, folhas de 

papel, clipes 

Ainda na ausência da visão a alfabetização exige experiências sócio- adaptativas e 
exploração do pleno desenvolvimento do tato sendo elas: consciência de qualidade tátil, 
reconhecimento da estrutura e da relação das partes como um todo, compreensão de 
representações gráficas, utilização de simbologia, o tato é desenvolvido gradualmente e 
deve ser trabalhado durante toda a vida do deficiente visual, visto que é a base para os 
níveis mais elevados de cognição, depois desse processo é importante que o deficiente 
desenvolva a capacidade de organizar, transferir, abstrair conceitos e de maneira prática 
é trabalhado a discriminação tátil por meio de atividades de: explorar objetos, identificar 
diversos tipos de objetos, classificar objetos ( forma, tamanho, textura), seriar objetos de 
diferentes espécies ( graduação crescente e decrescente), semelhanças e diferenças, 
largura, posição, lateralidade, textura, distância, comprimento, noção de conteúdo. 
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Entre linhas o processo da alfabetização- parte das noções básicas de símbolos, _.,/ 
sendo assim a reabilitação dos deficientes visuais é um processo global e total, o ensino 
do Braille é apenas um dos elementos que compõe esse processo, ensinar jovens e 
adultos que perderam a visão recentemente não basta mera transferência de 
conhecimento, nessa visão o professor deve ter disponibilidade de ouvir, e falar sobre a 
cegueira, atitudes de defesa, medos, angustias e manifestações qu eW!?surgir com ~ 
a perda da visão. · ----~ ~ 1 

A reabilitação é uma mudança de sentido à vida, consciência km~.tti.::a:::lti"fia:::mto=:==:= 
terminou e que pode continuar dando espaço ã inclusão nos aspectos sociais, 
intelectuais e psicológicos. 

Com o trabalho de alfabetização Braille permite aos deficientes visuais a sensação 
de inclusão na sociedade, pois o Braille, informática e artes manuais permite a 
autonomia, no entanto é necessário que as mesmascaminham em conjunto com as 
atividades de vida diária, atividades de vida prática, locomoção e mobilidade por meio do 
modelo funcional. 
3.4 Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento, etapas de aprendizagem e 
propostas de solução das dificuldades que poderão ser apresentadas pelos 
alunos. 

Ao ser matriculado na instituição o aluno passa por uma entrevista com a 
Assistente Social e com a Psicóloga, que encaminha o mesmo para uma avaliação 
pedagógica com a Pedagoga e avaliação de sensibilidade com a terapeuta ocupacional. 

~realizada a avaliação pedagógica e elaborado o plano de trabalho e meta para o 
aluno de acordo com suas necessidades apresentadas durante a avaliação, nos casos 
de dificuldade motora, falta de percepção tátil que muitas vezes são apresentados por 
alunos com diabetes, os mesmos são encaminhados para realizar atividade de 
estimulação tátil no período matutino. 
Realizamos reunião para colocar em pauta a evolução dos alunos e também as 
dificuldades apresentadas no decorrer da alfabetização. 
Etapas de aprendizagem: 

1- Conhecimento dos conceitos básicos do Braille por meio de material concreto e 
palpável de tamanho ampliado. 

2- Leitura com Braille ampliado e formato padrão 
3- Escrita na reglete e ou maquina Braille 
4- Elaboração de uma escrita com normas e regras da língua portuguesa 
5- Treino para obter uma boa leitura 

Depois dessas etapas é aplicado uma avaliação novamente para saber quais 
habilidades já foram adquiridas e quais o aluno necessita de mais apoio para se 
desenvolver, sendo as seguintes questões: 

FASE PREPARATÓRIA 
-Consegue explorar os elementos de uma "cela" Braille? 

ALFABETIZAÇÃO: TÉCNICAS DE ESCRITA E LEITURA 
-Organizações da página escrita 
- trabalhar movimentos corretos das mãos no ato da leitura 
-Trabalhar movimentos corretos das mãos no ato da escrita 
-Processos finais da alfabetização. 
O processo de ensino e aprendizado é individual e continuo por cada usuário, cada um 
apresenta habilidades e dificuldades diversificadas. 
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No caso de dificuldade de escrita: é elaborado um plano de intervenção com vá · s 
materiais pedagógicos que poderão auxiliá-lo nessa fase. ...__, 
No caso de dificuldade de leitura: é descartada a perda de sensibilidade, ou seja, 
solicitamos para o aluno uma avaliação médica de sensibilidade tátil, de ois _d::!,!e::......-..,..,.-~ 
descartado a falta de sensibilidade tátil, é elaborada estratégias co rw,is de leitura ~J.L 
com saliência dos pontos Braille diferentes, até chegar à original. · ~bi r;, 
Quando o aluno não concluiu o ensino fundamental e médio, após irml' · r.a:-e- · -
demonstrando interesse em prosseguir com os estudos, encaminhamos os mesmos 
para a Escola Mercedes Paz Bueno, para concluir os estudos e continuamos dando 
apoio pedagógico especializado, durante esse processo. 

3.5 Orientaçãopedagógica 
Os professores são orientados sempre que preciso, por escrito e verbalmentede 

acordo com a necessidade e as atividades que estão sendo desenvolvidas por eles 
dentro e fora de sala de aula, tendo em vista o bom funcionamento e relações conjuntas 
entre todos . 

3.6 Formação continuada dos educadores e funcionários 
Os cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação de 

Bauru, Secretaria do Bem Estar Social são as principais atividades de formação 
continuada dos profissionais da Entidade. 

Dentre outras realizadas na Instituição como: 
Reunião pedagógica que envolve os aspectos; 

• Avaliação e reavaliação 
• Orientação sobre metas estipuladas e alcançadas 
• Dificuldades apresentadas pelos alunos, e possíveis soluções com estratégias 

articuladas pela equipe 
• Formação das turmas 
• Orientação familiar 
• Elaboração do Plano de Trabalho; 
• Planejamento Anual; 
• Relatório de atividades anual; 
• Sugestões de cursos de capacitação na área de deficiência visual 

3.7 Gestão democrática da Entidade 
O Lar Escola Santa Luzia Para Cegos é composto por uma diretoria que é 

representada pela: 
Presidente: Nilce Regina Capasso Canavesi 
Pedagoga: Grasiele de Moraes 

A gestão democrática na organização do trabalho pedagógico realizado na 
Entidade apresenta o Projeto Político Pedagógico como ferramenta para subsidiar e 
colaborar no desenvolvimento escolar, sendo assim o mesmo indica um caminho para 
uma possível democracia. 

Nesse sentido nos preocupamos em analisar as possibilidades de práticas 
participativas no âmbito escolar, buscando sempre uma abordagem crítica, 
compreensão das abordagens e participação de todos. 

Necessariamente esse trabalho é constante por cada trabalho diário realizado por 
cada um dos sujeitos do espaço escolar, considerando sempre os aspectos de 
formação, tempo, espaço, legislação, administração, políticas educacionais, recursos 
financeiros e humanos, que resume a educação vivenciada em nosso espaço. 
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Essa visão crítica tem como objetivo buscar caminhos alternativos, a gest •. :/ 
democrática é vista como um meio de encaminhar o nosso trabalho pedagógico, 
articulando todos os responsáveis pelo PPP, tendo como base a pa · i~1aeâ1-~OS"---:-;-:-"'.:;::;--; 
diferentes segmentos, no coletivo, com abertura para trocas de dd1!flQfu 
responsabilidades. 

De acordo com Dourado ( 2002), a gestão democrática faz p rocesso 
de aprendizado, possibilitando a criação e participação de todos em um aprendizado 
conjunto, tendo como respostas a reflexão com vista a sua transformação. 

Modificar a escola é uma instituição democrática, é compartilhar as conquistas, 
fracassos, decisões e integração de todos os membros da escola. 

Hoje a gestão democrática é tida como um elemento fundamental para alcançar a 
qualidade da educação, tendo em vista sempre que para uma efetiva gestão 
democrática é fundamental a participação conjunta, tarefa árdua, mas leva a um 
caminho de sucesso educacional. 

Tem-se como indicativo que para uma gestão democrática na escola é 
necessário um trabalho coletivo, o que nao é meta fácil de atingir. A condução de 
processos que conduzam a um novo processo decisório responsável e 
comprometido neste trabalho coletivo, entendida como gestão democrática, 
poderá ser um dos caminhos para que a escola se insira num processo 
pedagógico eficiente orientado para a qualidade e eficácia da educação 
desejada para todos. (ROSENAU, 2002, p.07) 

3.8 Educação Especial/ Inclusiva 
A educação inclusiva aponta para a transformação de uma sociedade, é um 

processo em que se amplia a participação de todos, e exige reestruturação da mesma, 
perpassa pelas várias extensões políticas e sociais e vem acrescendo a cada dia nos 
locais públicos e privados de forma a auxiliar no desenvolvimento das pessoas em geral, 
de maneira a contribuir para a prática e ações cada vez mais inclusivas e sem 
preconceitos. 

Há tempos tem se firmado uma luta para inclusão da pessoa com deficiência por 
meio de capacitações, orientações e as próprias leis que amparam o direito a educação 
a pessoas com deficiência. Hoje vemos que a inclusão ainda é um processo diflcil, e que 
nem sempre promove o acesso . 

Esta se realiza ao acolher em seu processo todas as pessoas, seja com 
transtorno do desenvolvimento, seja com comprometimento flsico e assim todo e 
qualquer aluno que passa pela discriminação. 

O processo de inclusão de estudantes teve início nos Estados Unidos pela 
instituição da lei publica nº 94.142/1975, conforme coloca Mrech (2009). que esclarece 
que o foco da educação inclusiva é a interação das pessoas com ou sem deficiência, 
que desenvolve para as pessoas com deficiência, sua autonomia e seu potencial, e para 
as pessoas não deficientes o senso da cidadania e a aceitação da diversidade. 

A autora ressalta ainda que seja necessário o suporte técnico nesse processo, 
seja da instituição pública ou privada, dando suporte para os professores se interarem 
com as dificuldades das crianças e seguir um método adequado de aprendizagem, bem 
como contribuir nas relações sociais entre todos. 

Em slntese, coloca que a inclusão veio para trabalhar mais a capacidade do 
deficiente, no qual oferece um respaldo com profissionais capacitados e deixa claro que 
é um trabalho que constantemente deve ser monitorado, para ter avanços, ainda 
ressalva que a educação inclusiva está prevista na lei nº 7852/1989 que garante para os 
pais que nenhuma instituição pode recusar alunos com deficiência, cabe à mesma se 
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adaptar fisicamente e pedagogicamente para recepçao de todos sem 
entende que o processo se dá a todos os níveis. 

Segundo Brasil (2007), o Brasil tem um grande reconhecimento por ter 
mudado seus paradigmas quanto ao direito das pessoas com deficiência, promovendo 
ações para inclusão nas últimas décadas. Diante das mudanças, os estados brasileiros 
passou a ter ações que propiciassem a pessoa com deficiência à possibilidade de sua 
emancipação e cidadania. 

Martins (2001), diz que esse movimento busca a escola com visão 
heterogênea, ainda salienta que não basta o aluno ser inserido, mas sim que sane to 
suas necessidades para se tornar um lugar prazeroso, ajudando ~çprofessores a 21(:,/ L:J. 
superar barreiras e se responsabilizarem na sua aprendizagem. FOLH~S 3".2_~ _:___ 

O termo Educação Especial tem sido tradicionalmente utilizado para designar um 
tipo de educação diferente da praticada no ensino regular e que desenrolaria 
paralelamente a esta.sendo a criança a quem era diagnosticada urna deficiência, 
incapacidade ou diminuição segregada para urna unidade ou centro especifico. 
(Baulista, 1997, p 9) 

De acordo com Bautista (1997), a educação especial era destinada a alunos 
que tivessem algum tipo de atraso e que era tido como diferentes dos outros, no entanto 
para o autor isso vem mudando e a educação vem decorrendo igual às vias do ensino 
regular, ressalta ainda que a escola do preconceito deu lugar à escola da integração 
sendo homogenia e diversificada. 

A transformação na sociedade ainda é uma luta, mas vem alcançando 
resultados positivos, na educação, na cultura, no mercado de trabalho e em capacitação 
de profissionais para atender esse público. 

A educação inclusiva tem a função de oportunizar o desenvolvimento e 
identificar a necessidade do aluno no processo educacional, essa por sua vez tem que 
estimular as suas habilidades e acreditar que a base para uma sociedade acessível é as 
diferenças humanas, e as escolas, instituições de Ensino são a base para quebrar as 
barreiras e ganhar apoio da sociedade como um todo. 

Segundo Almeida (2002), ensinar um individuo não significa condicioná-lo, 
mas dar condições a mesma a ter consciência de si mesmo. Para que a inclusão ocorra, 
as dificuldades escolares devem ser trabalhadas a partir das dificuldades geradas, pois 
ao ensinar os mecanismos estaremos propiciando estruturas internas, e 
automaticamente alinhando o mundo externo com a preparação da autonomia, 
independência para sua inserção na sociedade. 

4. Avaliação Institucional e revisão do projeto 
A avaliação da aprendizagem escolar se faz presente na vida de todos nós que, de 

alguma forma, estamos comprometidos com atos e práticas educativas. 
Ao acolher o educando em sua aprendizagem a avaliação deve ser um processo 

auxiliador e não apenas classificatório nesse sentido segundo Luckesi(1995) a avaliação 
educacionale a avaliaçao da aprendizagem é entendida como açao que não se dá ao 
vazio conceituai, mas sim dimensionada por modelo teórico da sociedade e da educação 
mostrados em práticas pedagógicas, é importante reconhecer a trajetória de 
vida do educando, pois isso implica em flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as formas 
de ensinar, avaliar e encima desse pressuposto incluir, recriar o currículo. 

Nessa concepção de avaliação inovadora o professor ao lidar com a mesma deve 
ter em mente a sua pratica diária com novas propostas visando a mesma como 
instrumento de melhoria, tendo como base respostas recorrentes ao trabalho 
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desenvolvido como: O Quê? Como? Por quê? Para quê? Sendo assim essas respost.~~-_. 
irá levá-lo a uma forma democrática de avaliação numa perspectiva de alfabetização 
funcional de produção e construção do conhecimento consolidado com a teoria e a 
prática. 

Esse processo é continuo e a avaliação deve envolver os saberes, conceitos 
atitudinais e procedimentais diante da aquisição de habilidades adquiridas ao aluno com 
deficiência visual. "Enfim, terá de ser o instrumento do reconhecimento dos caminhos 
percorridos e da identificação dos caminhos a serem perseguidos" (LUCKESI, 1995, 
p.43). 

O professor deve estar atento a esse processo de utilização das conclusões e 
soluções para os desafios e hipóteses geradas pelo aluno, para ~Akl a fi '" · . a 2.lb/ 1i ~ 
avaliação é de incluir e não excluir. PROC. N2----:=:--:o==+"'~ 

De acordo com Luckesi (1996) a avaliação tem três passos: FOLHAs--3_2~2..===== 
• Conhecer o nível de desempenho do aluno em forma de consfatação da 

realidade. 
• Comparar essa informação com aquilo que é considerado importante no processo 

educacional. 
• Se apropriar de decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. 

Hoffmann diz que: 

A avaliaçao, enquanto mediaçao, significa encontro, abertura ao diálogo, 
interaçao. Uma trajetória de conhecimento percorrida num mesmo tempo e 
cenário por alunos e professores. Trajetos que se desencontram, por vezes, e se 
cruzam por outras, mas seguem em frente, na mesma direçao (2005, p. 40). 

Nessa vertente para dar novo sentido na prática de avaliação faz-se necessário 
assumir uma posição explicita e um redimensionamento global a prática do professor de 
modo a orientar no planejamento, na execução e na avaliação. 

Segundo Vasconcellos (1994), a avaliação do processo de ensino-aprendizagem 
deve ter acompanhamento do processo, coloca que é importante avaliar o processo e 
não o produto, sendo pautado em dois eixos: horizontal que implica nas informações do 
presente e na vertical que se apropria de um histórico do passado que vai de encontro 
com a construção do sujeito. 

Essas indicações são relevantes para a equipe avaliar, sendo necessário implantar 
procedimentos de observação de comportamentos, execução de tarefas acadêmicas 
desempenhadas pelo aluno verificando o que o aluno já sabe apresentado durante a 
avaliação das habilidades. 

O conjunto de práticas avaliativas pode ser seguido sistematicamente ou 
informalmente em atividades apresentadas no início da sua alfabetização, é possível 
conhecer o aluno por meio de atividades funcionais concretas. 

Para tanto segundo a concepção e proposta de avaliação do MEC (Saberes e 
práticas da inclusão - Desenvolvendo competências para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais de alunos cegos e de alunos com baixa visão 
Brasflia - 2006) a "Educação é o processo formal de favorecimento, ao aluno, do acesso 
e apreensão do saber historicamente construído e sistematizado" a escola tem a função 
social de criar condições para que o processo de aprendizagem aconteça objetivando a 
formação da pessoa com deficiência visual favorecendo a interpretação crítica e social 
do mundo a sua volta. 
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Avaliação inicial 
A avaliação inicial é realizada visando às necessidades e competências dos 

usuários, sendo utilizadas com subsídios para avaliação pedagógica à verificação das 
aptidões, habilidades, experiências que o usuário já tem através de execu ão de tarefas 
com atividade de vida prática e diária, sua locomoção e mo .~2atividades de 2l0 ~ 
expl~ra~ão dos sentidos remanescentes. .:2.s· '2 
Avahaçao no processo t..:F~O::;L::.,:HAS:::::==-._;===~=====l 

A avaliação é constante, concomitante e continua, nesse processo sãoobservadas 
as dificuldades do usuário e as mesmas vão sendo trabalhadas com estratégias 
individuais durante todo o ano letivo, sendo um trabalho flexível a modificações.consiste 
em avaliar o desenvolvimento das atividades, começando sempre daquilo que faz parte 
do repertório dos usuários para progredir por aproximações progressivas, do mais 
simples para o mais, complexo, até chegar à meta desejada de acordo com as 
condições individuais de cada um. 
Avaliação ao termino do ano 

Não deve ser realizada uma avaliação pontual, a análise do desenvolvimento é 
individual sem comparação com os demais, levando em conta a evolução de todo o 
conteúdo oferecido e aplicado. 

Os alunos poderão ser encaminhados para Educação de Jovens e Adultos para o 
termino da sua escolarização, visto que em alguns casos não concluiu a escolarização 
por conta da perda da visão. 
Relatório de avaliação 

A avaliação do desenvolvimento dos usuários é decorrente de um relatório 
individual ao final de cada ano letivo mediante as modificações nas habilidades, 
relatando as conquistas e dificuldades constatadas durante o processo de alfabetização. 

Diante da avaliação anual, ampliar, redirecionar e/ou modificar estratégias para o 
que não foi atingido com êxito pelo aluno. 
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O Presente documento foi elaborado pelos profissionais da Entidade Lar Escola 
Santa Luzia Para Cegos, com intuito de prestar atendimento de qualidade em conjunto 
com as áreas de atuação, e este estará sujeito a alterações no decorrer do ano letivo, de 
acordo com as necessidades . 

Bauru, 01 de Outubro de 2018. 

Grasiele de Moraes 
Esp ialista em Deficiência Visual 

MEC 53507 

zS. Romani J 
Assistente Social 
CRESS 30461 
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Presidente 

28 



• ( 

• 

RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61 • CEP 17014-380 ·VILA MESQUITA· FONE 3223-1754 Fax 32_2.:.6·~2 ==--. 
UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24--09 • CEP 17052--005 - VL. PAULISTA· FONE (14) 32 ·1Jli1'11:1t 

CNPJ: 45.030.44210001-19 ·BAURU· SP • E·MAIL: larsantaluzla@hotmall.com 
0
cJ"'°' .. ; 

;:; FL:S 
PROC. N2. '2.l0 ( 1 ~ ~ j 
FOLHAS 05-:::t-" =::~ -o --

-TA. 
LUZA 
PARA CEGOS 

PLANO DE TRABALHO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
AN0/2019 



1 

\!'~!]) .ç.cº 

TA. 
LUZI.A: 

RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61 • CEP 17014-380 ·VILA MESQUITA· FONE 3223-1754 Fax 3226-2386 
UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24-09 • CEP 17052-005 • VL. PAULISTA· FONE (14) 3236-1977 

CNPJ: 45.030.442/0001-19 • BAURU • SP • E-MAIL: larsantaluzia@hotmall.com 
PAR.A. CEC.OS 

• 

• 

PLANO DE TRABALHO 

REF. PROCESSO Nº 49.514/2017 
DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº Nº 333/2017 
EDITAL Nº N°49/2017 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

1.1- Nome: 

Entidade: Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos. 

CNPJ: 45.030.442/0001-19 

--

End.: Rua:.Gerson França nº 11-61 - Vila Mesquita - CEP: 17.014-380 - Fone: 3223-17-54 
Bauru (SP) . 
Av.: Castelo Branco, nº 24-09 - Popular lpiranga - CEP: 17.052-005- Fone: 3236-19-77 
Bauru (SP). 
E-mail: larsantaluzia@hotrnaii.com 
Facebook: Santa Luzia 
1.2~ Nome do responsável pela Instituição: 
Nilce Regina Capasso Canavesi. 
CPF: 004.810.698-44RG: 12.172.065-2- Cargo: Presidente 
Endereço Residencial: Alameda das Miltônias nº 1-97 
Telefone Residencial: (14) 3239-91-08 Telefone celular: (14) 99109-49-72 
Bairro: Parque Vista Alegre - CEP: 17.020-011 
1.3 - Mandato da atual Diretoria: 01/01/2017 a 31/12/2018. 
1.4- Nome da Coordenadora: Leila Liz da Silva Romani Junqueira - Fone: 32361977. 
1.5 -CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE, CONFORME ESTATUTO: 
Constituição da Entidade Conforme Estatuto:é uma sociedade civil de direito privado que 
não possui fins econômicos, e duração por tempo indeterminado. 
1.6 -Data da Fundação: 24 de Abril de 1969. 

2 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 
2.1- Identificação do Objeto: Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual. 
2.2- Justificativa e Fundamentação Legal: 

A proposta pedagógica do Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos, é prestar apoio e 
orientação a pessoa com deficiência visual, oferecendo atividades que possibilitem 
desenvolver suas potencialidades e habilidades para sua inserção na sociedade com ações 
pedagógicas, socio-educativas, alfabetizaçao Braille, informática, artes manuais, orientaçao 
e mobilidade, cultura, lazer, troca de vivências em grupo, atendimento social, buscando sua 
autonomia, melhor qualidade de vida e a inclusão social. 

O Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos constrói seu Projeto Polftico Pedagógico 
voltado para atender as necessidades básicas educacionais do Deficiente Visual e sua 
inclusão na sociedade. 

A manutenção das atividades provém do Termo de Colaboração firmada com a 
Secretaria Municipal de Educação. 
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Fundamentação Legal 

Lei Nº 7.853/89 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Defic:11"%u::ia,.,,,, 
que consolida as nomias de proteção e dá outras providências, e o Decreto Nº 3.298/99 
que regulamenta a citada Lei; 
Lei Nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) MEC, 1997; 
Lei Nº 10.172101 - Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Nacionais de Educação Infantil - CEB N 01 de 07104199; 
Parecer 11/200 - Diretrizes de EJA - CEB; 
Organização das Nações Unidas - ONU - Convenção sobre os direitos das Pessoas com 
Deficiência. 2006; 
Decreto Nº 6.571/2008 - Polltica Nacional da Educação Especial da perspectiva da 
Educação Inclusiva; 
Resolução Nº 04, de 02 de Outubro de 2009; 
Nota Técnica - SEESP/GAB/ N°"09/2010; 
Parecer CNE/CEB Nº 13. 

2.3-Capacidade de Atendimento: Atender 65 usuários 

2.4-Forma de Atendimento: 
Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual. 

2.5- Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 
Pessoa com Deficiência Visual, mediante laudo médico. 

2.6- Caracterização da Clientela: 

O perfil dos usuários atendidos eim sua maioria é de pessoas com deficiência visual, 
com a faixa etária entre 6 a 70 anos de idade de ambos .os sexos. A situacão 
socioeconômica é de aposentados por invalidez e beneficiários do BPC(Benefício de 
Prestação Continuada). 

2.7- Experiência na realização do objeto da parceria: 

O Lar Escola Santa Luzia Para Cegos, mantém termo de colaboração com a 
Secretaria Municipal da Educação a vários anos, pois através· dessa parceria é possível 
desenvolver as potencialidades e habilidades das pessoas com Deficiência Visual, através 
das ações pedagógicas, sócio-educativas, atividades de vida diária, orientação e 
mobilidade, troca de vivências no grupo de terapia psicológica, atendimento social 
individual e em grupo confomie necessidade, infomiática, cultura, lazer buscando sua 
autonomia, melhor qualidade de vida e a sua inclusão social. 

2.8 - Valor Global: R$256.105,20 
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Nº 1 METAS AÇOES ESTRA TEGIAS ENVOLVIDOS RECURSOS \PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

1 

2 

Promover o 
desenvolvimento das 
Pessoas com 
Deficiência Visual, 
através do 
aprendizado do 
método Braille, 
informática, artes 
manuais e em todas 
as áreas do 
conhecimento, 
buscando sua 
autonomia.qualidade 
de vida e a inclusão 
social, com atividades 
de conscientização da 
comunidade em 
relação a pessoa com 
deficiência visual. 

Iniciar atendimento de 
forma complementar 
ou suplementar a 
crianças com 
deficiência visual 
matriculadas em 

1-Acolhimento Psicossocial, 
a fim de conhecer a história 
de vida do usuário, ofereeer 
apoio familiar e oportunidade 
para o seu resgate 
emocional e da sua auto 
estima; 

-Realizar avaliação 
pedagógica inicial para 
inserir o aluno nas 
atividades; 

- Desenvolver materiais 
adaptados de acordo com a 
necessidade individual de 
cada um, favorecendo o 
ensino Braille, confecção 
cela Braille ejogos; 

- Desenilqlver habilidade tátil 
e a escrita · em tinta, 
assinando seu próprio nome
(identidade); 

- Avaliação domiciliar e 

1- Entrevista com usuário e 
famllia como: 

*Levantamento histórico 
usuário; 

• Orientações sobre 
segurança de mobiliários, 
técnicas de locomoção e 
.autonomia no ambiente 
externo e domiciliar, 

• Oferecer apoio e confiança · 
para a famma ao inserir o 
deficiente na Entidade, como 
também garantir os direitos e 
deveres, respeitando as 
normas da Entidade para 
construirmos um elo entre 
entidade e família. 

- Avaliação Pedagógica: 

•Avaliar a causa da · 
deficiência visual, os conceitos 
e história de vida do individuo. 

1- Assistente Social e 
Psicóloga 

• Plano Individual de 
Atendimento com parecer 
técnico; 

*Encontro familiar, para 
demonstração das 
atividades e habilidades 
desenvolvida com os 
usuários, troca de 
experiências e dinâmicas 
de integração; 

-Pedagoga 

• A avaliação inicial é 
realizada com a aplicação 
de atividades utilizando 
materiais pedagógicos que 

Próprio 

Próprio 

Durante todo 
ano letivo de 
2019. 
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classes comuns do 
ensino regular 
assegurando-lhes 
condições de acesso, 
participação e 
aprendizado. 

comunitária; 

-Habilidade da alfabetização 
Braille, percepção tátil e 
habilidades manuais; 

-Domínios executados com 
os dedos; 

cPreparar os usuários para 
retomar os estudos no 
ensino fundamental, médio, 
supêrior e técnico; 

' 

-Inclusão 
aprendizagem 
com o Braille; 

Digital e 
em conjunto 

-Proporcionar aos usuários 
através do trabalho na 
cozinha, · conceitos básicos 
de medida, visando o 
interesse de cada um em 
apreender a cozinhar e fazer 
o que gosta, através de 
receitas trabalhadas em sala 
de aula;· 

-Oferecer a pessoa com 
deficiência visual 
conhecimento do seu corpo 
em relação ao meio, com 

• Verificar as habilidades e . 
limitações do deficiente e 
inseri-lo nas atividades 
compatível com a sua 
necessidade; 

• Fase preparatória Braille, 

*Oferecer atividades de 
localização espacial e corporal 
e materiais táteis e concretos; 

visam obter respostas 
quantitativas e qualitativas 
das suas habilidades e o 
que se pretende adquirir. 

•EVA, tampinhas de 
garrafa, buricas, folha 
plástica, cola quente, cola 
TekBond,papel, caneta e 
lápis, reglete e punção; 

• Jarra com água, roupas, 
cadarço, *Trabalhar conteúdos 

específicos para prestar o 
ENEM e vestibular; 

*Ler e · ter acesso 
conhecimento; 

• garrafa pet, garrafa com 
vários tipos de tampa, 

ao 1 zíper, etiquetas adesivas, 

*Realizar visitação em 
diferentes lugares como: 
Faculdades, locais que 
ofereçam curso técnico; 

• Utilizar ferramentas 
diferenciadas como forma de 
mais uma aprendizagem onde 
os alunos serão capazes de 
·fazer uma leitura do mundo, 
aprender a ler e escrever, 
contar e desenvolver noções 
espaciais com o auxilio do 

abrir e fechar porta, 
alinhavar e desalinhavar; 

• objetos de tamanhos 
variados com texturas, 
formas e tamanhos 
diferentes, livros 
pedagógicos, lixa; 

• Pesquisa internet, 
Scanner para deficiente 
visual, Impressora comum 
e Braille, sulfite papel 
gramatura 120, cartucho 
de tinta, -tesoura, furador 

Próprio 

Próprio 

Próprio 

Público 

Próprio 

Durante todo 
a·no letivo de 
2019 
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atividades que desenvolvem 
noção espacial, ritmo, 
sincronia habilidades 
motoras e físicas e conceitos 
corporais oferecidos pela 
dança; 

- Orientação e Mobilidade -
uso da bengala; 

- Desenvolver e capacitar 
·através das habilidades 
manuais; 

- Proporcionar o aprendizado 
e autonomia através dos 
meios de comunicação 
digital; 

-Realizar ativiqades culturais 
Featro, · Coral . e Jardim 
Botânico) que envolvam a 
família e comunidade; 

-Oferecer à Audiodescrição 
dos textos utilizados em sala 
de aula, livros, revistas, 
novelas ou · conteúdos 
solicitados pelos usuários; 

computador; 

*Trabalhar e fazer a compra 
no supermercado, dos 
ingredientes utilizados na 
receita, observando os rótulos 
e embalagens em Braille, 
trabalhando a autonomia em 
administrar o seu próprio 
dinheiro; 

*Desenvolver a escolha da 
música, coreografia, ensaios, 
adaptações nos movimentos 
corporais, reconhecimento do 
·ambiente.e percepção dos 
movimentos corporais por 
meio do toque; 

*Oferecer ao usuário 
orientações sobre as téc"nicas 
do uso da Bengala, buscando 
·sua autonomia na locomoção 
na rua, transporte urbano e 
comercio; 

*Proporcionar curso básico em 
restauração de móveis com 
material de palhinha e fios 
plásticos em cadeira de área; 

*Desenvolver o sentido tátil, 

de EVA, furador de papel, 
grampeador e pasta 
elástica; 

• Computador , fone de 
ouvido, materiais 
pedagógicos e voluntário; 

• Pesquisa receita, 
impressora Braille, 
computador, reglete e 
pulção, cozinha, fogão e 
alimentos; 

• Pen drive, computador, 
rádio, caixa de som, 
vestuário e acessórios e 
voluntários; 

• Bengala, Fisioterapeuta, 
transporte urbano; 

• Monitor de artes, palha 
sintética e fio plástico; 
quadro de madeira para 
treinamento; 

Próprio 

Próprio 

Próprio. 

Público 

Público 

Durante todo 
ano letivo de 
2019 
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Capacitação 
profissional e familiar. 

2-implementação de 
mobiliários, equipamentos, 
materiais pedagógicos e de 
acessibilidade _pa[a o 
atendimentode crianças. 

memorização.lateralidade e 
direção, auto-estima e 
independência financeira; 

*Oferecer curso básico em * Monitor de informática, 
informática utilizando um computador, caixa de som, 
programa para computador fone de ouvido, sistema 
com sintetizador de voz que Dosvox e teclado; 1 Público 
possibilita o deficiente visual 
acessar todos os recursos da 
informática; 

*Orientar para o uso do celular 
e relógio digital; 

2-Entrar em contato com as 
instituições Laramara, Dorina 
Nowill que fornecem materiais 
pedagógicos e ver a 
possibilidade de disponibilizar 
materiais voltados para o 
atendimento de crianças. 

3- Encaminhar emails com os 
·cursos de capacitações, 
articular com a diretoria a 
dispensa no trabalho para 
participação no curso; 

Celular com acessibilidade, 
relógio com voz ,notbook e 
tablets; 

*Assistente Social, 
Pedagoga 

*Assistente Social, 
Pedagoga 
*Computador, articulação 

diretoria. 

*Psicóloga coordenadora 

Próprio 

Público 

Durante todo 
ano letivo de 
2019 
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3- Incentivar os profissionais 
para participarem das 
capacitações oferecidas pela 
Secretaria · Municipal da 
Educação ou outros que 
agreguem conhecimento 
pessoal e profissional; 

- Propiciar capacitações para 
a famflia e comunidade 
sobre comei conduzir e 
auxiliar a pes.soa com 
deficiência visual; 

- Sensibilizar e conscientizar a 
comunidade e as famílias, 
através do teatro, coral e 
projeto botânico que a pessoa 
com deficiência visual possui 
capacidade e habilidades para 
desenvolver inúmeras 
atividades com independência 
e autonomia, 

*Prevenir sobre os cuidados 
com a saúde evitando a 
deficiência visual; 

Teatro, voluntários, figurino 1 Público 
e acessórios, 
equipamentos montagem 
da peça, baners, painel, 
caixa de ferramentas, 
pedestal, ferros para 
estrutura, mesa, cadeiras, 
fantoches, bonecos, 
cestos, bolsas, celular; 

• Contato e agendamento 
com escolas municipais, 
Estaduais e particulares e 
jardim botânico; 

Público 

Próprio 

*Retratar através do teatro os 
·problemas do cotidiano em 
famflia como o uso excessivo 
de computadores e celulares 
bulling, sustentabilidade e .~ J * Oficio, solicitação 
falta de comunicação entre transporte, uniformes; 
pais e filhos; 

*Desenvolver atividades de 
prática e aprendizagem 
musical, tais como:resP.iração, 
vocalizes, exercícios rítmicos, 
exercícios de percepção 

• Palestrante, cadeiras, 
mesas, rádio; 

*Regente, instrumentos 
· musicais,voluntários, 

transporte; 

Público 

Próprio 

Público 

Durante todo 
a·no letivo de 
2019 
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musical, voz cantada, etc. • Grupos usuários, próprio 

• Possibilitar encontros com os 
voluntários Unesp, rádio 
e computador 

voluntários do Projeto 
Biblioteca Falada da 

- Faculdade Unesp e usuários 
Público da Entidade para 

levantamento dos temas de próprio 
interesse dos mesmos, para 

*Contato com profissionais ser realizada a 
audiodescrição; comunidade e famílias 
*Encontro com familias, usuários. 
palestras informativas; 

Durante todo 
ano letivo de 
2019. 

e 

Bauru, 01 de O.utubro de 2018. 

e.. U~JvolR_,~ I~ ~ 
~ GRASIELE DE MORAES "" . 

·ESPECIALISTA EM DEFICIÊNCIA VISUAL -MEC 53507 

~-.~-~~~· 
~NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI 

• PRESIDENTE • . . 

8 



QT 

01 

01 

01 

01 

01 

05 

~_M) 
$?.D 
LUZI~ 
PARI\ CEGOS 

[!,~~ ~~@[!,~ M~~m ~ [!J!J)~íl~··~~~ (Ç;~@j@~ 
RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61 - CEP 17014-380 - VILA MESQUITA - FONE 3223-1754 Fax 3226·2386 
UNIDADE li: AV, CASTELO BRANCO, 24-09 - CEP 17052-005 - VL. PAULISTA - FONE (14) 3236-1977 

CNPJ: 45.030.44210001-19 - BAURU - SP - E-MAIL: larsantaluzia@hotmail.com 

5- APLICAÇÃO DE RECURSOS (PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS) 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO 

VALOR: R.$256.105,20 

5.1- RECURSOS HUMANOS 

.. 

Formação Cargo C/H Regime Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 
Profissional Traba-

lhista FGTS IRRF PIS INSS Beneficio 13° R Férias Demais Total Total 
VA/VT 1/12 E 1/3 Encargos Mensal Anual 

' e 
1 
s 
Ã 
o 

1/12 

Ensino Fund. Serviços 40 C.L.T. 1.297,94 112,86 ---.. - 14, 10 112,86 447,20 117,56 --- 39,18 359,75 2.501,45 30.017,40 
lncomcieto Gerais 
Superior Secretária 40 C.L.T. 3.467,72 329, 19 194,53 41,14 452,63 614,40 342,90 .. - 114,30 1.049,29 6.606,10 79.273,20 
Comcieto 
Superior Pedagoga 20 C.L.T. 1.632, 16 143,48 ----- 17,93 161,42 280,00 149,46 -. - 49,82 457,36 2.891,63 34.699,56 
Com~ieto 

Ensino Médio Monitor de 20 C.L.T. 1.786,78 157,08 .. ---- 19,63 176,71 280,00 163,62 ·-- 54,54 500,69 3.139,05 37.668,60 
Completo 1 nformática 
Ensino Fund. Monitora 20 C.L.T. 1.244,43 108,21 ----- 13,52 108,21 447,20 112,72 . -. 37,57 344,92 2.416,78 29.001,36 
Completo 

------- .................. 140 C.L.T. 9.429,03 850,82 194,53 106,32 1.011,83 2.068,80 886,26 . .. 295,41 2.71 ;.11,f ;t .555,01 210.660,12 
o 
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5.2- SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal - Secretaria da Educação: 

Natureza da despesa 
' 

Custo Mensal 

Despesas·Dedetização na Entidade, Despesas com Gráfica, Despesas com Carimbos, R$1.700,00 

Despesas com Informática (Manutenção nos Computadores), Despesas com Carimbos, 

Despesas com Recarga de Cartuchos, Despesas com Pagamento de Escritório de Contabilidade, 

Limpeza da Caixa D'água, Seguro do Veículo da 'Entidade entre outros. 

TOTAL R$1.700,00 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa . Custo Mensal 

R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 

Custo Total 

R$ 20.400,00 

R$ ;!0.400,00 

Custo Total -n -e 
o ;;IO 
r- o 

R$ 0,00 ~! 
Vl ~ 

R$ 0,00 
t' 

ilY ,,._... 
,~~ ~,. 

1--L i"" 

Custo Total \ 

R$ 0,00 

R$0,00 Fi"-
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5.3- DESPESAS DE CUSTEIO (Material de Consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal - Secretaria da Educação: 

Natureza da despesa ' Custo Mensal 

Despesas com Água (DAE), Luz (CPFL), Gás de Cozinha, Telefone, Materfal de Escritório, Combustível, R$ 2.087,09 

Material de Higiene e Limpeza, Material Para Sala de Braille, Material Pedagógico, Material Para Saia 

de Informática, Manutenção do Prédio, Pequenos Reparos, entre outros. 

TOTAL R$ 2.087,09 

5.4- DESPESAS DE CAPITAL/ AUXÍLIO (E.qulpamentos e Material Permanente) 

VALOR TOTAL: R$ 
-

Fonte de Recurso: Municipal - Secretaria da Educação: 

Natureza da de5pesa Custo Mensal 

Equipamentos e Material Permanente R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 

Custo Total 

R$ 25.045,08 

R$ 25.045,08 

"TI .,, 
s ::g 

o 
0 

Custo Total 1.1 z 
"' 

R$ 0,00 D .t:: : lPi r> a-
R$ 0,00 r--. 
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6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1- SUBVENÇÃO 

Concedente: 
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11 Parcela 21 Parcela 3• Parcela 4• Parcela SI Parcela 6• Parcela 71 Parcela 8• Parcela 91 Parcela 10• Parcela 

R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 $ 21.342,10 R$ 21.342,10 

6.2- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO 

Concedente: 

1• Parcela 

R$ 0,00 

' 
21 Parcela 3• Parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 

7. CONTRAPARTIDA: R$ 3.500,00 

7.1 AUTOMÓVEL (X) Sim ( ) Não 

Bauru, 01 de Outubro de 2018. 

L 

4• Par.cela 

R$ 0,00 

' 
R$ 21.342,10 

S• Parcela 

R$ 0,00 

R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 

6•.Parcela 7• Parcela 81 Parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

rÁh.,,__· ~ 1?-rL 
MIYOKO AKITOMI DA ROCHA 

- 1! TESOUREIRA -

ELAINE ®~INA DE OLIVEIRA 
- CONSELHEIRO FISCAL -

R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 

9• Parcela 101 Parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 

PA 

-" 

111 Parcela 12• Parcela 

R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 

11• Parcela 12• Parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 
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SORRI-BAURU 

ESTATUTO DA SORRI-BAURU -
TÍTULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADE 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO E SEDE 

Artigo 1º - A SORRI-BAURU é uma Associaç~o de caráter filantrópico.L de prorrioção de 

saúde1 educacional e~-~sj_~,t~Q.<;laJ,. com finalidade não econômica, ou seja, sem fins_ 
~r.atUros....e...de du-raçao ilimitada, corn sede na Avenída Nações Unidas, nº 53-40 - Núcleo 
Presidente Geise! - Bauru - São Paulo - CEP. 17033-260, com foro na cidade de Bauru -

SP-. 

CAPÍTULO li - DA FINALIDADE 

Artigo z• - A SORRI-BAURU tein por finalidade a realização de ações dirigidas à promoção 

da sai.ide, assistência, ensino, eduCação, esporte, cultur;:i, pesquisa Científica e 
'deSenV~l~iment'ô tecnolóiilC"O·,· .. at~Zindo" tâ"ITlbérn em regime de parceria com pessoas, 
grupos, empresas privadas, órgãos governarnentais, não-governamentais e associações 
congêneres, para o favorecimento do desenvolvimento pessoal, integração social e 

~of~iOJ].~.lw!_~~~c?t.'!!_.~~flE!!D.fi.a~fíS(s~ •. i~~[~c~.ª~ ... !u~~~·v·a •. _.Yi.~~a)! social, com 
necessidades educacionais especiais e do portador de hansenlase, sem distinção de raça, 
cor~gên;,o, Condiçã"ôSõêiaT.-ciédo político ou religioso visando à sua emancipação. 

Artigo 32 - No desenvolvimento de suas atividades, a SORRI-BAURU observará os 
princípios da legalidade, !n1pessoalidade, moralidade, economicid<ide, eficiência e da 
publicidade. 
Artigo 49 - A SORRI-BAURU executará suas atividades por meio de projetos, programas 

OlJ planos de ação através Qo fornecimento de recursos físicos, humanos, financeiros, ou 
prestação de serviços intermediários de apoio a outras lnstltulções e órgãos do setor 
público que atuam em áreas afins. 

Artigo Sg - Como meio de atingir suas finalidades e para própria manutenção e 
SLJbsistência, a SORRI-BAURU poderá: 

J - Organizar e manter as dependências que se fizerem necessárias; 
li - Adquirir, trcinsformar ou consertar materiais de qualquer natureza; 
Ili - Desenvolver atlvidndes econô1nicas corno melo de geração de renda, tais 
como: artesanato em geral, kit de esteslômetro, produtos de tecnologla 
assistiva, conierciallzar esses e outros produtos, vender serviços, por conta 
prôpria ou alravés de contratos com organizações privadas ou estatais, 
nacionais ou internacionais; 
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SORRJ-BAUH.U 
rv - Promover serviços de treinatnento, adaptação, orientação profissional e 
colocação para ajustan1ento da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho; 
V - Prover as pessoas com deficiência, informações sobre a legislação e a 
disponibilidade de treinarnento, ernprego, habilitação e outros serviços da 
comunidade; 
VI - Prover empréstimos, bolsas ou qualquer outro tipo de ajuda material 
visando o tratamento, reab'ditação e integração social da pessoa com 
deficiência; 
VII - Realizar quaisquer ativldade5 apropriadas para promover a reabilitação 
profissional e inserção social de pessoas com deficiência, inclusive através de 

campanhas de educação para que outras organizações e o público em geral 
não discrimfnem a pessoa com deficiência; 
VIII - Realiz<1r convênios, parcerias, contratos, contratos de gestão, ajustes e 
quaisquer instrumentos para o desenvolvimento de projetos e programas e 
governan1entais ou privados; 
IX - Promover medidas co1n entidades congêneres, organizações particulares, 
órgãos oficiais estatais, nacionais ou internacionais, visando receber e 
fornecer orientação e recursos para alcançar sua finalidade; 
X - Receber doações de qualquer espécie; 
XI - Providenciar perunte aos órgãos con1petentes os registros necessanos 
para regularização das atividades descritas no inciso lll, referente às 
importações e exportações de seus prodt1tos1 ou de produtos que a SORRI
BAURU representa; 
XII - Realizar estudos e pesquisas, desenvolvirnento de tecnologias 
alternativas, produção e divulgação de informações e de conhecin1entos 
técnicos e científicos relacionados às at1vidndes da Associação. 

Artigo GQ - Todas as receitas, recursos fln<Jncelros e outros bens, inclusive os oriundos de 
atividades da SORRI-BAURU e de doações, reverterão Integralmente em beneficio da • 
Associação, para a consecuç<io dos seus objetivos, inclusive os excedentes financeiros 
serão investidos no desenvolvimento de suas at'1vidades. 

Parágrafo Ünico - Fica vedada toda e qualquer remessa de recursos econômicos para o 
exterior, bem como, a partilha entre os associados, conselheiros, diretores, empregados 
ou doadores especiais, dos recursos financeiros, dos excedentes operacionais, brutos ou 
líquldos, dividendos, bonificações, dos resultados das atividades econom1cas 
desenvolvldas como meio de geraçao de renda; ou a distribuição de bens ou de parcela 
do patrimônio líquido em nenhuma hipótese, inclusive em razão de desligamento, 

... ~irada ou falecimento de associado da Associação. 

0 
ç;·J 

5;-. ~V TÍTULO li - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

• < ~,~ 
,.~, ''" e." o'" 

CAPÍTULO 1 - DOS ASSOCIADOS 
Artigo 72 - Qualquer indivíduo ou Associação interessados nos objetivos da SORRI-BAURU 
poderâ ser associado, mediante admissão pelo Conselho de Administração e desde que 

. cumpridos os requisitos estabelecidos neste Estatuto. 
'!' 
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' SORRI-BAURU FOLHAS I 
Artigo 812 - Os associados têm iguilis direitos, sendo distribuidos pelt1s catego ,,...__,,. 

seguintes: 

! -Associados Fundadores: os que assinaram a ata de fundação da Associação; 
li - Associados Contribuintes: os que se propõern a contribuir regularmente com as 
importâncias fixadas pelo Conselho de Administração; 
li! - Associados Beneméritos: os que prestarern serviços à Associação considerados pelo 
Conselho de Administração corno de grande valor; 
IV - Associados Honorários: as pessoas eminentes a quem o Conselho de Administração 

julgar acertado distinguir com este tftulo; 

Artigo 92 - As organizações que quiseren1 se associar à SORRI-BAURU só poderão fazê-lo 

através de uma pessoa física . 

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

Artigo 11- São direitos e deveres dos associados; 

1- Non1ear seus representantes para Assembleia Geral da Associação; 
li - Promover a Assembleia Geral desde que convocada por, no mínimo, 1/5 (um 

quinto) dos associados; 
IJJ - p'articipar da Assem biela Geral com direito a voz e voto; 
IV- Colaborar nos trabalhos da Associação, apresentando idéias, sugestões, 
temas para discussão, enfim, auxiliar a Associação no cumprin1ento de suas 

finalidades; 
V - Comparecer às reuniões; 
VI -Aceitar e cumprir as incumbências que lhe forem atribuídas; 
Vil - Participar das diferentes comissões técnicas de estudos e trabalhos que se 
fizerem necessários, quando organizados pela Associação; 
VIII - Comprometer-se a seguir a filosofi<'! da SORRI e as determinações 
estabelecidas pelo Conselho de Administração. 

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

1 - Formalização do pedido através do preenchimento do Termo de Solicitação de 
Admissão; 
li - Disponibilidade, interesse e possibilidade de trabalhar em prol das ativiçlades 
e finalidade da entidade; 
Ili - Comprometimento 
estatutárias. 

com a filosofia da SORRI-BAURU e disposições ~ 
Artigo 13 - O pedido de demissão formulado por associado será analisado, autorizado ou ~\ ~-
indeferido pelo Conselho de Administração e atenderá, 
requisitos: 

dentre outros, os seguintes~..._ 

~*-~·eº.. I 

º~~€ '~"'" f· ' e ·,, ,r. 
º"' ,'./' 
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1 -- Pedido forn1alizado por escrito, especificando o motivo; 
li - Liquidação de todos os débitos e pendências corn a Associação; 
Ili - Assinatura de termo de responsabilidade pelos atos praticados envolvendo a 
Associação até a data da demissão. 

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

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

Parágrafo Primeiro - Para a aplicação da pena de exclusão deverão ser considerados, além 
de outros e.specificados pelo Conselho de Adn1inistração, os seguintes motivos: e 

1 - Denegrir publicamente a image1n da Associação; 
li - Ferir princípios ou regín1ento interno da Associação; 
Ili - Faltar consecutivamente às reuniões da Associação, sern justificativa 

plausível; 

IV - Deixar de adimplir a contribuição do associado; 
V - Praticar ato ilícito; 
VI - Praticar atos ou comportamentos que atentern contra a moral e os bons 
costun1es, 

Parágrafo Segundo - Caberá ao Conselho de Administração a aplicação das penalidades 
previstas neste artigo, respeitados os procedimentos previstos neste Estatuto e no 
Regi1nento Interno. 

CAPITULO li - DA ADMINISTRAÇÃO 

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

a) Assen1bleia Geral; 
b) Conselho de Administração; 
c) Diretoria. 

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

CAPÍTULO Ili - DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 16 - A Ass~~mbleia Geral é co11stituida µor todos os associados da SORRI-BAURU ou 
por que1n legitimamente os represente, que estejam em situação regular corn a 
Associação. 

• 

' 1 
~ 
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Artigo 17 - A Assembleia Geral Ordinária será co orarla-anuâ'fT"iTênre:-mrJ'.i'r1'f'nêT ·o L-À o • 
trimestre, em dia a ser designado pelo Conselho de Administração, garantido a um qulnt ie> ,§ 
dos associados o direito de promovê-la. 

Parágrafo Primeiro - A convocação para Asse1ribleia Geral Ordinária será feita com 
antecedência de 15 (quinze) dias, mediante publicação do edita\ em jornal diário local, 
bem como, através de postagem do mesmo no site da Associação. 

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

Artigo 18 - A Assembleia Geral Extraordinaria poderâ ser convocada pelo Presidente do 
Conselho de Administração ou pela maioria dos membros deste, pelo Conselho Fiscal, ou 
a requerimento de, pelo menos, 1/5 (um qu1'nto) dos associados. 

Artigo 19 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração, instalada em primeira convocação com a presençil de, no mínimo, metade 
mais um dos associados contribuintes ern dia com suas contribuições e, em segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos depois, con1 qualquer núniero. As convocações serão 
simultâneas. 

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

Artigo 20- Compete privativamente à Assembleia Geral: 

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

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

CAPITULO IV - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

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

Artigo 22 - O Conselho Administrativo será composto por 15 
em Assembleia Geral, observando os seguintes critérios: 
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a) 07 membros eleitos e1n Assembléia Geral dentre os membros ou 
associados, dentre os quais 03 poderão ser representantes do Poder Público; 

b} 06 men1bros eleito'> pelos rnembros do Conselho, dentre os quais, 04 
representantes c.le entidades da sociedade civil e 02 pessoas de notória 

capacidade profissional e de reconhecida idoneidade moral; 

e) 02 de men1bros indic;idos pelos rnembros do Conselho, dentre os 
empregados da Associação; 

Parágrafo Primeiro - Dentre os membros do Conselho Administrativo serão eleitos 1 (um) 

Presidente, l(um) Vice Presidente, lº e 2º Tesoureiros e 1º e 2º Secretários, 05 (cinco) 
membros para a composição do Conselho Ffscal e os demais serão membros 
colaboradores. 

Parágrafo Segundo • Os n1e111bros do Conselho da Admínistração não poderão ser 
parentes consanguíneos ou afins até o 39 grau de pessoas que exerçam função junto ao 
Poder Público Executivo com o qual a Associação venha a celebrar contratos ou 
convênios. 

Parágrafo Terceiro - Caso algum conselheiro seja adn1itido para integrar a diretoria da 
Associação deverá renunciar ao assumir as atividades executivas. 

Artigo 23 ·~dos memb~~.~.?._ Ç?._~s~lh<?~.~ A~!,11~~)1.!Dª.~~9 -1~~.~ ,de 04 (quatro) 
_!:lOS, com início na~.:...:uá poss~ e se extingui~ por ocasião da posse do novo 
Conselho, <1dmitida unia recõriºOução, à exceção de metade dos membros que 
con1puserem o primeiro Conselho de Administração, cujo mandato será de dois anos. 

Parágrafo Primeiro • Os Conselheiros do primeiro Conselho de Administração, cujo 
mandato será de dois anos, serão definidos na primeira reunião pelos próprios 

• 

Conselheiros, mantida sempre a composição paritária definida no artigo 22, "a", "b" e "e". • 

Parágrafo Segundo • O Presidente, v·1ce·Presidente, Iº e 22 Tesoureiros e li! e 21! 
Secretários e os niembros do Conselho Fiscal serão eleitos pelos seus pares, na primeira 
reunião do Conselho. 

Artigo 24 ·Qualquer vaga no Conselho de Adrninistração será preenchida nos termos do 
artigo 22, sendo que o mandato do novo Conselheiro encerrará no mesmo período 
daquele que foi s~1bstltuldo. 

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

Artigo 26 • O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente no mínimo 03 (três) 

vezes por ano, na data, hora e local fixado na sessão imediatamente anterior, e 
extraordinariamente a qualquer tenipo. 

cc:·~COM 
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Parágrafo Primeiro - As decisões do Conselho de Adm1 1~raÇao Serao torfiããas , ;i-"'lci0 • Gl'5 • maioria absoluta dos membros presentes. g FL: ~ 

~-- i#F; 
Parágrafo Segundo - O Conselho de Adrn1nlstração poderá solicitar a presença em su 

0 

reuniões de qualquer colaborador. '"--_, 

Parágrafo Terceiro - Será necessária ü presença de pelo menos 08 (oito) membros do 
Conselho de Adn1inistração para as delibernções definitivas dos assuntos em pauta. 

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

deverá participar com direito a voz: e sen1 direito a voto. 

Parágrafo Quinto - Se um membro do Conselho de Administração deixar de assistir a 03 
(três) sessões consecutivas sem justificativa, infligir este Estatuto ou praticar qualquer ato 
atentatório a dignidade, a 1noral ou bons costumes, poderá perder seu mandato por 
deliberação do próprio Conselho. 

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

r - Eleger o seu Presidente e Vice-Presidente, 12 e 2e tesoureiros; 1º e 2º 
secretários, a cada início de mandato e 35% dos membros do Conselho, nos 
termos do art. 22, "b"; 
li - Eleger, dentre os membros do Conselho, os clnco membros do Conselho 
Fiscal; 
111- Aprovar e dispor sobre a alteração do Estatuto; 
IV - Deliberar sobre a dissolução ou extinção da Associaçao; 
V - Designar e Dispensar os membros da diretoria; 
VI - Fixar a remuneração dos membros da diretoria; 
VII -Aprovar Proposta de Contrato de Gestão, Convênios ou Ajustes; 
Vtll - Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução dos contratos de 
gestão, convênios ou ajuStí:!S, os relatórios gerenciais e de atividades da 
Associação elaborados pela Diretoria; 
IX - Aprovar a proposta de orçamento da Associação e o programa de 
investimentos; 
X - Aprovar o regimento interno da Associação que deverá dispor, no mlnimo, 
sobre a estrutura, o gerenci<imento, os cargos e as competências; 
XI - Aprovar o regulamento próprio contendo os procedimentos para 
contratação de obras e serviços, bem como, para compras e alienações, obras 
e serviços e o plano de cargos e salários dos empregados da Associação; 
XII - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 
demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da Associação, com ~ 
o auxilio de auditoria externa; 
XIII - Cumprir e fazer C\Jmprir fielmente o presente estatuto; 

XIV ~ Criar e dissolver comissões especiais e coordenadorias e deterrninar os · 
limites dos seus poderes; JÍ 
XV· zelar pelo uso do nome da SORRI e sua filosofia; ;.::/~ ~ 
XVI - Revisar e controlar as atlvld.:ides da SORRl·BALJRU; coN'fl:.RE. ~~r ~ 1 

', O~\ç;~~A.ií V 
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XVII - Orientar o Diretor Executivo na execução das decisões da Assembleia 
Geral e do Conselho; 

XVIII - Fixar, unualinente, o valor li1nite para celebração ou realização de 

quaisquer atos ou contratos pelo diretor executivo; 
XIX - Autorizar, com antecedência, o Diretor Executivo a celebração ou 
realização de quaisquer atos ou contratos cujo valor exceda àquele que é 
fixado, anualrnentc, pelo Conselho; 
XX - Aprovar o salário dos empregados, respeitados os ditames constitucionais, 

do acordo coletivo da categoria e da legislação; 
XXI - Regular e designar bolsas ou outros benefícios para os usuários da SORRJ
BAURU; 

XXII - Propor â Assernbleia Geral alterações do Estatuto; 
XXJll - Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 

xxrv - Propor plano de ação anual e submetê-lo à aprovação da Assen1bleia 

Geral; 

XXV - Analisar e deliberar sobre proposta para admissão de associado; 

XXVI - L)eliberar sobre o pedido de den1lssão, bem como, sobre a aplicação de 

penalidades ao associado, inclusive sobre sua e)(cfusão; 

XXVll - Resolver os casos omissos neste estatuto levando-os à Assembleia 
·Geral, quando se tratar de assuntos de maior relevância. 

XXVIJJ - Receber legados, donativos, subvenções e repasses governamentais e 

outras de natureza semelhante; 

XX!X - Proceder a publicação dos relatórios financeiros e/ou o balanço anual e 

do relatório de e)(ecução do contrato de gestão, anualmente, no Diário Oficial. 

Parágrafo Primeiro - A e)(clusão de associado, por decisão do Conselho de Administração, 

deverá ser precedida de procedimento administrativo visando atendimento aos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Parágrafo Segundo - No procedin1ento administrativo deverá ser apurada a ocorrência de 

• 

justa causa, pautada no descuniprlmento das disposições estatutárias, principalmente • 

aquelas previstas no artigo 14 deste Estatuto. 

Parágrafo Terceiro - Se o procediniento admrn1stratlvo concluir pela ocorrência de justa 

causa, o Conselho de Administração deliberarâ sobre a exclusão. 

Parágrafo Quarto - No caso do associado solicitar derníssão, antes de aceita pelo 

Conselho de Adn1i11lstração, deverá ser apurada a responsabilidade do mesmo perante a 
Associação e terceiros, nos termos previstos no artigo 13 do Estatuto. 

Parágrafo Quinto - Para a aprovação das matérias contantes dos incisos li, JJI, JV, X e XI é 

exigido qorum de 2/3 (dois terços} dos membros do Conselho de Adn1inistração. 

Artigo 28 - Compete ao Presidente: 

1 · Representar a Associação af1va e passivamente em juízo ou fora dele, 

perante o poder pliblfco, autarquias, entidades e pessoas, devendo rende1 

informes de suas atividades ao Conselho de Administração; (// 

~ / 
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li - Assinar convênios e contratos; 
Ili - Convocar e presidir reuniões do Consell10 de Administração 
Assembleir:i Geral e proferir voto de desempate nas decisões do Conse!h 

Administração; 
V - Ser membro permanente de todas as comissões estabelecidas pelo 
Conselho de Administração; 
VI - Assinar cheques com o Tesoureiro na ausência do Diretor Executivo; 
VII - Assinar contrato de filiação con1 a SORRI-BRASIL; 
VIII . Desempenhar outras funções estatutárias ou regularmente previstas. 

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho poderá delegar tais atribuições aos membros 

do Conselho de Administr<"Jção e ao Diretor Executivo. 

Artigo 29 - Compete ao Vice-Presidente: 

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

Artigo 30 - Compete ao Tesoureiro: 

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

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

Artigo 31 - Compete ao Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral e 
redigir as competentes atas; 
11 - Desempenhar outras funções estatutárlas determinadas pelo Conselho de 
Administração ou delegadas pelo Presidente. 

CAPITULO V - DA DIRETORIA 

Artigo 32 - A Diretoria da Associação é seu órg~o gestor e será constituída par 
profissionais contratados e admitidos pelo Conselho de Administração e composta por 1 
(um} Diretor Executivo e l (u1n) Diretor Administrativo. 

Parágrafo Única. Cada diretor responderá individualmente pelos seus atos. ~ 

Artigo 33 - O Diretor Executivo exerce as funções executivas da Associação e, com direito 
a voz e sem direito a voto, participara das reuniões da Assernbleia Geral, do Conselho de/} 
Administração e de todas as comissões por este estabelecidas. /). 
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Artigo 34 - Compete ao Diretor Executivo; 

1 -Submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de contratos de 
gestão, convênios, os planos de ação, orçamentos, programa de investimento, 
regulan1entos internos, criação ou extinç5o de cargos ou qualquer outro assunto 
que reclame a atenção do mesmo; 
rr - Responsabilizar-se pela execução das deliberações do Conselho de 
Administr<ição; 

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

!V - Realizar quaisquer atos ou contratos sem prévia autorização do Conselho de 
Adn1inistração, cujo valor não exceda quantia fixada pelo mesmo; 
V - Dar lnforrne anual das atividades e relatórios gerenciais à Assembleia Geral e 
ao Conselho de Adrninlstr<ição quando soliclti!do; • 
VI - Prestar contas ao Conselho de Ad111inistração e fornecer informações 
solicitadas; 

VII - Representar a Associação judicialmente e extrajudicialmente quando 
determinado pelo Presidente do Conselho de Administração. 
VIII - Praticar todos os atos de adininistração executiva da Associação; 

IX· Gerenciar os setores de Secretaria e Ouvidoria; 

X - lnterrnediar os contatos com o Jurldico, Cornitês e Comissões; 
XI - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo integrado de 
Pesquisa, Desenvolviniento, Fabricação e Dispensação de Tecnologia AssJstiva e 
Produtos Especiais - "NIPTEC" ·; 
XII - Gerenci<ir, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo de Pesquisa 

Científica e Capacitação - "PESCC" ·; 
XIII- Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo de Apoio à 
Gestao - "NAG" ; 
XIV - Supervisionar e receber inforrnes do Diretor Administrat'1vo, bem como, 
fazer cumprir as detenninações do Conselho de Administração; • 
XV - Ter sob sua guarda e responsabilidade tudo o que estiver relacionado com as 
finanças da SORRI-BAURU; 
XVI - Dirigir a arrE!cadação da renda da associação e depositá-la da forn1a que for 

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

pelo Conselho de Administração; 
XVIII - Supervisionar, em conjunto com o Diretor administrativo, as unidades de 

serviços e atividades do setor de reabilltação; 
XIX - Avaliar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o impacto das ações e 

planos terapêuticos; 

Parâgrafo único. • O Diretor Executivo poderá delegar tais atribuições ao Diretor ~ 
Administrativo ou a qualquer empregado com a necessária habilltação para o (\,\ 

desempenho das mesmas. l)f 

í: 
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Artigo 35 - Compete ao Diretor Ad1n1nistrativo: 
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l - Elaborar, desenvolver, cooordenar e acompanhar projetos visando a 
concretização dos objetivos da SORRI-BAURU, inclusive buscando recursos de 
entidades governamentais, não-governamentais e privadas; 
11 - Auxiliar o Diretor Executiva no desenvolvimento de suas atribuições, 
substituindo-o quando necessário; 
li! - Coordenar e supervisionar atlvldades e programas especiais desenvolvidos 
pela SORRI-BAURU, individualmente ou em parceria com órgãos governamentais 
ou instituições e empresas privadas; 
JV - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo de Apoio à Gestao 
- "NAG"; 
V - Gerenciar, ern conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo integrado de 
Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Dlspensaç~o de Tecnologia Assistiva e 

Produtos Especiais - "NIPTEC" -; 
VI - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo de Pesquisa 

Científica e Capacitação - "PESCC" -; 
VII - Elaborar propostas de regulamentos, regimentos, rotinas e normas, bem 
como auxiliar o Diretor Executivo na elaboração do planejamento administrativo e 
financeiro da Associação. 
VIII - Representar a Associação judicialmente e extrajudicialmente quando 
autorizada pelo Diretor Executivo. 
IX - Emitir parecer sobre os projetos da Associação: 
X - Estabelecer planos de ações e metas para o setor de reabilitação, baseado no 
plano de trabalho e diretr\zes da Associação; 
XI - Supervisionar, em conjunto com o Diretor Executivo, as unidades de serviços e 
atividades do setor de reabilitação; 
XII - Desenvolver rotinas, fluxos e instrumentos para garantir o acesso da 
população aos serviços da Associação; 
XIII - Avaliar, em conjunto com o Diretor Executivo, o impacto das ações e planos 
terapêuticos; 

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

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 36 - O Conselho Fiscal será constituído por 05 (cinco) n1embros eleitos pelo 
Conselho de Administração, denlre seus membros, sendo 03 {três) efetivos e 02 (dois) 
suplentes. 

Parágrafo Primeiro - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato do 
Conselho de Administração. 
Parágrafo Segundo - Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração /) H 
elegerá e nomeará outro membro. ~ / k 
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Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: 

1 - Examinar os livros de escrituração da Associação; 

IJ - Opinar sobre as contas, os balanço.~ e re!<itórios de desempenho financeiro e 
contábil e sobre as operações patrimoniais renlizadas, emitindo pareceres para os 
organismos superiores da instituição; 

Ili - Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 
operações financeiras realizad;is pela Associação; 
IV - Acompanhar o tr·abalho da AL1ditoria Fiscal nomeada pela Assembleia Geral; 

V - Convocar Assembleia Geral Extraordinária; 
VI - Informar ao Conselho de Adininistração sobre as irregularidades da 
administração; 
VII - Publicar, anuvln1ente, rio Di;íno Oficial do Estado, os relatórios financeiros 

e/ou o balanço anual. e 
Parágrafo Único - O Conselho F!scal se reunirá ordinariamente a cada 03 (três meses) e, 
extraordinariamente, quando necessário. 

TÍTULO Ili - DO PATRIMÔNIO 

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

Artigo 39 - Somente o Conselho de Adn1inistração poderá onerar ou alienar bens 

patrin1oniais da SORRI-BAURU, excluídos os bens imóveis. 

TÍTULO IV· DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 40 - A SORRI-BAURU será dissolvida quando se torne impossfvel a continuação de 

sua atividades, o que só poderá acontecer mediante aprovação pela Assembleia Geral por 
decisão concorde de 2/3 {dois terços) dos membros e da deliberação tomada pelo 

Conselho de Administração sobre tal extinção ou dissolução. 
Parágrafo único - Ocorrendo a extinção ou desqualificação da SORRI-BAURU haverá 
Incorporação integral de seu p<itrirnõnio, dos legados ou das doações que lhe tiverem 
sido destfnadas, e dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, que serão 

destinados ao patrimônio de outra Associação Social de Saúde, no ân1bito do Estado de 

São Paulo, preferencialmente da cidade de BaurL1, da 1nesma área de atuação, ou sim!lar, 

• 

ou ao patrlrnônio da União, dos Estados, do Distr'lto Federal ou dos Municípios, na :"\ 

proporção dos recursos e bens por estes alocados. GY/ 
Artigo 41 - Os associados e os men1bros do Conselho de Administração não respondem /) 

1 

(j 
nem subsidiarian1ente pelas obrigações sociais da Associação. j j .J 
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Artigo 43 - É vedado aos conselheiros, administradores e dirigentes da Sorri exercer 

cargo de che fia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS e outros órgãos 
do Poder Público. 
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A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO i_
0 

~ 
Ata número quatrocentos e treze da Assembléia Geral Extraordinária da SOR ------BAURU, realizada no dia dezessete de abril de dois mil e deze.S$SJ~~ em segunda 

......... ....#. -~-._..,.4,...M'.....-.. .. . ..... ,..,... "4J .. .J;.,;,..,_ . .,......,,,.~, . .. , .. ~ 

chamada, na sala de reuniões (fa~ Associação , sita à Avenida Nações Unidas, 
cinquenta e três quarenta . às dezenove horas , com a participação dos associados 
que assinaram o livro de presença: João Carlos de Almeida, Célia Receio Garcia 
Lopes, Marla Norma Vuolo Sajovic Martim, José Netto Rodrigues Ruiz, Valdir 
Aparecido Canal , Aparecido Osvaldo Sevilhano. Dinarte Batisteti. Odair Sebastião 
Moreno, Antonio Augusto de Andrade, Amantino Archanjo de Britto Junior. Mansour 
Sassine EL Asmar e Ivan Francisco Ruiz Torres. Participaram como convidados: 
Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Diretora Administrativa, Yeda Costa 
Fernandes da Silva , Advogada da AssoC:ação, Maria Elisabete Nardi, Diretora 
Executiva e Luís Fernando Maximino Bento, Gestor de Informação da SORRI
BAURU. O Presidente Joao Carlos de Almeida iniciou a assembleia apresentando o 
novo associado, Ivan Francisco Ruiz, e sollcltou para que todos se apresentassem, o 
que foi feito, dando as boas vindas ao recém chegado. Em seguida o Presidente 
passou a palavra à advogada da SORRI - Ora. Yeda Costa Fernandes da Silva -
que discorreu sobre a questão da convocação da presente Assembleia para 
eleição de membros para o Conselho de Administração, informando que, 
conforme consta do artigo 23 do Estatuto da SORRI-BAURU, o mandato dos 
membros do Conselho de Administração é de 04 (quatro) anos, com inicio na 
data de sua posse e extinguindo-se por ocasião da posse do novo Conselho, 
admitida uma ún ica recondução. No entanto, existe uma exceção no que tange à 
metade dos membros que compuserem o primeiro Conselho de Administração, 
cujo mandato será de dois anos . Ademais , consta do Parágrafo 1" do citado 
artigo que os Conselheiros do primeiro Conselho de Administração, cujo mandato 
é de dois anos, deveriam ser definidos na primeira reuniao pelos próprios 
Conselheiros. O Presidente retomando a palavra expôs que a presente 
Assembleia foi convocada para a realização de eleição de 15 (quinze) 
conselheiros, dos quais 08 (oito) terão mandato com duração de 04 (quatro) anos e 
07 (sete) terão mandato com duração de 02 (dois) anos. Passou-se, então, à 
votação para escolha dos 15 membros do Conselho de Administração. Colocado 
em votaçao foram eleitos os seguintes membros: João Carlos de Almeida, 
Evandro Ventrilho, Aparecido Osvaldo Sevilhano, Maria Norma Vuolo 
Sajovic Martim, Antonio Augusto de Andrade, Ivan Francisco Ruiz Torres, 
Dinarte Batlstetl , José Netto Rodrigues Ruiz, Valdir Aparecido Canal, Odair 
Sebastião Moreno, Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Roccio 
Garcia Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior, Mansour Sassine EL 
Asmar e Lufs Fernando Maximlno Bento. Os dois nomes indicados pelo 
Conselho de Adm inistração para representar os empregados da SORRI-BAURU 
foram Maria Estela Bandeira Moreira Rueda e Lufs Fernando Maximlno 
Bento. Na sequência, dentre os eleitos e empossados foram escolhidos 50% dos 
membros do Conselho de Administração que terão mandato Inicial de 02 (dois) ,ªIra o perlodo abril de 2017 a abril de 2019, sendo e.scolhid~ 
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seguintes: Valdir Aparecido Canal, Odair Sebastião Moreno, Ivan Francisco 
Ruiz Torres, Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Rocclo Garcia 
Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior e Mansour Sa.sslne EL 
Asmar. Dessa forma, os demais membros, quais sejam: João Carlos de 
Almeida, Evandro Ventrilho, Aparecido Osvaldo Sevilhano, Maria Norma 
Vuolo Sajovic Martim, Antonio Augusto de Andrade, Dlnarte Batisteti, José 
Netto Rodrigues Ruiz e Luls Fernando Maximlno Bento foram eleitos, para o 
período de abril de 2017 a abril de 2021. Todos os Conselheiros foram 
empossados em seus cargos, que assim ficaram : Presidente: Joao Carlos de 
Almeida, Vice Presidente: Evandro Ventrilho, 1° Tesoureiro: Aparecido Osvaldo 
Sevilhano, 2° Tesoureiro: Maria Norma Vuolo Sajovic Martin, 1° Secretário: Luís 
Fernando Maximino Bento, 2° Secretário: Antonio Augusto de Andrade, Conselho 
Fiscal: Dinarte Batisteti , José Netto Rodrigues Ruiz e Valdir Aparecido Canal. 
Suplentes do Conselho Fiscal : Oda1r Sebastião Moreno e Ivan Francisco Ruiz 
Torres. Demais membros: Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Receio 
Garcia Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior e Mansour Sassine EL Asmar. 
Na sequência, houve a apresentação e discussão do novo Regimento Interno da 
Associação, o qual foi votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, Presidente João Carlos de Almeida encerrou a reuniao. Eu, Luls 
Ferna 'Ma ·' ino Bento, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada 

~t· · - _ e pelo presidente Joao Carlos de Almeida. 
Bauru, dezessete de abril de dois mil e dezessete. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO OE INSCRIÇ O / 
47.641 .907/0001-01 / 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇ o E DE SITUAÇAO OATA OE ABE~A' 
CADASTRAL 

3110311977 

l NOME EMPRESARIAL / < 

. SORRI-BAURU / 

T TULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 
SORRI 

C GO E DESCRIÇ O DA ATIV10AOE ECON MICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 · Atividades de 111ocla õea de defesa de direitos 1oclal1 

CôOIGO E DESCRIÇAO DAS ATIV1DAOES ECONOMICAS SECUNOARIAS 

94.93·6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura• à arte 
94.99-5-00 ·Atividades asaoclatlvaa não especificadas anteriormente 
72.10·0·00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências fislcas e naturais 
86.30-5-02 ·Atividade médica ambulatorial com recursos para realizaçlo de examea complementares 
86.30-5·99 ·Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 
86.50-0·99 ·Atividades de profi11lonals da área de saúde não especificadas anteriormente 
86.90-9-99 ·Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 
86.40-2-09 ·Serviços de diagnóstico por métodos ópticos ·endoscopia e outro• exames an"ogos 

1 PORTE 
DEMAIS 

86.40-2-99 ·Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica nlo especificadas anteriormente 
77.39-o-02 ·Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
56.20-1-03 ·Cantinas· serviços de alimentação privativos 
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologla 
88.50-0-04 ·Atividades de fisioterapia 
88.50-0·01 - Atividades de enfermagem 
86.50-0·03 - Atividades de pslcologla e psicanálise 
86.50-0·02 ·Atividades de profl11lonals da nutrição 
66.50-0-05 · Atividades de terapia ocupacional 
47.73·3-00 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
30.92-0-00 ·Fabricação de bicic letas e triciclos não-motorizados, peças e aceasórlos 
32.50-7-03 ·Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em ger1I sob 
encomenda 

1 LOGRAOOURO ~ 
AV NACOES UNIDAS 

NUMERO 
53-40 

1 COMPLEMENTO 

1 CEP 
17.033-260 

BAIRRO/OIS TRITO 
NUCLEO PRES.GEISEL 

1 MUNlciPIO 
BAURU 

ENDEREÇO ELETR NICO 
CONTABILIDADE SORRl.COM.BR 

1 TELEFONE 
(14) 4009-1000 I (14) 4009-1021 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO ~STRAL 
ATIVA / 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÂO ESPECIAL ......... 

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

Emitido no dia 21/09/2018 às 15:33:08 (data e hora de Brasllia). 

https:/IWww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 
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a MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

·.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVZS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: SORRI-BAURU / ~"' 
CNPJ: 47.641.907/0001-01 ./ 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Divida 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 09:27:35 do dia 05/09/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/03/2019./ 
Código de controle da certidão: 6404.D97B.F4DC.127C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 
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CAIXA 
CAIXA ECONOM1CJ', FEOERl•l 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

/ 
Inscrição: 47641907/0001·01" 

Razão Social: SORRI BAURU/ 

Nome Fantasia:SORRI 
Endereço: AV NAÇÕES UNIDAS 53-40 / NÚCLEO PRES. GEISEL I 

BAURU/ SP / 17033-260 

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: 2018090304133491522830 

Informação obtida em 03/09/2018, às 10:42:03. 

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/Em presa/Crf/Crf/F geCFS l m prim i rPape 1.aso 

2-0 

03/09/2018 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SORRI-BAURU (MATRIZ E 
CNPJ: 47.641.907/0001-01 
Certidão nº: 158786843/2018 

FILIAIS~ 

Expedição: 21/09/2018, às 15:30:51 
Validade: 19/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que 

,,,.. 
,/ 

SORRI-BAURU"ÍMATRIZ 
NÃO 

E FILIAIS), 

CONSTA do sob o n • 4 7 . 6 41 . 9o7/ooo1- o 1 , 

Devedores Trabalhistas. -----"' 
inscrito(a) no CNPJ 
Banco Nacional de 

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. 

Dúvidas e sugestões: cndt®tst. jus. br 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SORRI-BAURU 

Certifico que os dirigentes e conselheiros da SORRI-BAURU são os abaixo relacionados 
e que o período de atuação de todos é de 2017 a 2019: .,,.,,.---

1 - JOÃO CARLOS DE ALMEIDA/ 

Presidente Afastado 

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

Via Puccini 1-50 - Residencial Tivoli 1 - CEP: 17053-095 - Bauru-SP. 
Fone: 3234-7387 - 9652-2564 Data de nasc.: 08/11 - Casado - Jornalista 
Comercial: 3235-3878 
joaobidu@astral.com.br 

2 - EVANDRO VENTRILHO / 
Presidente em Exercício_ 
RG: 16.825.741CPF:067.811.518-43 

Rua: Ver. Leandro dos Santos Martins nº 2-20 Jd Estoril V Bauru SP 
Cep 17017-586 
Data de Nasc. 06/03 Casado - Dentista 
Fone: 3223-6153 -99661-4340 
Comercial: 3313-8178 

eventrílho@hotmail.com 

3- APARECIDO OSVALDO SEVILHANO 

1º Tesoureiro - Comissão Finanças e Patrimônio 

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

Via Da Vinci, 02-16 - Residencial Tivoli - CEP.: 17.053-000 - Bauru-SP. 
Fone: 3224-2300 -996096550 Data de nasc.: 28/08 - Casado - Contador 

• Comercial: 3223-9597 Entrou na SORRI em 12/05/1993 
rb aparecído@travelnet.com.br 

04 - MARIA NORMA VUOLO SAJOVIC MARTIM 
2° Tesoureira 

R. G.: 4.513.218 - C. P. F.: 407.834.218-34 - Brasileira 
Rua Dr. Eduardo Vergueiro de Lorena, 02-58 - CEP.: 17.012-450 - Bauru-SP. 
Fone: 3224-3007- 9771-6031 Data de nasc: 21/03 Casada -Advogada 
Comercial: 3212-5444 

macteria@gmail.com 

05- LUIS FERNANDO MAXIMINO BENTO 
1° Secretário 

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

Rua: Luiz Gomes de Assis nº 3-28 -Terra Branca- CEP.: 17.054-130- Bauru-SP. 
Fone: 98804-5597 - Casado - Gestor de lnformaçao 
Comercial: 4009-1000 
bento.lf@qmaíl.com 
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12- ALCIR LÚCIO KAUFFMANN 

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

Rua: Avenida Affonso José Aiello 14-100 Casa E-15 
Fone:3234-6640-99771-3184 Data de nasc. 13/12 -Casado-Aposentado 
alkanffmann@hotmail.com 

13- MARIA ESTELA BANDEIRA MOREIRA RUEDA 

R.G: 8.797.453-8 - C.P.F: 015.452.578-25 
Rua: Mario Fabiano 4-27 Jd Colonial Bauru-SP 

Fone:- 98129-5454 Data de nasc. 20/09 - Casada- Diretora Administrativa 
mestelarueda@gmail.com 
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ANEXO Ili 

DECLARACÃO 

Declaro que a SORRI-BAURU inscrita no CNPJ: 47.641.907/0001-01 atende a todos os requisitos 
previstos na Lei Federal nº 13.019, de 2014, para prorrogação do termo de colaboração, e que a entidade 
e seus ..!&!9.!:'JJ!e.iL.IJjjg__jr)SQLr~~.~'!' •.. ~r,ihul)ll! •. QiàlL.llimi!!l~.llLP.l'l.Yl~!1'1S. na legislação de regência 
impeartivas da formalização da aludida parceria: · --·· ·····-·---····· 

Bauru, 01 de outubro de 2018. 

~ 
""""'E'vandro Ventrilho 
Presidente em Exercicio 

SORRI-BAURU 
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Secretaria do 
Bem-Estar Social 

/' 
• MINISTÉRIO.DA ( ..., ./ 

sus..... SAUDE "" V 

ANEXO IV 

DECLARACÃO 

Declaro. em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alinea "c, da Lei Federal n' 13.019, de 2014, 
que a SORRI-BAURU inscrita no CNPJ: 47.641.907/0001-01 atende a todos os requisitos previstos na Lei 
Federal n' 13.019, de 2014, mantém as condi~ões mate(ií!is,joclusiv.e_r.e.lill[?.P.§..h~.!'nosc.e!'r:! _? 
d~!_e_n_v~lyi111ento-das.atividades pr~vist~~.ria. ear~~~!~.-:~-~!!1E~~~nto _:f_~ me~i!~,..~~ab~le~idas . 

Bauru, 01 de outubro de 2018. 

Evandro Ventrilho 
Presidente em Exercício 

SORRI-BAURU 
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ANEXO V 

DECLARACÃO 

Declaro, que a SORRI-BAURU inscrita no CNPJ: 47.641.907/0001-01: 

1- não há, em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
municipal; e 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 
pessoas mencionadas na alinea "a" deste inciso; 

li- não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 
municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 
orçamentárias e 

111- não serão remunerados, a qualquer titulo, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança, se órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 
hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias e 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o 
patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores . 

Bauru, 01 de outubro de 2018. 

-~ 
Presidente em Exercicio 

SORRI-BAURU 
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SORRI-BAURU 

PLANO DE TRABALHO PARA 2019 

REF. PROCESSO Nº 49.514/2017 

DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
49/2017 

EDITAL Nº 333/2017 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome da Entidade: SORRI-BAURU Nº CNPJ: 47.641.907/0001-01 

Endereço: Avenida Nações Unidas, nº 53-40 Bairro: Núcleo Presidente Geisel CEP:17033-260 
1
• Cidade: Bauru UF: São Paulo 

Telefones: (14) 4009-1000E - mail: secretaria@sorribauru.com.br 

1.2. Nome do responsável pela Instituição: Evandro Ventrilho 

CPF: 067.811.518-43 RG: 16.825.741-5 Cargo: Presidente em exercício 

Endereço: Rua: Salim Haddad Neto 13-10 ap. 901 - Vila Cidade Universitária - CEP: 17012-503 

Telefone:(14) 99661- 4340 

1.3. Mandato da atual Diretoria: de abril de 2017 até abril de 2019 

1.4. Nome da Coordenadora: Patrícia Ramos Bueno Alexandre Telefones: (14) 4009-1000 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Associação de Caráter Filantrópico, de promoção de 
saúde, educacional e assistencial, com finalidade não econômica, ou seja, sem fins lucrativos e de 
duração ilimitada. 

1.6. Data da Fundação: 26/09/1976 

\. 2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: 

Avaliação psicoeducacional, apoio técnico e atendimento por equipe multidisciplinar realizado no contra 
turno para alunos com deficiência, com hipóteses diagnostica de deficiência e com dificuldade acentuadas 
de aprendizagem, bem como orientações para equipe escolar do Sistema Municipal de Ensino, por meio de 
visitas nas Unidades Escolares realizados pelos seguintes profissionais: Fonoaudiólogos educacionais, 
psicólogos educacionais, médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagogo e nutricionista com 
o objetivo de favorecer a permanência, no ensino regular, dos alunos encaminhados ás entidades e efetivar 
a inclusão escolar; 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: 

Apesar do município manter ações voltadas para o atendimento educacional especializado à alunos com 
deficiência ou necessidades educacionais especiais, os serviços prestados pela equipe especializada da 
SORRI-BAURU proporcionam diagnóstico e atendimento terapêutico, bem como a capacitação de 
professores e apoio familiar com vistas á promoção e garantia de inclusão escolar e tratamento isonômico 
para todos os alunos da Rede Municipal de Educação. 
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SORRI-BAURU 

A fundamentação legal para esta modalidade de parceria encontra-se na Constituição Federal de 1988, em 
especial art. 37 e art. 208, inciso IV; Leinº9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, art. 23 a 32, e suas alterações dadas pela Lei 13.204 de 2015, que 
autoriza o Poder Executivo afirmar Termo de Colaboração coma Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos, 
e no que couber o Municipio também se valerá da regulamentação do Governo Federal em seu Decreto Nº 
8.726 de 25 de abril de 2016, na ausência de regulamentação municipal. 

2.3. Capacidade de Atendimento: 600 alunos mensalmente. 

2.4. Forma de Atendimento: 

Os atendimentos/intervenções sempre ocorrerão no contra turno escolar, na frequência necessária ao plano 
individualizado e poderão ser atendimentos individuais e/ou em grupo, testes, exames, orientação familiar 
e à equipe escolar. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Bauru, de qualquer sexo, de todas as faixas etárias, encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru que se enquadrem na clientela definida a seguir. 

2.6. Caracterização da Clientela: 

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Bauru, de qualquer sexo, de todas as faixas etárias, que 
apresentem Deficiência Intelectual, Auditiva, Física, Múltipla, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Aprendizagem, Discalculia, Dislexia, Transtorno 
do Processamento Auditivo, Distúrbio de Linguagem, Gagueira, Atraso do Desenvolvimento 
Neuropsicomotor ou ainda que necessitem de esclarecimento diagnóstico e/ou de orientação especializada 
na área de reabilitação. 

2. 7. Experiência na realização do objeto da parceria: 

A SORRI-BAURU foi fundada em 25 de setembro de 1976 com finalidade de inserir as pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho e na comunidade, tendo sido pioneira no Brasil, evoluiu e hoje é um 
Centro Especializado em Reabilitação que desenvolve ações nas áreas de assistência social, saúde e apoio 
técnico à inclusão na escola regular. 

De acordo com a finalidade institucional de "promover o acesso pleno e imediato aos espaços comuns da 
vida na comunidade e a participação ativa das pessoas com deficiência - a emancipação humana'', a 
parceria entre a SORRI-BAURU e a Secretaria Municipal de Educação de Bauru acontece desde 1988 para 
o atendimento ao público alvo oferecendo serviços especializados aos alunos da rede municipal de ensino 
e apoio á equipe escolar e familiares. 

Em 2016, a SORRI-BAURU atendeu 970 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Educação de 
Bauru, por meio da parceria existente. 
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2.8. Valor Global: R$ 2.364.048,00 (Dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e quarenta e oito 
reais) ao ano. 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1 Plano de Ação: 

A SORRI-BAURU receberá os alunos encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação que serão 
agendados e para passar por avaliação de equipe multidisciplinar, de acordo com o motivo do 
encaminhamento. Após a avaliação e elucidação diagnóstica, se for o caso, será elaborado plano 
terapêutico individualizado e iniciado o atendimento. A seguir o plano de metas e execução propostos: 
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SORRI-BAURU 

PRAZO DE 
AÇÕES ESTRATÉGIAS 

RECURSOS 
EXECUÇÃO N2 METAS 

{Financeiros, materiais (O que se pretende atingir) (O que?) {Como?) 
e humanos) 

(Período de 
tempo) 

Analisar os Leitura e análise do Todos os atendimentos Conforme 
encaminhamentos encaminhamento recebido da serão realizados nas recebimento dos 
recebidos; SMS; dependências da encaminhamentos 

SORRI-BAURU 
Agendara Agendar de acordo com o 

triagem/avaliação número de vagas existente e De acordo com 

de acordo com as queixas, as vagas 
Agendar testes, exames e 

ciclo de vida e necessidades existentes. 
outras avaliações 

detectadas no momento da 
necessárias; 

triagem. 

Triagem e avaliação 
Avaliação clínico -funcional, Equipe trans e 

Avaliação Avaliar todo os alunos diagnóstica; 
testes e exames interdisciplinar Conforme 

encaminhados pela complementares disponíveis disponível na SORRI- necessidade do .,__ __ 
Secretaria Municipal de na SORRI-BAURU; BAURU (médicos agendamento e .,., -o 

o "" Educação. 
especialistas, disponibilidade r-- o 

Encaminhar para outras :t: n 

das agendas. G; z 
especialidades ou exames não assistentes sociais, l IO 

disponíveis na Instituição; Fisioterapeutas, 
lty ~ 

Fonoaudiólogos, ~~ 
Elaborar Plano Reunião da equipe para Psicólogos, terapeutas 1 ':: 

fechamento de diagnóstico, ocupacionais, .,.I! 
Terapêutico Individual; 

1 organização do Plano nutricionistas e 

Terapêutico Individualizado de educadores sociais) f~"'I ~"' .1 

~ !1 Ç) 

,,.i."' ~ 
&"'1-s - s?Jª 
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SORRI-BAURU 

Devolutiva de diagnóstico acordo com as necessidades 

- Orientar aos familiares do aluno e família; 

em relação ao 
Assim que 

diagnóstico. 
Será feita para a família no dia finalizadas as 

da triagem uma devolutiva do avaliações. 

diagnóstico inicial que poderá 

ser complementado, se 

houver alteração, após a 

finalização dos testes e/ou 

exames/avaliações. 

Acolher as crianças e Orientar aos familiares Reunião de orientação e Serviço Social Ao iniciar as 

adolescentes que após em relação as normas da entrega da cartilha com intervenções 

Acolhimento triagem forem definidos instituição. orientações por escrito. terapêuticas. 

como elegível para atender e 

seus familiares. 

Atendimento técnico e 1 - Atendimento técnico 1 -FISIOTERAPIA - Estimular o De acordo com o 
plano 

..,, ...., 
especializado, de acordo especializado em: desenvolvimento motor, as o "" r- o 
com o Plano Terapêutico aquisições das posturas terapêutico ::i: í' 

individualizado e ~ z 
Individual e de maneira 

- Fisioterapia 
referentes a cada idade e o 

l~~ - Fonoaudiologia agenda 
Intervenções geral: - Psicologia planejamento motor que disponível. 
terapêuticas 

Para crianças de O a S ANOS - Terapia influência questões sensoriais \~g Ocupacional e cognitivas. 
e 11 MESES 

Neurologia Infantil - A área desenvolverá os li P' -
Promover e proteger o - Serviço Social seguintes programas a fim de 

'i \ -- Infantil 
~.COM~~ 

~ 
desenvolvimento do bebê e Serviço Social l" - .1 ;o 

~~" V\I s ~~)' j 

""'s · s~0r; Jf r 
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SORRI-BAURU 

crianças pequenas por meio atingir o máximo do potencial 
de intervenções precoces e motor funcional dos usuários: 
estimula seu vínculo com a - Neurofuncional 
família e escola. - Motor infantil 

Para crianças de 6 a 17 
- Fisioterapia respiratória 
- Equoterapia 

ANOS e 11 MESES - Neurodegenerativa 
-

- Natação. 
Estimular os aspectos 

motores, psicossociais, 

cognitivos, da linguagem e FONOAUDIOLOGIA 

aprendizagem, a fim de - Estimulação de Linguagem 

desenvolver as habilidades - Musicalização 

essenciais no âmbito escolar - Bases para a aprendizagem 

e na preparação profissional, - Fonológico 
- Fonético 

além de trabalhar e adaptar 
- Motricidade oromiofuncional 

as dificuldades escolares no - Apraxia 
processo de alfabetização e - Fluência 
também no preparo para o - Aprendizagem Adaptada g ~ mercado de trabalho. - Comunicação Alternativa 

t:t: o 
- Autismo: linguagem/ ~ ~ 

Para adolescentes e jovens aprendizagem/ funcional "' 
acima de 17 anos - Aprendizagem, os grupos são 

~ 
t: divididos de acordo com a 
(f 

Desenvolve o máximo de necessidade do aluno: ~ 

- ,,_ 
potencial da pessoa com Básico 1- desenvolver 

~ 
deficiência com foco no habilidades para 1 1 
bem-estar social aprendizagem da leitura e 

/-.~.COM,_,~°' : !'\ \ \r. ~J ~·. 
IJJ ~ 

\ 1 oQ ~"''i l >:> 



1c~ 
SORRI-BAURU 

possibilitando as 

descobertas de novas 

habilidades incluindo a 

inserção no mercado de 

trabalho. 

-· • 
escrita, priorizando recursos 
visuais. 

Básico 2 (6 - 8 anos) -
desenvolver habilidades para 
aprendizagem da leitura e 
escrita 
Nível 1 (8 - 4 anos) -

Aprimorar habilidades de 
leitura e escrita, objetivando 
apropriação do sistema 
ortográfico, desenvolvimento 
das rotas de leitura, 
compreensão leitora e 
desenvolvimento da escrita 
espontânea. 
- Dislexia 

- Processamento auditivo 
- Reabilitação virtual 
- Deglutição/ disfagia 
- Recusa alimentar 
- Discalculia 
- Equoterapia 

PSICOLOGIA 

Estimular o estabelecimento 

da rotina, vínculo familiar, 

aspectos emocionais da mãe, 

aceitação da criança, 

expressão dos sentimentos da 

De acordo com o 
plano 
terapêutico 
individualizado. 

ríl ;;;:> 
o 
n 

(;; z 

~I; 
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SORRI-BAURU 

• 
mãe ou cuidadores frente a 

criança idealizada, 

ajustamento da situação, 

afeto, estimulação, aspectos 

emocionais, desenvolvimento 

do bebê, valorização dos 

aspectos positivos, aspectos 

. cognitivo e social, cuidados 

1 com o bebê, vínculo, brincar, 

orientação de 

comportamento, expectativas 

da família e da equipe escolar, 

relacionamentos familiares e 

escolares. 

A área possui vários 
programas que poderão ser 
utilizados, de acordo com 
plano terapêutico 
individualizado do usuário a 
fim de favorecer o seu 
desempenho acadêmico e 
social: 

-Comportamento 
- Afetivo Emocional 
- Orientação familiar 
- Dislexia - Favorecer 
- Habilidades sociais 

l: ,, 
o ;;o 
r- o :::: (") 
'.!> • 
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SORRI-BAURU 

• 
- Sexualidade 
- Doenças Neurodegenerativas 
- Pet terapia 
- Equoterapia 
- Teatro terapêutico 
- Apoio ao luto 
- Autismo comportamental 

NUTRIÇÃO 

- Avaliar e acompanhar 
quando necessário, estado 
nutricional e os hábitos 
alimentares com foco a via de 
alimentação, frequência 
alimentar, consistência dos 
alimentos e orientações em 
relação a refluxo. 

- Oficinas práticas de culinária. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

- Psicomotor. 
- Integração sensório motora. 
- Atividade de vida diária 
{AVO) e atividade de 
instrumentais de vida diária 
{AIVD). 

De acordo com o 
plano 

terapêutico 
individualizado. 

De acordo com o 
plano 
terapêutico 
individualizado. 

"TI -.: o ;:< .-- e :;:: r 
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• 
- Disgrafia. 
- Autismo (sensorial, AVD e 
AVP e coordenação motora 
fina e global). 
- Aprendizagem Funcional. 
- Projeto descobrir. 
- Reabilitação virtual. 
- Adaptações. 
- Informática adaptada. 

SERVIÇO SOCIAL 
- Triagem social. 
- Avaliação e 
acompanhamento da dinâmica 
familiar. 
- Incentivo ao uso dos recursos 
comunitários. 
- Orientações sobre benefícios 
sócio assistenciais, processos 
específicos como acesso à 
medicação de alto custo, dieta 
especiais. 
- Orientações sobre acesso ao 
transporte. 
- Avalia e atua frente às 
situações de risco e 
vulnerabilidade. 

Medicina 
- Avaliação médica inicial 

De acordo com o 
plano 
terapêutico 
individualizado. 

De acordo com o 
plano 
terapêutico 
individualizado. 

..., "O o :>:> 
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• 
- Solicitação de exames 
complementares para definir 
diagnóstica, sempre que 
necessário; 

- Definição com a equipe, o 
Programa de Reabilitação de 
cada usuário, construindo seu 
plano; 

- Participação nas reuniões 
com Equipe interdisciplinar a 
fim de rever andamento do 
plano terapêutico e 
providências de acordo com a 
necessidade do Usuários, 
familia e escola. 
- Solicitação de avaliação de 
outras especialidades, quando 
necessário; 
- Encaminhamento ao serviço 
social mediante a problemas 
sociais, pessoais e 

profissionais, quando inferferir 
na sua reabilitação; 
- Confecção e emissão de 
laudos de acordo com 
solicitação da familia, 
profissionais e equipe escolar. 

.,, -o 
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Discussão de casos com a Reunião e e-mail específico De acordo coma 
equipe escolar para esclarecimento da atual necessidade da 

situação do usuário na SME e da Equipe 
80 horas mensais de 

instituição; SORRI-BAURU 
visitas escolares. 

Avaliar e orientar as 
Plantões escolares para 

discussão de casos, 
adaptações de recursos e 

esclarecimentos de dúvidas 
materiais para os alunos e 

referentes ao aluno, 
unidades escolares. 

planejamento e 

recomendações 

interdisciplinares; 
Apoio à 
equipe - Laudo médico contendo o 

escolar Disponibilizar apoio e diagnóstico e o plano de 
orientação à equipe escolar; 

intervenção recomendado; 

Relatório Multiprofissional 

anual contendo diagnóstico, 

plano individualizado do 

usuário e recomendações das 

áreas de acordo com a 

necessidade do mesmo; 

~ Visita domiciliar, de acordo 

com a necessidade e situação 

de risco e vulnerabilidade; 
Visitas escolares são 

realizadas pela equipe ~-.,1.COM~-:t\ 
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VOLUME Ili 

Projeto de Lei nº 114/18, que autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSC's do 
setor privado que identifica, conforme especificado. (APAE, 
Apiece, Lar Santa Luzia e SORRI) 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Capacitar profissionais da Reunião com a Secretaria 
Educação Básica da Rede Municipal de Educação 
Municipal para atendimento para a definição dos 

capacitação de crianças e adolescentes 
para as deficiências e/ou 

temas a serem 
com 

equipes necessidades educacionais 
abordados. 

escolares. especiais. 
Realizar 10 cursos, no 

ano, totalizando 30 horas 

de capacitação. 

• 
Serviço de atendimento ao itinerante, de acordo 

usuário (SAU); com a necessidade do 

aluno. 
Visitas Escolares; 

Aulas expositivas, dinâmicas Equipe da SORRI-

de grupos, filmes, discussão de BAURU, realizados nas 

casos, etc. dependências e com 
recursos existentes da 
Instituição. 

Conforme 
calendário 
acertado entre a 
SORRI-BAURU e 
SME. 
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SORRJ-RAURU 

SERVIÇO: APOIO Ti;CNICO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU 

4.1. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - FONTES PAGADORAS 
4.1.1. Recursos Próprios 

Qt Formação Profissional Cargo CH Regime 
Trabalhista 

Salllrlo 
liquido~ 

Sal.ãrlo 
bruto ... 

FGTS 

• 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

IRRF P1s-
Beneficios j 13º 

INSS - 1 VWVT 1112 
Rescisão 

1112 
Férias 

1/3 
Demais 

Encargos 

Total 
Mensal 

Total anual 

1 !Fisioterapia !Supervisora Ciclo 1 de vida 1 15h 1 CLT 1 1 1 1 ! 1 1 l 1 1 1 21,001 21.001 252,00 
1 !Fonoaudioloaia ISuoervisora Ciclo 2 de vida 1 25h 1 CLT 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21,001 252,00 
1 ITeraoia Ocuoacional !Coordenadora Educacional 1 30h l CLT 1 1 1 1 1 1 l l 1 l 1 21.001 21,001 252,00 
1 !Serviço Social !Coordenadora de Triaaem 1 12h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.ool 252.00 
1 !Medicina IMédicoNeuroOaSanos 1 10h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.ool 252.00 
1 !Medicina !Médico Neuro 6 a 17 anos 1 06hs 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.ool 252.00 
1 !Medicina ]Médico Neuro 6 a 17 anos 1 06hs 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ooJ 21.001 252.oo 
1 !Medicina !Médico Psiouiatra 1 2h 1 CLT 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.ool 252.00 
1 IServico Social !Assistente Social 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.ool 252.00 
1 IServico Social !Assistente Social 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ool 21.ool 252,00 
1 IServiçoSocial IAssistenteSocial 1 20h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.001 252.00 
1 IPsicóloaia IPsicóloaa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.001 252.00 
1 IPsicóloaia IPsicóloaa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.001 252.00 
1 IPsicóloaia IPsicóloaa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ool 21,ool 252.00 
1 IPsicóloaia IPsicóloaa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 21.001 21.001 252.00 
1 IPsicóloaia IPsicól0<1a 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.001 252,00 
1 IPsicólooia IPsicólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ooj 21.001 252,00 
1 IFonoaudiolooia IFonoaudiólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.001 252,00 
1 IFonoaudiolooia IFonoaudióloaa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ool 21.00] 252,00 
1 JFonoaudiolooia IFonoaudióloaa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21,001 21.001 252,00 
1 IFonoaudioloaia IFonoaudiólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 21.001 21,001 252,00 
1 IFonoaudioloaia IFonoaudióloaa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ool 21.ool 252,00 
1 IFonoaudiolooia IFonoaudiólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ool 21,ool 252,00 
1 IFonoaudioloaia IFonoaudiólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21,001 21,001 252,00 
1 IFonoaudiolooia IFonoaudiólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21,001 252,00 
1 JFonoaudiolooia IFonoaudiólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.001 21.001 252,00 
1 IFonoaudioloaia IFonoaudióloga 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ool 21.ool 252,00 
1 Fonoaudiolonia FonoaudióloQa 30h CLT 21.00 21.00 2s2,0C Q ~ 
1 Teraoia Ocuoacional Teraoeuta Ocuoacional 30h CLT 21,00 21.00 2s2,od ;- C 
1 T eraoia Ocuoacional T eraoeuta Ocuoacional 30h CL T 21.00 21.00 252,0d ~ f" 
1 Teraoia Ocuoacional Teraneuta Ocunacional 30h CL T 21.00 21,00 2s2,nr ~V't ~ 
1 Terania Ocunacional Teraoeuta Ocupacional 30h CLT 21.00 21.00 2s2.oo ~ 
1 Teraoia Ocuoacional Teraoeuta Ocuoacional 30h CL T 21.00 21.00 2s2.oo 
1 Terapia Ocuoacional Teraoeuta Ocuoacional 30h CLT 21.00 21,00 _2s2.oo. 

i 
j . 

1 INutricão 1 Nutricionista 1 20h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.ool 21.ool 252,00 

41 1 Total 1 1 1 o,oo) 1 o,ool o,oo 1 o,ool o,ool o,ool o,ooj o,ool o,ool 861,ool ••1.ool *p.3p2,oo 

~ -"""' _..., ~1€'-- ~-
~ s-s?>0 '0 "> 



• • -4.1.2. Recurso Municipal 

Regime Sal!rlo Saltlrlo Encargos Sociais e Trabalhistas Total 
Qt Formação Profissional Cargo CH 

Liquido• bruto- Benefícios 13º Rescisão Férias Demais Total anual 
Trabalhista Mensal 

FGTS IRRF PIS,_ 1Nss- VAJVT 1/12 1/12 1/3 Encarnas 

' Fisioteraoia Suoervisora Ciclo 1 de vida 15h CLT 2400,61 3253,35 260,27 494,88 0,00 357,86 000 271, 11 0,00 90,37 28,92 3904,02 46848,24 

1 Fonoaudiolo< ia Supervisora Ciclo 2 de vida 25h CLT 4968,92 6353,43 471,47 685,64 0,00 698,87 0,00 491,12 0,00 163,71 52,39 7532,12 90385,44 

1 Terai: ia Ocut::acional Coordenadora Educacional 30h CLT 3406,82 5277,08 422,17 1290,34 0,00 579,92 0,00 439,76 0,00 146,59 46,91 6332,51 75990,12 

' Servir.n Social Coordenadora de Triaaem 12h CLT 1553,62 2053,68 164,29 274,16 0,00 225,90 0,00 171,14 0,00 57,05 18,25 2464,41 29572,92 

' Medicina Médico Neuro O a 5 anos 10h CLT 6661,44 7986,08 638,89 1324,64 0,00 0;00 0,00 665,51 0,00 221,84 70,99 9583,31 114999,72 

1 Medicina Médico Neuro 6 a 17 anos 06hs CLT 3171,68 4190,95 335,28 558,82 0,00 460,45 0,00 349,25 0,00 t 16,42 • 37,25 5029,15 60349,80 

' Medicina Médico Neuro 6 a 17 anos 06hs CLT 3158,25 4354,31 348,34 1196,06 0,00 0,00 0,00 362.86 0,00 120,95 38,71 5225,17 62702,04 

' Medicina Médico Psiauiatra 2h CLT 852,61 1318,60 105,49 321,50 0,00 144,49 0,00 109,88 0,00 36,63 11,72 1582,32 18987,84 

1 Servico Social Assistente Social 30h CLT 2644,49 3038,78 243,10 60.03 º·ºº 334,26 0,00 253,23 0,00 84,41 27,01 3646,53 43758,36 

' Service Social Assistente Social 30h CLT 2621,32 3010,65 240,85 58,16 0,00 331,17 0,00 250,89 0,00 83,63 26,76 3612 78 43353,36 

1 Service Social Assistente Social 20h CLT 1774,07 2016,48 161,32 20,60 0,00 221,81 0,00 168,04 0,00 56,01 17,92 2419,77 29037,24 

1 P.sicóloc ia Psicóloaa 30h CLT 2731,07 3421,37 273,71 313,95 0,00 376,35 0,00 285.11 º·ºº 95,04 30,41 4105,64 49267,68 

1 Psicóloc ia Psicóloaa 30h CLT 2385,38 2982,51 238,60 262,87 0,00 334,26 0,00 248,54 0,00 82,85 26,51 3579,01 42948,12 

1 Psicóloqfa Psicôloaa 30h CLT 2441,65 3038,78 243,10 262,87 0,00 334,26 0,00 253,23 0,00 84,41 27,01 3646,53 43758,36 

' Psicóloaia Psicôloaa 30h CLT 2594,36 3240,65 240,86 289,82 0,00 356,47 0,00 250,89 0,00 83,63 26,76 3842,79 46113,48 

1 Psicóloaia Psicóloaa 30h CLT 2928,81 3682,75 276,22 348,84 0,00 405,10 0,00 287,73 0,00 95,91 30,69 4373,30 52479,60 

1 Psicólooia Psicóloaa 30h CLT 2392,47 2982,52 236,60 258,99 0,00 331,06 0,00 248,54 0,00 82,85 26,52 3579,03 42948,36 

' Fonoaudiotoaia Fonoaudióloaa 30h CLT 3106,07 3635,22 290,82 129,83 o.oo. 399,32 0,00 302,93 0,00 100,98 32,32 4362,27 52347,24 

1 Fonoaudioloaia Fonoaudióloaa 30h CLT 2781,10 3205,65 256,45 72,48 0,00 352,07 º·ºº 267,14 0,00 89,05 28,49 3846,78 46161,36 

' Fonoaudioloaia Fonoaudiôloqa 30h CLT 2781,10 3205,65 256,45 72,48 0,00 352,07 0,00 267.14 0,00 89,05 28,49 3846,78 46161,36 

1 Fonoaudioloaia Fonoaudióloaa 30h CLT 2570,48 2982,51 238,60 66,73 0,00 345,30 0,00 248,54 0,00 82,85 26,52 3579,02 42948,24 

1 Fonoaudiolaaia Fonoaudióloaa 30h CLT 2821,75 3233,78 258,70 66,73 0,00 345,30 0,00 269,48 0,00 89,83 28,75 3880,54 46566,48 

1 Fonoaudioloaia Fonoaudiôlooa 30h CLT 2788,46 3205,65 256,45 68,68 0,00 348,51 0,00 267,14 0,00 89,05 28,49 3846,78 46161,36 

1 Fonoaudioloaia Fonoaudióloaa 30h CLT 3061,33 3463,78 258.70 60,37 0,00 342,08 0,00 269,48 0,00 89,83 28,75 4110,54 49326,48 

' Fonoaudioloaia Fonoaudióloaa 30h CLT 2803,20 3205,65 256,45 60,37 0,00 342,08 000 267,14 0,00 89,05 28,49 3846,78 46161,36 

' Fonoaudioloaia Fonoaudióloqa 30h CLT 2765,49 3177,52 254,20 66,73 0,00 345,30 0,00 264,79 0,00 88,26 28,24 3813,01 45756,12 

1 Fonoaudioloaia Fonoaudiôloaa 30h CLT 2821,75 3233,78 258,70 66,73 0,00 345,30 º·ºº 269.48 < 0,00 89,83 28,77 3880,56 46566,72 

1 Fonoaudioloaia Fonoaudióloaa 30h CLT 2714,77 3207,33 256,59 109,77 0,00 382,79 0,00 267,28 0,00 89,09 28,51 3848,80 46185,60 

' Teraoia Ocuoacional Teraneuta Ocunacional 30h CLT 2760,32 3177,51 254,20 68,68 º·ºº 348,51 0,00 264,79 0,00 88,26 28,24 3813,00 45756,00 
" -o 

Teraoia Ocuoacional Teraoeuta Ocuoacional 30h CLT ::a 1 2853,11 3261,92 260,96 66,73 0,00 342,08 0,00 271,84 0,00 90,60 29,00 3914,32 46971,M• 

1 Teraoia Ocuoacional T eraoeuta Ocuoacional 30h CLT 2990,09 3205,65 256,46 0,00 0,00 215,56 º·ºº 267,14 0,00 89,01 28,49 3846,75 46161,od 

~ 
o n 

' Teraoia Ocuoacional Teraneuta Ocunacional 30h CLT 2775,06 3177,51 254,20 60,37 0,00 342.08 º·ºº 264,79 000 88,26 28,24 3813,00 45756,ÔC 

' Teraoia Ocuoacional Teraoeuta Ocuoacional 30h CLT 3039,92 3463,78 258,70 69,06 0,00 354,80 0,00 269,48 0,00 89,83 28,75 4110,54 49326,-48 z 
'° 

' Teraoia Ocuoacional T eraoeuta Ocuoacional 30h CLT 3027,30 3240,29 259,22 0,00 0,00 212,99 0,00 270,02 0,00 90,01 28,80 3888,34 46660,rn 

~ 
1 Nutrir.ão Nutricionista 20h CLT 2126,85 2534,49 184,36 116,10 0,00 291,54 0,00 192,04 0,00 64,01 20,48 2995,38 35944,$'..6 

1 Fisiotera( ia Fisioteraoeuta 20h CLT 2418,66 2724,72 217,98 87,65 0,00 218,41 º·ºº 227,06 0,00 75,69 24,21 3269,00 39235,CI: _e-
' Educacão Física Educadora Social 20h CLT 1382,86 1491,26 119,30 0,00 0,00 108,40 0,00 124,27 0,00 41,42 13,25 1789,50 21474,ol 

' Ensino médio Auxiliar Administrativo 44h CLT 1287,69 1397,18 111,77 0,00 0,00 109,49 140,00 116,43 0,00 38,81 12,41 1816,60 21799,2 

~~~ ' Ensino médio Auxiliar Mministraüvo 44h CLT 1157,48 1384,12 110,73 0,00 0,00 226,64 140,00 115,34 0,00 38,45 12,31 1800,95 21611,4 

1 Ensino médio Técnico de Comoras 40h CLT 2545,25 2800,96 205,68 29,07 0,00 226,64 0,00 214,25 0,00 71,42 22,85 3315, 16 39781,9 

' Ensino médio Almoxarife 44h CLT 1965,72 2155,88 172,47 0,00 0,00 190,16 140,00 179,66 0,00 59,89 19,16 2727,06 32724,7: 

41 Total 110,033,38 131.973,76 10.410,70 9.360,73 . 12,579,65 42000 10.84448 3.614 83 1.156 74 158.420,51 1.901.046 12 

"Salário Líquido - Salário Bruto-IRRF-INSS **Salário Bruto=Salário+lnsalubridade+Biênio 

'f~ *"* Empresa Isenta; / - Apenas a parte do empregado, Empresa isenta; 
1 

\ - "' ~ 
- 1 r::.<,,"'"' ~ -• 
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4.2. QUADRO DE DESEMBOLSO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

4.2.1. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Mão de obra de terceiros para manutenção e R$ 17 .000,00 R$ 204.000,00 
reforma do prédio, veículos e equipamentos. Seguro 

do prédio e de veículos. 

TOTAL R$ 17.000,00 R$ 204.000,00 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

4.3. DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Material de Consumo (limpeza e higiene. escritório. R$ 15.673,37 R$ 188.080,44 
didático, pedagógico, para manutenção e reformas 
do prédio e equipamentos, de veículos e pequenos 
reparos. testes diagnósticos, de informática, 
combustível, entre outros) 

Serviços Essenciais (água, energia elétrica, internet 
e telefonia). 

TOTAL R$ 15.673,37 R$ 188.080,44 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Fonte de Recurso: Federal 

..... "" 
o "' .-- o :e n 
~· 
vi z 
1 K> 
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Natureza da despesa Custo Mensal 

4.4. DESPESAS DE CAPITAL/AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 2% do valor anual. 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Equipamentos e Material Permanente (Construção e R$ 5.910,12 
reforma das instalações, equipamentos, mobiliário, 
material permanente ou veiculo) 

TOTAL R$ S.910,12 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (valor do Repasse Municipal) 

Subvenção 

Concedente· Fonte Municipal 

13Parcela 2•Parcela 3!Parcela 4•Parcela 53Parcela 6!Parcela 7•Parcela 8•Parcela 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
191.093,88 191.093,88 191.093,88 191.093,88 191.093,88 191.093,88 191.093,88 191.093,88 

• 
Custo Total 

Custo Total 

R$ 70.921,44 

R$ 70.921,44 

9•Parcela lO•Parcela ll•Parcela 

R$ R$ R$ 
191.093,88 191.093,88 191.093,88 

12•Parcela 

R$ 
191.093,88 

,., " o 5 
r- n ::;: . 
l» z 

IVl-L'-1~1 ~ 
1 1 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/AUXÍLIO (valor do repasse municipal para quem fez opção) 

Concedente - Fonte Municipal 

!•Parcela 2!Parcela 3•Parcela 4•Parcela 

R$ R$ R$ R$ 
5.910,12 5.910,12 5.910,12 5.910,12 

CONTRAPARTIDA (quando houver): R$ 10.332,00 

INSTALAÇÕES PRÓPRIA: (X) sim ( ) não 

AUTOMÓVEL: ( ) sim ( x) não 

S•Parcela 

R$ 

5.910,12 

G•Parcela 7:!!Parcela S•Parcela 

R$ R$ R$ 

5.910,12 5.910,12 5.910,12 

Evandro Ventrilho 
Presidente em exercício 

• 

9•Parcela lO•Parcela 

R$ R$ 

5.910,12 5.910,12 

ll•Parcela 12•Parcela 

R$ R$ 

5.910,12 5.910,12 

Bauru, 27 de Setembro de 2018. 1 ,., .,, j 
o ;;o 
r- o 
:r: n 
~ z 

·1~ 1-91~ 
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1 Produtos e Serviços 

SERVIÇOS AO CIDADÃO 

PROC. N22;Gf l'.L
FOLHAS \0 

Home 1 SERVIÇOS AO CIDADÃO 1 FGTS Empresa 1 Consulta 
Regularidade do ErY1pi-egador 1 Situação de Regularidade do Empregador 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo Identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 45032745/0001-70 
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
BAURU 
Nome Fantasia: APAE 

Resultado da consulta em 04/10/2018 às 10:03:05 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Consulte o Histórico do Empregador 

G Dúvidas n1als Freqüentes 

O uso destas Informações para os fins previstos em lei deve ser precedido 
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularldade.asp 111 
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FOLHAS 

PODER JUDICIÁRIO 
,JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

/ 
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU (MATRIZ 
E FILIAIS) 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 
Certidão nº: 147878141/2018 
Expedição: 12/04/2018, às 10:45:11 
Validade: 08/10/201~- 180 (cento e 
de sua expedição. 

oitenta) dias, contados da data 

.. Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.032.745/0001-70, 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
C~rtidã~--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 Tràbalho 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. 

Dú•.ridas e sugestões: cndtll·tst. jus. br 
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l·lome 1 SERVIÇOS AO CIDADÃO 1 FGTS Empresa 1 Consulta 
Regularidade dei Empregador 1 Situação de Regularidade do Empregador 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 54727649/0001·38 
Razão Social: ASSOC DE PAIS P INTEG ESC DA CRIANCA ESP 
Nome Fantasia: APIECE 

Resultado da consulta em 04/10/2018 às 09:43:14 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Consulte o Histórico do Empregador 

o Dúvidas mais Freqüentes 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido 
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp 1/1 
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PODEH ,JUDICIÍ\IUO 
,JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA 
CRIANCA ESPECIAL 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 54.727.649/0001-38 
Certidão nº: 159696039/2018 
Expedição: 04/10/2018, às 09:45:19 
Validade: 01/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA 
CR IANCA ESPECIAL 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
54. 727. 649/0001-38, 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 juridica, 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 
oo 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. 

Duvid.'.ls f: .stJgfo.st.fJes: <:'11dt@tst. ju!::. Or 
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j Produtos e Servfçoa __ ] 
Home 1 SERVIÇOS AO CIDADÃO 1 FGTS Empresa 1 Consulta 

Regularidade do Emptegador 1 Situação de Regularidade do Empregador 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 45030442/0001-19 
Razão Social: LAR ESC STA LUZIA PARA CEGOS REMAG 

Resultado da consulta em 04/10/2018 às 09:14:26 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Consulte o Hlstórlco do Empregador 

+.!+@;+ 
D Dúvidas mais Freqüentes 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido 
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gav.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp 1/1 



PODER JUDICIÂHIO 
,JlJSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.030.442/0001-19 

Certidão nº: 159408110/2018 
Expedição: 01/10/2018, às 11:50:29 
Validade: 29/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
45. 030. 442/0001-19, 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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Tabela de Pagamento Verba Subvenção e Verba Auxílio - Entidades Especiais - 2019 
Nºde alunos 

Valor Anual Valor do Auxilio Valor anual verba 
Entidade atendidos no valor mensal 

Subvenção Anual subvenção com 
renasse auxílio 

R$ 328,34 12 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
652 R$ 210.866,51 R$ 2.530.398, 18 R$ 38.534,04 R$ 2.568.932,22 Excepcionais de Bauru 

APIECE - Associação de Pais para a Integração 
100 R$ 32.834,00 R$ 394.008,00 R$ 394.008,00 

Escolar da Crianca Esoecial 
Lar Escola Santa Luzia para Cegos 65 R$ 21.342,10 R$ 256.105,20 R$ 256.105,20 

SORRI - Bauru 600 R$ 191.093,88 R$ 2.293.126,56 - R$ 70.921,44 R$ 2.364.048,00 
Total 1417 R$ 456.136,49 R$ 5.473.637,94 R$ 109.455,48 R$ 5.583.093,42 

TABELA DE PROFESSORES CEDIDOS NA CESSÃO 

Professores Alunos atendidos 
Cedidos na Cessão 

APAE -Associação de Pais e Amigos dos 
3 30 

Excepcionais de Bauru 
APIECE -Associação de Pais para a Integração 

1 10 
Escolar da Crianca Esnecial 
Lar Escola Santa Luzia para Cegos o o 
SORRI - Bauru o o 

TOTAL 4 40 
Bauru, 02 de outubro de 2018 

~lsa~J~ 
1) (\ 

ajV,__,z_,t -Q,v.__().._ k-lv (.,Ll_ l-z__ 
Luciana Maria Vigo Duarte 

Diretora de Gestão em Finanças na Educação Secretária da Educação 
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PROC. NQ__;=q..J.-G---....,,,C 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
FOLHAS 

Estado de São Paulo 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Fone- (014) 3234-1977 
End: Rua Padre João nº 8-48 - Vila Régis 

CEP- 17014-003 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

Justificativa/ Autorização 

A Secretaria Municipal da Educação - Divisão de Educação Especial, em 

parceria com a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social- AEAPS, solicita 

prorrogação nos prazos de vigência dos Termos de Colaboração para 04 ( quatro) Organizações 

da Sociedade Civil - OSCs para o ano de 2019, tendo como objetivo a prorrogação no prazo de 

12 (doze) para 24 (vinte e quatro) meses, conforme cláusula "SÉTIMA-DA VIGÊNCIA'', 

"O presente Termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, 01/01/2018 a 31/12/2018, 
tempo necessário para a execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde 
que o período total de vigência não exceda cinco anos, conforme art. 21 do Decreto Federal nº 
8.726/16." 

De acordo com o Decreto Federal nº 8.726/2016, que regulamentou a Lei nº 

13.019/2014, em seu art. 21 estabelece 

"Art. 21. A cláusula de vigência de que trata o inciso VI do caput do art. 42 da Lei 
nº13.019/2014, deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a execução 
integral do objeto da parceria, passivei de prorrogação, desde que o perfodo total de vigência 
não exceda cinco anos." 

Tendo como princípio a transparência na gestão pública, houve Chamamento Público 

nº49/20! 7 - Edital nº333/2017 - Processo nº 49.514/2017, publicado no Diário Oficial de 23 de 

setembro de 2017, posto na lei 13.019/2014 e alterada pela Lei 13.204/2015, sendo que 04 

(quatro) OSCs, foram classificadas, conforme homologação em 18 de novembro de 2017, pela 

Secretaria Municipal da Educação para assumirem o serviço em Educação Especial, por meio 

de Termo de Colaboração. 

Em decorrência da prorrogação no prazo de vigência, haverá novo repasse de recursos 

públicos municipais com o acréscimo de valores, devido ao aumento no valor per capta, de R$ 

315,71 para R$ 328,34 e alterações no objeto, referente ao número de alunos para o ano de 

2019. 

Informamos que para o exercício de 2019 foi solicitado novo Plano de 

Trabalho/Aplicação e demais documentos pertinentes que já foram analisados pela Comissão 

de Seleção e Comissão Permanente de Licitações da SME, quando foi emitido parecer 

favorável para a prorrogação da parceria, com devoluções de eventuais saldos, quando 

finalizado o exercício de 2018. 



• 

• 

do Plano de Trabalho, as Prestações de Contas encontram-se em dia, sendo elas quadrimestrais 

com data final de entrega e a conclusão referente ao exercício de 2018 em 1O/O1/2019. 

A Secretaria Municipal da Educação considera o trabalho das OSCs de total relevância, 

uma vez que garante: a) atendimento educacional especializado e substitutivo (escola especial); 

b) cessão de professores; c) atendimentos clínicos voltados aos alunos do Sistema Municipal de 

Ensino, com ou sem deficiência, distúrbios comportamentais e dificuldade de aprendizagem, 

visando à inclusão escolar. 

Embora o município tenha ações voltadas para o atendimento educacional especializado 

são de extrema importância os serviços prestados pelas entidades, assim como a parceria 

colaborativa estabelecida entre as partes, no sentido de atender com qualidade os alunos com 

deficiência e promover a capacitação de professores . 

Com o Termo, o município pode adequar-se às políticas de inclusão escolar de forma a 

garantir o tratamento isonômico para todos os alunos que necessitam desse serviço. 

Evidentemente, ao firmar o Termo com OSCs que promovem capacitação de 

professores e prestam assessoramento e atendimento a alunos com ou sem deficiência, 

distúrbios comportamentais e dificuldade de aprendizagem, esta Secretaria Municipal está, 

efetivamente, aplicando recursos nos termos do previsto nos incisos I, III e V do art. 70 da 

LDB. 

O pleno desenvolvimento do aluno, nos aspectos pugnados pela referida legislação, 

dificilmente poderá ser alcançado sem que haja o diagnóstico das dificuldades enfrentadas 

pelos mesmos, seguido de tratamento adequado. 

Diante do exposto, solicitamos o deferimento do pedido de prorrogação do prazo de 

vigência dos Termos de Colaboração para a continuidade dos atendimentos em 2019, atendendo 

aproximadamente 1.417 (mil, quatrocentos e dezessete) alunos. 

Diante do exposto, informamos o interesse desta Secretaria, bem como das 

Organizações da Sociedade Civil - OSCs na prorrogação dos prazos de vigências dos Termos 

de Colaboração e solicitamos o deferimento do pedido de celebração de parceria com 04 ( 

quatro) OSCs para a continuidade do atendimento em 2019. 

Is~t~ 
Secretária Municipal da Educação 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÁO 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 Reuniõ•"'"--<>rn 

13 de 
~-"-1--"-l:.. 

DAVI DA SILVA 
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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. 

NATALI 
Relator 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

13 de novembro de 2018. 

( 
• 

ERTOMEIRA 
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~tUJuvakut;Ytd ~ tUUa 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator d(· presente,rocesso o Vereador: 

?o eºd ~ , ~ 
1. • u~ 

Em Ji de JWvcrnh-w-- de 201a. 

LUI 

Presidente 
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.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 
14 de novembro de 2018 . 
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Praça o. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fane: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 ~X~~~~J 

.COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

t: o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
14 de novembro de 2018. 

LUIZ "'~u..,OS~RIGUES BARBOSA 

Presidente 

' wv-:â~ 
BENEDITO ROBClzS;>f•h MEIRA IERI BASSETTO 
Relator Membro 

Membro Membro 
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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 EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em2.Zde ~ de 2018 . 
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SAO PAULO 
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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 

22 de novembro de 2018. 

YA~~iNTO 
,;::,m~:atora 



• 

• 

• 

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 
22 de novem rode 2018 . 

Membro 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 26 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão . 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 

Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 03 de 

dezembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

RON~~~E 
Diretor de Apoio Legislativo 



• q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3' 

AUTÓGRAFO Nº 7264 
De 04 de dezembro de 2018 

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração, 
às Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor 
privado que identifica, conforme especificado. 

A cAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de sao Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Aditivo ao Termo de 
Colaboração, às OSCs do setor privado, ligadas à Secretaria Municipal da Educação, visando o 
atendimento â Educação Especial, nos montantes per capita fixados e nos respectivos totais estimados, 
conforme especificado abaixo. 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação Especial, com transferência per 
capita fixada em R$ 328,34 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) confonne 
quadro abaixo: 

Organização da 
Valor anual 

Valor da Valor anual da 
Nº alunos Valor Mensal verba 

Sociedade Civil subvenr.ão 
verba auxilio parceria 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

652 R$ 210.866,51 R$ 2.530.398,18 R$ 38.534,04 R$ 2.568.932,22 
Excepcionais de 
Bauru -APAE 
Associação de Pais 
para a Integração 

100 R$ 32.834,00 R$ 394.008,00 R$ 394.008,00 
Escolar da Criança --
Esoecial - APIECE 
Lar Escola Santa 65 R$ 21.342, 10 R$ 256.105,20 R$ 256.105,20 
Luzia oara Ceaos --
SORRI- Bauru 600 R$ 191.093.88 R$ 2.293.126 56 R$ 70.921 44 R$ 2.364.048 ao 

TOTAL 1417 R$ 456.136.49 R$ 5.473.637 94 R$ 109.455.48 R$ 5.583.093.42 

TABELA DE PROFESSORES - CESSÃO 
Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 

Associação de Pais e Amigos dos 
3 30 Exceocionals de Bauru - APAE 

Associação de Pais para a 
Integração Escolar da Criança 1 10 
Esoecial - APIECE 

TOTAL 4 40 

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

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

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Leglslatlvo, na mesma data. 

~~~.-~ 
RONALDO Josf'~HIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 208/1~ 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 03 de dezembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7263 

7264 

7265 

7266 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Taxa Única de Fiscalizaçao de 
Estabelecimentos - TUFE e institui em substituiçao as Taxas de Fiscalizaçao de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de polícia e 
respectivo Documento Simplificado de Arrecadaçao; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboraçao, ás Organizações da 
Sociedade Civil - OSC's do setor privado que identifica, conforme especificado; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementaçao de recursos através 
de anulaçao e suplementaçao no orçamento exercício 2018 (Lei nº 7007, de 11 
de dezembro de 2017) e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 5075, de 23 de dezembro de 
2003, que instituiu contribuiçi!!o para o custeio do serviço de lluminaçao Pública 
e dá outras providências. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçi!!o e apreço. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Presi nte 

Oficio~0 8 
pag 53 V 

1 8 Protocolo ? ,... 
no dia-º!:l..J. 1-2... tJ.E..... [e . 

RONALDOJ~E 
Chefe do Serviço de Procedimentos Legislativos 
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PROC. NR_~ri;L-l'4.L..Ll~-I 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 454/18 
P. 63 .427 II 7 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.153/18, que autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade 
Civil - OSCs do setor privado que identifica, conforme especificado. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

----·---

1 



·; 

• 

• 

P. 63.427/17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.153, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil 
- OSCs do setor privado que identifica, conforme 
especificado. 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Aditivo ao Termo de 
Colaboração, às OSCs do setor privado, ligadas à Secretaria Municipal da Educação, visando o 
atendimento à Educação Especial, nos montantes per capita fixados e nos respectivos totais 
estimados, conforme especificado abaixo . 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação Especial, com 
transferência per capita fixada em R$ 328,34 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e 
quatro centavos) conforme quadro abaixo: 

Organização N' Valor anual Valor da 
Valor anual 

da Sociedade alunos 
Valor Mensal verba verba 

da parceria 
Civil subvencão auxilio 

Associação de 
Pais e Amigos 

dos 
652 R$ 210.866,51 R$ 2.530.398,18 

R$ R$ 
Excepcionais 38.534,04 2.568.932,22 

de Bauru -
APAE 

Associação de 
Pais para a 
Integração 

R$ 
Escolar da 100 R$ 32.834,00 R$ 394.008,00 -- 394.008,00 

Criança 
Especial -
APIECE 

Lar Escola 
R$ 

Santa Luzia 65 R$ 21.342,10 R$ 256.105,20 -- 256.105,20 
oara Ce11:os 

SORRI- Bauru 600 R$ 191.093,88 R$ 2.293.126,56 
R$ R$ 

70.921,44 2.364.048,00 

TOTAL 1417 R$ 456.136,49 R$ 5.473.637,94 
R$ R$ 

109.455,48 5.583.093,42 

TABELA DE PROFESSORES - CESSÃO 

Professores Cedidos 
Alunos atendidos na 

Cessão 
Associação de Pais e Amigos dos 

3 30 Excepcionais de Bauru - AP AE 
Associação de Pais para a 

Integração 'Escolar da Criança 1 10 
Esnecial - APIECE 

TOTAL 4 40 

1 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.153/18 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão P.. previstas na Lei 
Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2. 9. 

Art. 3° 

Bauru, 04 de dezembro d 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 

C~mpr!das as cxJgCncl.as legais. 
encamin~a-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

8auru 1 q .. J.~.:?.: .... / .... !.8. ... 

-·~· '"""'": 




