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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N° 435/18 
P. 57.869/15 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

----------. 
Cã~1are. ML 1irioal de S;JUru 

íliretorra de l.poio Leg1sla.1vo 

3 O NOV. Z018 

sz1RADA 
Horr// .Jl (a) 

Bauru, 26 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 132/18, que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos para as entidades do setor privado 
que especifica. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL. 
P/ leitura nó Expediente 
da Sessão Ordinária J:IQ 
dio D ~· J 1 'J.-/ 1 lf 
em, 3 o T1ir; ..... ..,..1..,;íS"" 

Anexos: Termos de Colaboração nºs 1.237/16 e 1.238116, Plano de trabalho de 2.019, Estatuto, Ata da Assembleia da 
Equipe Crsito Verdade que Liberta, Plano de trabalho de 2.019, Estatuto, Atas da Assembleia da Comunidade Bom 
Pastor, art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e minutas dos aditivos aos termos de colaboração. 

,.._no !MrtOOlldlll lltlllllll 
..,1 P~1tKpAa 03;;;. 
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P. 57.869115 

1 PROC. Ne 
FOLHAS f/t_ª::I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 132/18 
Autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de 
Colaboração, repasse de recursos 
públicos para as entidades do setor 
privado que especifica. 

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. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos 
públicos municipais para as entidades do setor privado, abaixo identificadas, com recursos públicos 
municipais, nos respectivos totais estimados, visando atender a seguinte finalidade: 

Finalidade: Atendimento e tratamento em regime de Comunidade Terapêutica (permanência de vinte e 
quatro horas) com duração máxima de seis meses, a usuários abusivos ou dependentes de substâncias 
psicoativas, maiores de 18 anos do sexo masculino. 

VALOR DE REPASSE REPASSE 
ITEM ENTIDADE META CADA MENSAL MUNICIPAL 

INTERNA CÃO MUNICIPAL ANUAL 

1 
Comunidade Bom 

25 R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 
Pastor 

Equipe Cristo 
2 Verdade Que Liberta 25 RS 1.000,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

- E"'uadrão da V ida 
TOTAL 50 R$ 1.000,00 R$ 50.000,00 R$ 600.000,00 

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. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÂO DE MOTIVOS= 
26, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa. o Projeto de Lei que autoriza o 
Município de Bauru a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as entidades do 
setor privado, visando o atendimento, em regime de Comunidade Terapêutica (permanência de vinte e quatro horas) com duração 
mâxima de seis meses, segundo modelo psicossocial, técnica e eticamente orientados e aptos a proporcionar um ambiente 
protegido, que garantam e/ou forneçam suporte e tratamento psicológico, psiquiátrico e social aos usuários abusivos ou 
dependentes de substâncias psicoativas, durante período estabelecido de acordo com o Programa Terapêutico das contratadas . 

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 1O1. de 04 de 
maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que exige, expressamente, que qualquer repasse de recursos públicos para 
o setor privado 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. 

Cabe esclarecer, que historicamente no municlpio de Bauru, os atendimentos à pessoa adulta, do sexo 
masculino, dependente de substância psicoativa eram financiados pela Política de Assistência Social. Entretanto, este tipo de 
atendimento não foi contemplado pela Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 11 de novembro de 
2.009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, dificultando o financiamento de ações destinadas ao 
tratamento de indivíduos dependentes de substâncias psicoativas. Sendo assim, o Municlpio de Bauru, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, promoveu Chamamento Público convocando Entidades sem Fins Lucrativos interessadas em atuar como 
parceiras da Administração Municipal para execução dos serviços citados anterionnente, tendo se apresentado as entidades 
citadas no projeto anexo. 

Por fim, revela-se oportuno ressaltar a necessidade em te de atender às demandas imediatas de pacientes 
que se encontram em situação de dependência de substâncias psico vas e qu não respondem positivamente ao tratamento em 
regime ambulatorial, principalmente em função da m~sumo preju icial destas substâncias, especialmente o crack. 

Destarte, pela relevânc' a maté~ia, contamó'~ c~ rovaç o do projeto em questão. 

Atenciosas sau ções, 
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FOLHAS " 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.237/16 
PROCESSO Nº 57.869/JS 

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.237/16, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EQUIPE 
CRISTO VERDADE QUE LIBERTA. 

Aos ......... de ......... de dois mil e dezoito, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS, doravante denominado MUNICÍPIO, e de 
outro lado a EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA, representada por seu presidente, Sr. CLOVIS APARECIDO 
CAVENAGHJ PEREIRA, denominada ENTIDADE, ambas as partes já devidamente qualificadas no instrumento original 
resolvem, de comum acordo, ADITAR o Termo de Colaboração nº 1.237116 na forma e condição seguinte: 

1. As partes resolvem, alterar o item 7.1 da Cláusula Sétima, do Termo de Colaboração, para acrescer mais 12 
(doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: 

'"7.1. O presente Termo de Colaboração terâ vigência de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir de 
janeiro de 2.016, podendo ser prorrogado por acordo das partes mediante Termo Aditivo até o limite de 60 
(sessenta) meses." 

2. Considerando o aumento do prazo discriminado na Clâusula 1 do presente aditivo será acrescida ao valor total 
estimado do Termo de Colaboração a quantia do de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passando o valor total estimado de R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais), para R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais), razão pela qual o item 5.1 da Cláusula 
Quinta, do Termo de Colaboração original passa a ter a seguinte redação: 

"5.1. O MUNICÍPIO destinará obedecendo, ao critério estabelecido de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada 
internação efetivada, para um total de 25 (vinte e cinco) vagas, valor mensal estimado de R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil reais) e valor total estimado de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais), a ser pago em 
48 (quarenta e oito) parcelas." 

3. As demais cláusulas contidas no Termo de Colaboração nº 1.237, firmado em 24 de fevereiro de 2.016, não 
modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de 
igual teor e validade, na presença de 02 (duas) testemunhas . 

TESTEMUNHAS 

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

NOME: 
RG: 

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CLOVIS APARECIDO CA VENAGHI PEREIRA 
EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA 

NOME: 
RG: 
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FOLHAS ~ 

PREFEITURA MUNIClf AL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.238/16 
PROCESSO N° 57.869/15 

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 1.238116, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 
COMUNIDADE BOM PASTOR. 

Aos ....... dias de ..... do ano de dois mil e dezoito, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS, doravante denominada 
MUNICÍPIO, e de outro lado a COMUNIDADE BOM PASTOR, representada pelo seu presidente, Sr. JOSÉ CARLOS 
MARTINS COELHO, denominada ENTIDADE, ambas as partes já devidamente qualificadas no instrumento original 
resolvem, de comum acordo, ADITAR o tenno de Colaboração nº 1.238/16 na fonna e condição seguinte; 

1. As partes resolvem, alterar o item 7.1 da Cláusula Sétima. do Tenno de Colaboração, para acrescer mais 12 
(doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: 

"7.1. O presente Termo de Colaboração terâ vigência de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir de 
janeiro de 2.016, podendo ser prorrogado por acordo das partes mediante Tenno Aditivo até o limite de 60 
(sessenta) meses." 

2. Considerando o aumento do prazo discriminado na Clâusula 1 do presente aditivo, será acrescida ao valor 
total estimado do Termo de Colaboração a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passando o valor total estimado de R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais), para R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais), razão pela qual o item 5.1 da Ch\usula 
Quinta, do Termo de Colaboração original passa a ter a seguinte redação: 

"5.1. O MUNICÍPIO destinará obedecendo, ao critério estabelecido de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada 
internação efetivada, para um total de 25 (vinte e cinco) vagas, valor mensal estimado de R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil reais) e valor total estimado de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais), a ser pago em 
48 (quarenta e oilO) parcelas." 

3. As demais cláusulas contidas no Termo de Colaboração nº 1.238, firmado em 24 de fevereiro de 2.016, não 
modificadas por este ou por outro Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de 
igual teor e validade, na presença de 02 (duas) testemunhas . 

TESTEMUNHAS 

Bauru, 22 de dezembro de 2.017. 

NOME: 
RG: 

JOSÉ EDUARDO FOGOL!N PASSOS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO 
COMUNIDADE BOM PASTOR 

NOME: 
RG: 

4 
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PROC. N2'-~:.=...::;::...i..w:4~1-
nacional do SUS. (Incluído pela Lei nº 12. 715. de 2012) FOLHAS 

§ 3~ A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando aplicada a obras e serviços de 
engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. (Incluído 
pela Lei nº 13.243. de 2016) Regulamento 

§ 4~ Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do art. 9~ á hipótese prevista no inciso XXI do 
caput. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 25. É inexíglvel a licitação quando houver inviabilidade de competiçao, em especial: 

1 - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovaçao de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgao de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederaçao Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes; 

li - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgaçao; 

Ili - para contratação de profissional de qualquer setor artistice, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública. 

§ 1º- Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados é:om suas atividades, permita inferir que 
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e 
o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

AFI. 2ê. As Elis13eRsas 13revistas Aes iAGises Ili a XV ele aFI. 24, as sit11a9êes ele iRexi9ieilielaele referielas Ae 
aFI. 28, ReGessariameAle j11stilieaelas, e e retarElameA!e Jlreviste AS fiAal ele§ 2° elo aF!. 8° elesta lei ele•lerão ser 
Gem11Aieaeles eleRtre ele a (três) aias à a11terielaele s1113erier f)ara ratifiea0ãe e flY91iea0ãe Ra imf)reRsa efieial AS 
Jlraze de a (eiRee) dias, Geme GeAeli0ãe ele efiGáGia eles ates. 

AFI. 2ê. As ElisJJeRsas flFe'listas Res §§ 2° e 4° ele aF!. 17 e AOS iRGises Ili a XX ae aF!. 24, as sit11a9ães ae 
iRel•i§isiliaaae referielas AO aFI. 28, AeGessariameAte j11stifíeaelas, e e retaráameRte Jlreviste AS fiRal ele 13ará9rafe 
~niGe aa aFI. 8° Elesta lei Eleverãa ser Gam11nisaElas Elentra Ele três áias à a11terielaele s1113eriar 13ara ratifíGaçãa e 
fllll31isa0ãe Aa imJJreRsa efisial Ae f)raze Ele eiAGe Elias, same seReli0ãa Jlara efisásia Eles ates. 
(ReElasãa ElaEla eela bei Aº 8.883, Ele 19941 

AFI. 2ê. As elis13eAsas 13revistas nas §§ 2º e 4° Ele aFI. 17 e nas ineises Ili a XXIV ele aFI. 24, as sit11a9ães 
ela iAaJd9ieiliElaela raferielas Aa aFI. 28, AaGassariameRte j11stifieaelas, a e retarelameAte 13re~·iste Ae fíAal ele 
13ará9rafe éAise ele aF!. 8º, eleverãe ser eem11Aieaáes deAtre áe três Elias a a11terielaele s1113erier, 13ara ratifieaçãe e 
131181iea\)ãe Aa imJJraAsa efisial, Ae 13raze Ele eiRse Elias, seme seAeliçãe 13ara efisásia eles ates. 
(ReElaeãe ElaEla eela bei Aº 9.ê48, Ele 1Q98l 

Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso Ili e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilídade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 
atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 
será instruldo, no que couber, com os seguintes elementos: 

1 saraeteriza9ãe ela sit11a9ãe eme~eAoial ª"' oalamitesa El"'e j"'stifiEl"'ª a elisi:ieAsa, fl"'aAde fere ease; 

1 - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública 
que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redacão dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

26/11/2018 15:31 
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li - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

111 - justificativa do preço. 

IPROC.N2 
FOLHAS 

--

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 
(lncluldo pela Lei nº 9.648. de 1998) 

Seção li 
Da Habilitação 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa a: 

1 - habilitação jurldica; 

li - qualificação técnica; 

Ili - qualificação econômico-financeira; 

IV re§ulariElaee liseal. 

IV - regularidade fiscal e trabalhista; 
(Vigência) 

(Redacão dada pela Lei nº 12.440, de 2011 l 

V - cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art. 7º- da Constituicão Federal. 
(lncluido pela Lei nº 9.854, de 1999) 

Art. 28. A documentação relativa à habilitação juridica, conforme o caso, consistirá em: 

1 - cédula de identidade; 

li - registro comercial, no caso d.e empresa individual; 

Ili - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exerci cio; 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

Art. 29. A doeumeR!ação relativa à re§ularidade fiseal, eeRfoFFRe e ease, eeAsistirà em: 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá 
em: IRedacão dada pela Lei nº 12.440, de 2011 l (Vigência) 

1 - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Flsicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC); 

li - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto contratual; 

Ili - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV 13re"'ª Ele re§ularieade relafr1a ê 8e§urieade 8eeial, demeAstraAele situaçãe re!Jular Ae eumwimeAte 
das eAear!JSS seeiais iAstituíaes 13er lei. 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. 

26/11/2018 15:3( 
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A presente é copia fiel da Ata 
COMUNIDADE lavrada no Livro 1 - pagina 32 

BOM PASTOR 

PROC. N2_.-..:.=...:....j""-'~;._
FOLHAS 

ATA DA ASSÉMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 30/05/2017 DA COMUNIDADE BOM PASTOR 
Aos trinta dias do mês de maio de 2017, às 21 :30 horas, atendendo ao edital de convocação do dia 
23/05/2017 afixado na sede administrativa da Comunidade Bom Pastor, reuniu-se nesta cidade, na sede da 
Comunidade Bom Pastor, á Rua 1º de Maio, 7-40 - Bela Vista, os membros da Diretoria e Associados 
descritos e assinados na relação de presença anexa. Para presidir os trabalhos o Presidente Jose Carlos 
Martins Coelho e a Senhora Andrea Martins Coelho Prata para secretariá-la. O presidente convocou em 1 ª 
chamada. O Sr Jose Carlos agradeceu a presença de todas a assembleia extraordinária e passo a palavra 
para a fundadora da Comunidade Bom Pastor, Celenita de Oliveira Coelho que expos a necessidade da 
Inclusão de uma atividade econômica no CNPJ: 59.994.467/0005-70, esta Inclusão foi uma solicitação da 
vigifancia sanitária para regularização do alvará sanitário, foi pedido a Inclusão da atividade secundaria -
Albergue Assistencial, visto que neste endereço funciona o Projeto Casa de Passagem Feminina da 
Comunidade Bom Pastor. Colocado em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocada em 
votação, nenhuma manifestação em contrário, foi aprovada por unanimidade a inclusão dessa atividade 
econômica secundaria no CNPJ da Casa de Passagem Feminina. Foi passado a palavra para Andrea 
Martins Coelho Prata o qual expos a carta de renuncia dos seguintes diretores: Segundo Secretario e 
Suplente do conselho Fiscal : Luis Fernando Leme Otaviano que apresentou sua renuncia em 28/0212017, 
da Primeira Secretaria Antonia Braga que apresentou sua renuncia a secretaria da Comunidade Bom Pastor 
em 23/0512017 e a carta de Renuncia da Suplente do Conselho Flscal: Rosali Maria Torres Sgavioll que 
também apresentou sua renuncia em 23/05/2017, sendo que os 03 Informaram sua renuncia ao cargo da 
diretoria por motivos pessoais, assim o presidente da Comunidade Bom Pastor Jose Carlos Martins Coelho 
solicitou conforme estatuto artigo 16 §3º convocar essa Assembleia extraordinária para realizar a eleição 
para o cargo vacante. Passamos para a eleição dos novos diretores para o mandato até o final da vigência 
atual que encerra em 23/06/2019. O presidente da Comunidade Bom Pastor indicou o Sr Marcelo Toledo 
Barros lngracia para ocupar o cargo de Primeiro Secretario e o Senhor Fabio Luiz de Souza para ocupar o 
cargo de segundo secretario da Diretoria Executiva e para os cargos vacantes no Conselho Fiscal ele 
indicou ·para suplente do presidente do conselho Fiscal o Sr Marcelo Toledo Barros lngracla e para Suplente 
do Conselho fiscal a Senhora Irene Aparecida Ribeiro Lipora.z, o presidente da Comunidade Bom Pastor 
colocou em votação e na ausência de manifesto fica a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal composto 
pelos seguintes membros: Presidente: JOSE CARLOS MARTINS COELHO, CPF: 559.245.068--00, RG: 
9.145.233-8; Vice-Presidente: GUSTAVO ZUIM MARTINS, CPF: 212.867.478-64, RG: 24.760.323-5; 
Primeira Tesoureira: MARIA LUIZA RODRIGUES CURY, CPF: 959.079.558-72, RG: 7.842.913-4; 
Segundo Tesoureiro: MARCOS DENTI MASSON, CPF: 078.888.108-61, RG: 7.625.904-3 Primeiro 
Secretaria: MARCELO TOLEDO BARROS INGRACIA, CPF: 015.260.398-00, RG: 9.656.262-6; Segundo 
Secretario: FABIO LUIZ DE SOUZA, CPF: 302.683.998-16, RG: 27.764.682-0; Conselho Fiscal: 
Presidente: WAGNER LOPES DE GODOY, CPF: 079.048.528-10, RG: 15.511.250-8; Suplente: 
MARCELO TOLEDO BARROS INGRACIA, CPF: 015.260.398-00, RG: 9.656.262-6; Conselheiros: 
NATALIA DA SILVA AGUIAR, CPF: 011 .703.348-06, RG: 41 .235.995-9; INOCt:NCIA MARIA GONÇALVES 
DEGANO, CPF: 011 .703.348-06, RG: 21.545.162-4; MARCIA FONSECA DOS REIS, CPF:038.858.748-22, 
RG: 13.914.589-9; Suplentes: IRENE APARECIDA RIBEIRO LIPORAZ CPF: 215.695.388--08, RG: 
22.009.059-2; LEYSA MIGUEL RODRIGUES MORETTI, CPF: 084.574.938-25; RG: 17.187.574-6; MARIA 
LUZIA CARNEIRO, CPF: 084.57 4.608-11, RG: 13.908.215-3. O Presidente da Comunidade Bom Pastor dá 
a posse aos novos diretores que compõem a diretoria executiva e o Conselho Flscal, ate o final do mandato 
da diretoria em 23/06/2019 conforme estatuto em vigor. O Presidente da Comunidade Bom Pastor passou a 
palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais tendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrado a presente Assembleia Geral Extraordinária 
determinou a mim que servi de secretária para que lavrasse a presente ata e levasse a registro · o aos 
órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurldlcos. A presente vai assinada por im, pelo 
Presidente da Comunidade Bom Pastor e pela presidente da Assembleia, assinados com sina ua 
aprovação. O presente é copia fiel da Ata lavrada no livro 01 , pagina 32. Eu, Andréa Martin elho Pra 
secretaria da assembleia, digitei a pres Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente d 
Comunidade Bom Pastor. &i~.'?>q 

c,OW ... 

residente da CB 

c~~Ç~ 
Andréa Martins Coelho Prata 
Secretaria da Assembleia Geral Extraordinária 

Rua: 1º de maio, 7-40-Jd. Dela Vista - CEP 17060-670 Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.46710001-47 
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Comunidade '-F..;.O..;..LH..;..A.:.::S==~~===::..J 
Bom Pastor 

ATA DA ASSEMBLélA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 23104/201 5, COMUNIDADE BOM PASTOR 
Aos vinte e três dias de abril de 2015, âs 19:00 h, atendendo ao edital de convocação, de 17/04/2015, nesta cidade, na 
sede da Comunidade Terapêutica Masculina. é Rua Madre Clélla 4-37, Bauru/SP, reuniram-se os membros da Diretoria 
e associados, descritos e assinados em relação anexa. O Presidente Wagner Lopes Godoy, em primeira chamada, 
agradeceu a presença de todos nessa Assembleia Extraordlnârla e indicou Celenita de Oliveira Coelho. sócia fundadora 
da Comunidade Bom Pastor, para presidir a Assembleia e, a mim, Andréa Martins Coelho Prata. como secretária; sendo 
aprovado por todos os presentes. A Presidente da Assembleia Iniciou a reunião saudando os presentes e agradecendo a 
presença de todos. Propôs a primeira pauta da reunião que trata da alteração do estatuto.visando melhor desempenho 
da enlldade. sendo que foram sugeridas as seguintes alterações: no Art. 1°. A COMUNIDADE BOM PASTOR, também 
designada pela sigla CBP, constituida em 02 de fevereiro de 1987, é uma associação de direito privado com fins não 
econômicos. caráter filantrópico, assistencial e educativo, que terá duração por tempo Indeterminado, com sede e foro no 
Município de Bauru, na rua 1º. de Maio, 7-40, Bela Vista - CEP:17060-670; Art. 2°. A Comunidade Bom Pastor tem por 
finalidade: 1. Criar. implantar, desenvolver e acompanhar programas de prevenção prlmérla (conscientização. 
sensibilização, informação. orientação e educação), secundária (triagem, aconselhamento, encaminhamento. 
treinamento e formação de professores. monitores e multiplicadores de informações), terciária (grupos de mútua ajuda, 
casa de apoio, acompanhamento com médico, pslcólogo, assistente social e outros) visando o bem estar b10, pslquico. 
social e espiritual bem como promover atividades de assistência social e de saúde para: adultos e maiores de 14 anos, 
portadores da sindrome da dependência qulmica; familiares e ou pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. com 
dependentes quimlcos; adultos, adolescente e crianças em projetos de apoio l aos portadores de DST/HIV e doentes da 
AIDS: a) Crianças e adolescentes através de atividades culturais e desportivas visando a resistência ás drogas e ao 
álcool: b) Atender adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social. ambos os sexo, na 
faixa etária de 12 a 18 anos e. excepcionalmente, até os 21 anos. li. Realizar estudos, pesquisas. produzir e divulgar 
informações e conhecimentos técnicos e cientlfteos na área da dependência química, criando e desenvolvendo projetos 
para consecução desses objetivos, Ili. Trat.amento ambulatonal para dependentes quimices e familiares: IV. Incentivar e 
capacitar pessoas para o exercido do voluntariado, V. Desenvolver programas de reintegração do dependente químico 
na sociedade e no núcleo familiar; VI. Qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho; Art 5° A fim de 
cumprir sua(s) finalidade(s). a Comunidade organizar-se-á em tantas unidades quantas se fizerem necessárias. as quais 
serão regidas pelas disposições estatutárias e regimento interno. Capitulo li DOS ASSOCIADOS: Art s• O quadro 
social da Comunidade Bom Pastor compõe-se de cidadãos maiores de 18 anos. os quais contribuirão para o 
desenvolvimento comum dos objetos da associação. § 1°. É Ilimitado o número de associados. distinguindo-se nas 
categorias 1. FUNDADORES· os que assinaram a Ata de fundação. II. HONORÁRIOS: os que se distinguem com 
beneficios relevantes em relação aos objetivos da CBP a julzo da diretoria, como expressão de gratidão e 
reconheomento, sem implicar em responsabilidade de qualquer das partes; Ili. ASSOCIADOS CONTRIBUINTES: o que 
se propõem a contnbuir regularmente com a entidade: IV. VOLUNTÁRIOS: aqueles que mediante assinatura de termo de 
adesão (lei 9.068 de 18.02.98) prestarem serviços voluntários e gratuitos, obedecendo aos objetivos da associação; V. 
PARTICIPANTES: aqueles que firmam termo de adesão anual, contribuindo ativamente com relevantes serviços em 
relação aos objetivos da CBP, conforme o regimento Interno;§ 2º. A admissão dos associados honorários, voluntános e 
participantes se dará Independente de classe social, nacionalidade, sexo, cor e crença religiosa e seu ingresso se daré 
por meio do preenchimento de uma ficha de Inscrição e observará os seguintes critérios: !.Apresentar cédula de 
Identidade ou documento equivalente: li.Ter idoneidade moral e reputação ilibada; Ili.Honrar pontualmente as 
contribwções associativas: IV.Ser aprovado pela Diretoria; Art. 9'º Os associados não respondem nem mesmo 
subsidiariamente pelos encargos da Comunidade Bom Pastor; Art 13- A Assembleia Geral, realizar-se-á. 
ordinariamente, urna vez por ano para: 1. Aprovar a proposta de programação anual da associação, submetida pela 
Diretoria; li. Apreciar o relatório anual da Diretoria; Ili. Discutir e aprovar as contas e o balanço apreciados pelo Conselho 
Fiscal; IV. Eleger e empossar a cada quatro anos a Diretoria e o Conselho Fiscal. Parigrafo único: A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, no mês de maio e, extraordinariamente, sempre que necessário. Art.14. A Assembleia Geral 
realizar-se-á, extraordinariamente, quando convocada: 1. Pela Diretoria; li. Pelo Conselho Fiscal; Ili. Por requerimento ele 
um quinto dos associados quites com as obrigações sociais. Art 15. A convocação da Assembleia Geral Ordinária será 
feita por meio de edital afixado na sede da Instituição, publicaçao no site da entidade, por circulares e por outros metOS 
convenientes, com antecedência mlnima de 05 (cinco) dias úteis. A Assembleia Geral Extraordinária será convocada, por 
melo de edital fixado na sede da Instituição, com antecedência mlnima de 05 (cinco) dias úteis. Parágrafo único: A 
Assembléia instalar-se-á, em primeira convocação. com a maioria dos associados inscritos até a data da mesma, e. em 
segunda convocação, com qual<Juer número dos associados. Art 16. A Diretona será composta dos seguintes cargos· 
Presidente, Vice - Presidente, 1 Secretário, 2' Secretário, 1' Tesoureiro, 2' Tesoureiro. § 1º. O mandato da Diretona 
será de 4 (quatro) anos, sendo permitida apenas 01 (uma) reeleição consecutiva. § 2º. A eleição da Diretoria será por 
escrutlnlo secreto ou aclamação. § 3°. O pedido de renúncia de qualquer membro da Diretoria ou Conselho Fiscal se 
dará por escnto. devendo ser protocolado na secretaria da Comunidade Bom Pastor que submetorâ, dentro de 30 (trinta) 
dias. à deliberação da Assembleia. § 4°. A eleição da Diretoria será realizada mediante proposta de chapas 
apresentadas em Assembleia. que colocará em votação. devendo ser aclamada por maioria absoluta de votos e, no caso 
de empate. a Assembleia realizarâ uma nova eleição para desempate das chapas. Havendo chapa única. por decisão 
unânime da Assembleia Geral, a eleição será realizada por aclamação. As chapas participantes da eleiçao deverão ser 
completas. contar com a expressa anuência de seus candidatos e protocoladas. na sede administrativa da Comunidade. 
até 03 (três) dias antes do pleito. § 5°. A Diretoria ou qualquer um de seus membros poderá , a qualquer tempo, ser 
deslltuida por decisão da Assembleia, mediante a manifestação por escrito ou por reunião especialmente convocada 
para esse fim § 6º Em caso de destituição da Diretoria. a Assembleia Geral elegerá novos diretores. § 7° O".?rrendo 1'_ 

~. ) '\ 
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DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A LISTA DE PRESENÇA PERTENCE A ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINARIA OCORRIDA EM 23/04/2015. 

W~GODOY 
PRESIDENTE 
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renúncia coletiva da Diretoria. Conselho Fiscal e respectivos suplentes, quaL:l-q-ue-r-:d-o.:s=assoo==.:::ad=.=o::pod::;:e~rá;=con::==voca;;:;:,=a;::J 
Assembleia Geral para a efelçao de novos diretores que completarão o mandato dos renunoantes.§ 8° Em caso da 
necessidade de afastamento de um membro da Diretoria, por tempo determinado; deverâ, o mesmo, se manifestar à 
Diretoria apresentando, por escrito, uma solicitaçao de licenciamento, quando então o suplente assumirá o cargo durante 
o período da ausência. Art.17º. Compete à Diretoria: 1. Elaborar o programa anual de atividades e executá-los; li. 
Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatórfo anual; Ili. Entrosar-se com Instituições públicas e privadas para 
mútua colaboraçao em atividades de interesse comum: IV. Contratar e demitir funcionários: V. Resolver casos omissos 
no presente Estatuto visando sempre o interesse da entidade. VI. Aprovar o Regimento Interno. Art.18. A Diretoria 
reunir-se-á sempre que necessário, assegurando a oência de todos os membros. § 1°. O quórum para a aprovaçao dos 
assuntos em pautas é da maioria simples de seus membros. § 2°. A Diretoria e o Conselho Fiscal não poderão ser 
compostos por parentes entre si e até segundo grau na linha rela ou colateral. Art. 27. Não percebem seus diretores, 
conselheiros, associado, instituidores. benfeitores, ou equivalentes, remuneração, vantagens ou beneflcios, direta ou 
indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das competências, funções ou a!Jvldades que lhes sejam atribuldas 
pelos respectivos atos constitutivos. Art. 30. A Assoclaçao não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, 
participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma. Pa~grafo Único: O património da Associação poderá 
ser doado, durante sua existência, a outra entidade sem fins lucrativos e da mesma linha de atuação social; desde que 
viabilize melhorias no atendimento de seu público de atuação e não afete o normal funcionamento da mesma. A doação 
somente poderá ocorrer com prévia autorização em deliberaç_ão de Assembleia Extraordinária designada 
especllicamente para esse fim Art. 32. Extinta a ASSOCIAÇÃO, pagos todos os compromissos, os bens 
remanescentes serão destinados a outra instftulção congênere de fins não econômicos, com personalidade jurldica, 
sede. atividades preponderantes no Estado de São Paulo a ser definida. em reunião extraordinária designada 
especificamente para esse fim. Após essa apresenlaçao das alterações propostas, houve discussão e os presentes 
aprovaram por actamaçao a alteraçao do estatuto da Comunidade Bom Pastor. Art. 34. A Associação Comunidade Bom 
Pastor será dissolvida quando se tornar lmpossfvel a continuação de suas atividades, o que só poderá acontecer por 
decisão de Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, nos termos do parágrafo único do 
art 12 deste Estatuto. Art. 35. A Associaçao poderá criar e organizar serviços que concorram para a sua auto
manutenção, assim como comercializar o produto dos trabalhos realizados em terapia OCllpacional e desenvolver 
parcerías ou outras formas de prestaçao de serviços. Finalmente, a Presidente passou a palavra para quem desejasse 
se manifestar. Porém, na ausência de manifesto e nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
presente Assembleía Geral Extraordinária, e, determinou a mim, que servi como secretária. para que lavrasse a presente 
ata e a levasse para registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos 1urldicos. A presente vai 
assinada pelo Presidente da Comunidade Bom Pastor, Wagner Lopes de Godoy, pola Presidente da Assembleia. 
Celemta de Oliveira Coelho, por mim, Secretaria da Assembleia, Andréa Martins Coelho Prata. em sinal de aprovaçao. A 
presente é copia fiel do livro ata 01 páginas 18 a 26 e, eu, Andréa Martins Coelho Prata, digitei a presente ata que vai 
assinada pelo Presidente da ~11 lção. pela Presidente da Assembleia e por mim, Secretária da Assembleia. 

h'(.)· 

/~~"<. ...... ~ 

" ·""- 1........ ·-',~~ ~ 
Wagner LQR_es de Godoy 
Presidente da CBP 

(' 

~ ....... \( ~" 
Celen1ta de Oliveira Coelho 
Presidente da Assembleia 

~ l\.,4y· 

\~-<A ~9i \.~ 
<t;;dréa Martins Coelho P~ 
Secretária da Assembleia 

Rua: 1• de maio, 7 -<40 - Fone (14) 3222·7133 - Jd. Bela Vista - CEP: 17060·670- Bauru - SP - CNPJ: 59.994.467/0001-47 
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RELAÇÃO OE MEMBROS DIRETORIA DA COMUNIDADE BOM PASTOR 

Prcs•denle WAGNER LOPES OE GOOOY cPF: 079.048 528-10 RG 15511250 

Rua Ca•los OP.t r>1e1e 8·25 - CEP 17017 -470 - Jan!im Eu:opa - Sauru/SP 

Na::ionllhda<lc 81asiletro Estado C1v11· Casado 

Vice-Prestdenle: MARIA LUIZA RODRIGUES CURY CPF 959 079 558-72 

Rua RaPOso Tavar!!S, <445 - Anlo 7<4 CEP 17013-'50 - Higienópolis- BaUfU/SP. 

Naoorahoade Sras1le1r-d Estado Civil: Divorciada Profiss<lo Modica 

1' Tesoureira: INOC~NCIA MARIA GONÇALVES OEGAND CPF 011.703 3<48-06 

Av P1nt1e1ro Machado 1-20 CEP. 17000-810 - Jd. Gerson França - Bauru/SP. 

RG: 21.5•:U62-4 

Estado Civil: Ca$Dda Profissão: Do lar 

2' Ttsourelra: JOSE CARLOS MARTINS COELHO CPF: 559.245.068-00 

RuG Comendador Lollo. 7-61 CEP: 17060- 150 -Vila Camargo- Bauru/SP 

N11r.ion11ilc!~de Br11s11eiro Estado Civil· Casado Profissão: Empresâno 

1' Sucrctárla: ROSALI MARIA TORRES SGAVIOLl CPF· 067 126 408--08 

RG: 9.145.233·8 

RG 087 1 ?fl 408-06 

Rua Aviador Gomes R1belfo 9.57 Apto 702 • CEP: 17014·000-Vila Sanla lzabel •• B;:iurtt/SP 

N~c1ona'ldade RrM1lelfa Estado Civil: Viúva Pronuão PskXlloga 

2• Socretllria : ELISABETE APARECIDA ZAMBELO CPF 051 1 Oll 488-47 

%o Sela Vista 3-63 - CEP 1706C· 150 - Seta Vista - 8auru/SP 

RG· 13 340 783 

PronS&ão Admln•stradora de empresas 

CONSELHO FISCAL: Presidenta: ALESSANORA LETICIA CLEMENTE INGRACIA CPF· 190 971 458-56 

Rt>a •3 de m&10.1-2; 9 andar Apto A29 Cep 17010-230 - Centro · Bauru· SP 

Est3dô C•víl Casada Nacionaltoade Bras11eir.J Prolisdo: Administradora de empresas 

Suplento:ANTONIA BRAGA CPF 707.2!>2 508-44 RG 15 077 704-3 

R~a Benl'd1to de Arau!<) Fe<rcira 1-133 CEP· 17000-000 -Vtlaglo f - Bauru/SP 

Nac.onahdade Brasileira Estado Ci•il· Dívorciada Profi$S<'lo Conctora 

Consolholro$: MARIA LUZIA CARNEIRO CP!'" 084 574.6011-11 RG 1H08.215·3 

Rua Pnm1>iro OI' rra10 9-30 CEP· 1 /0o0·6l0 - Jd Maravilha - Bauru/SP 

Naoonalodada Brasileira ESIMo Civil: Solteira ProfissAo: Secretaria 

MARCOS OENl'I MASSON CPF 078 808.106·61 HG: 7.625.904-3 

Rua Maria Jose B1ach1 lotE> O ri• 22 - Cep 17000·000 - Residencial Vilagio Ili · Bauru • SP 

Estado C1v11· CA~ado Nacionaf,dade: Brasileira Profissão Comerciante 

l.EYSA MIGUEL RODRIGUES MORETTI CPF. 0845749'38-25 RG. 17 187.574-6 

Rua Tere1a VerS<\ Mad1 2-30 - Cep 17052·180-VI Maria . Bauru. SP 

"lacionalu:Jadn. Grasllelra EstMo Civil· Casada Profissão rroressora lnfan111 

Supl~nlos· LUIS FERNANDO LEME OTAVIANO CPF 213 117 358-01 

Qua Comcnóadot Le 1e 7 s 1 CEP 17060-150 - VL Seabra - Bauru/SP 

RG, 20 063 773-3 

1'aooriahdade Brastletro Estado C;vi1· Solteiro Proft$s.\O Proressor 

JOSE AUGUSTO NEVES JUNIOR CPF 301 .645 328-83 RG 33 326 983·~ 

R1 9 O a•:> Ollac 1!>-35 - CEP 17060-530 - Bela V•sta - Bauru/SP 

NaCJOn.it-d.ide 8ras ICtrO Es!ado C1vd Casado Prorissllo An11l1s1a de Sistema 

GUSTAVO ZUIM MARTINS CPF 212 867 478-64 RG 2~ 760.323-5 

Ru;'I JJlln r1~ MA"!lt11la l'1lho. !1-48 - CEP 17012-430 - JO Panorama - B.auru/SP 

NdCJunaMade Brasileiro Estaóo CIVIi Solteiro Proflssi!o· Corilador 

RG 21 996 i93-1 

-(·:Q .. · 

Run : I" ele nrn io. 7--10 - .Jd. Bela Vistn - CEP l 7060-670 - Fone: ( 14) J222-7133 CNP.J: 59.994.467/0001-47. 
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ESTATUTO DA COMUNIDADE BOM PASTOR 
' CAPITULO! 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

Art. 1°. A COMUNIDADE BOM PASTOR, também designada pela sigla CBP, constituida 
em 02 de fevereiro de 1987, é wna associação de direito privado com fins não econômicos, 
caráter filantrópico, assistencial e educativo, que terá duração por tempo indeterminado, com 
sede e foro no Município de Bauru, na rua 1 º. de Maio, 7-40, Bela Vista - CEP: 17060-670. 

Art. 2°. A Comunidade Bom Pastor tem por finalidade: 
I. Criar, implantar, desenvolver e acompanhar programas de prevenção pnmana 
(conscientização, sensibilização, informação, orientação e educação), secundãria (triagem, 
aconselhan1ento, encaminhamento, treinamento e formação de professores, monitores e 
multiplicadores de inforrnações). terciária (grupos de mútua ajuda, casa de apoio, 
acompanhamento com médico, psicólogo, assistente social e outros) visando o bem estar bio, 
psíquico, social e espiritual bem como promover atividades de assistência social e de saúde 
para: 

a) Adultos e maiores de 14 anos, portadores da síndrome da dependência química; 
b) Familiares e ou pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com dependentes 

químicos; 
e) Adultos, adolescente e crianças em projetos de apoio 1 aos portadores de DST/HJV e 

doentes da AIDS 
d) Crianças e adolescentes através de atividades culturais e desportivas visando a 

resistência às drogas e ao álcool; 
e) Atender adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e 

social, ambos os sexo na faixa etária de 12 a 18 anos e excepcionalmente até os 21 
anos. 

II. Realizar estudos, pesquisas, produzir e divulgar informações e conhecimentos técnicos e 
científicos na área da dependência química, criando e desenvolvendo projetos para 
consecução desses objetivos; 
III. Tratamento Ambulatorial para dependentes quimicos e familiares 
IV. Incentivar e capacitar pessoas para o exercício do voluntariado; 
V. Desenvolver programas de reintegração do dependente químico na sociedade e no núcleo 
familiar; 
VI. Qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho; 

Art. 3°. No desenvolvimento de suas atividades a Comunidade Bom Pastor observará os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 
eficiência e não fará discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade, crença religiosa e 
quaisquer outras fom1as de discriminação. 
§ l 0 No exercício de suas atividades, a CBP prestará serviços de forma gratuita e permanente; 
§ 2º A associação poderá firmar convênios, intercâmbio, filiar-se ou integrar-se a quadro de 
participantes de organizações ou entidades afins, nacionais ou estrangeiras, promover 
parcerias com organi7.ações e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 
§ 3º Para cumprir suas finalidades sociais, a CBP se organizará em tantas unidades quantas se 
fizerem necessárias, em todo o território nacional, as quais funcionarão mediante delegação 
expressa da CBP e se regerão pelas disposições contidas em seus estatutos e, ainda, por um 
regimento interno aprovado pela Diretoria. .1'. 
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§ 4° A associação poderá realizar financiamento em um~a;in~s~t:r.it:=u1Eç~ão=::=l~m::;an:::;:c~e1~ra~,=:p::u::;:r1:::ca:;:=:o~u 
particular, visando um investimento especifico, previamente aprovado pela assembléia em 
reunião extraordinária, com apresentação de um cronograma de desembolso e de atividades 
aprovado pe.la Diretoria. 

Art. 4°. A Comunidade Bom Pa~tor terá um Regimento Interno que, aprovado pela 
Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

Art 5° A fim de cumprir sua(s) finalidade(s), a Comunidade organizar-se-á em tantas 
unidades quamas se fizerem necessárias, as quais serão regidas pelas disposiry<ies estatutárias e 
regimento interno. 
Parágrafo único: Poderá, também, a associação criar unidades de prestação de serviços para 
a execução de atividades visando à auto-sustentação e atividades de produção e comércio, 
utilizando todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no 
desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

CAPÍTULO II 
DOS ASSOCIADOS 

Art. 6°. O quadro social da Comunidade Bom Pastor comp5e-se de cidadãos maiores de 18 
anos, os quais contribuirão para o desenvolvimento comum dos objetos da associação. 
§ lº. É ilimitado o número de associados, distinguindo-se nas categorias: 
1. FUNDADORES: os que assinaram a Ata de fundação. 
II. HONORÁRIOS: os que se distinguem com beneficios relevantes em relação aos 
objetivos da CBP a juízo da Diretoria, como expressão de gratidão e reconhecimento, sem 
implicar em responsabilidade de qualquer das partes; 
III. ASSOCIADOS CONTRIBUINTES: o que se propõem a contribuir regularmente com a 
entidade; 
IV. VOLUNTÁRIOS: aqueles que mediante assinatura de tenno de adesão (Lei 9.068 de 
J 8.02.98) prestarem serviços voluntários e gratuitos obedecendo os objetivos da associação; 
V. PARTICIPANTES: aqueles que firmam tenno de adesão anual contribuindo ativamente 
com relevantes serviços em relação aos objetivos da CBP, conforme o regimento interno; 
§ 2º. A admissão dos associados honorários, volw1tários e participantes, se dará independente 
de classe social, nacionalidade, sexo, cor e crença religiosa e seu ingresso se dará por meio do 
preenchimento de uma ficha de inscrição, e observará os seguintes critérios: 
!.Apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente; 
II.Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 
íll.Honrar pontualmente as contribuiç5es associativas; 
IV.Ser aprovado pela Diretoria; 

Art. 7". ·São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 
l. Votar e ser votado para os cargos eletivos, ressalvadas as vedações deste Estatuto; 
li. Tomar parte nas Assembléias Gerais; 
III. Solicitar esclarecimentos aos dirigentes quanto aos atos e resoluções da Diretoria que lhe 
pareçam desviar-se das disposiç5es deste Estatuto. 
Parágrafo único: Os associados-fundadores, honorários e participantes terão o privilégio 
exclusivo de concorrerem aos cargos vacantes da diretoria. 
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Art. 8°. São deveres dos associados: 
l. Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
II. Acatar as detennínações da Diretoria e as resoluções das Assembléias; 
III. Zelar pelo decoro e bom nome da CBP; 
IV. Defender o patrimônio e os interesses da associação; 
V. Votar por ocasião das eleições; 

§ 1° ·Será aplicada a pena de exclusão ao associado que: 
1. Causar dano moral ou material a associação; 
11. Não comparecer as reuniões da associação com regularidade; 
III. Servir-se da associação para fins políticos ou estranhos aos seus objetivos. 
§ 2º - Da decisão do órgão que decretar a exclusão caberá sempre recurso à Assembléia Geral. 

Art. 9·0 Os a~sociados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos da 
Comunidade Bom Pastor. 

CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 1 O - A Comunidade Bom Pa~tor será administrada por: 
L Assembléia Geral; 
li. Diretoria; 
III. Conselho Fiscal. 

Art. 11- A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos associados 
em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Art. 12 ·Compete privativamente à Assembléia Geral: 
!. Eleger a Diretoria e o Conselho Fi~cal; 
IL Destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal; 
!Tl. Decidir sobre a dissolução da associação confom1e artigo 34; 
IV. Decidir sobre a conveniência de adquirir, alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 
patrimoniais; 
VI. Aprovar as contas. 
VIL AI terar o estatuto. 
Parágrafo único: Para as deliberações a que se referem os incisos II, III e VIf serão 
necessários votos de 2/3 dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, 
não podendo ela deliberar, em primeira convocação sem a maimia absoluta dos associados ou 
com menos de um terço na~ convocações seguintes. 

Art. 13- A Assembléia Geral, realizar-se-á ordinariamente wna vez por ano para: 
L Aprovar a proposta de programação anual da associação, submetida pela Diretoria; 
li. Apreciar o relatório anual da Diretoria; 
III. Discutir e aprovar as contas e o balanço apreciados pelo Conselho Fiscal; 
IV. Eleger e empossar a cada 4 (quatro) anos a Diretoria e o Conselho Fiscal. 
Parágrafo único: A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente no mês de maio e. 
extraordinariamente, sempre que necessário. 
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Art.14. A Assembléia Geral realizar-se-á, extrnordinariamente, quando convocada: 
L Pela Diretoria; 
II. Pelo Conselho Fiscal; 
III. Por requerimento de um quinto dos associados quites com as obrigações sociais. 

V--- -

Art.15. A convocação da Assembléia Geral Ordinária será feita por meio de edital afixado na 
sede da Instituição, publicação no site da entidade, por circulares e por outros meios 
convenientes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. A assembléia Geral 
Extraordinária será convocada por meio de edital fixado na sede da instituição com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dia~ úteis. 
Parágrafo único: A Assembléia instalar-se-á, em primeira convocação, com a maioria dos 
associados inscritos até a data da mesma, e, em segunda convocação, com qualquer número 
dos associados. 

Art.16. A Diretoria será composta dos seguintes cargos: Presidente, Vice - Presidente, ( 
Secretário, 2° Secretário, 1' Tesoureiro, 2' Tesoureiro. 
§ 1 º. O mandato da Diretoria será de 4 (quatro) anos, sendo permitida apenas O 1 (uma) 
reeleição consecutiva. 
§ 2°. A eleição da Diretoria será por escrutínio secreto ou aclamação. 

· § 3°. O pedido de renúncia de qualquer membro da Diretoria ou Conselho Fiscal se dará por 
escrito, devendo ser protocolado na secretaria da Comunidade Bom Pa~tor que submeterá, 
dentro de 30 (trinta) (dias), à deliberação da Assembléia. 
§ 4°. A eleição da Diretoria será realizada mediante proposta de chapas apresentadas em 
Assembléia, que colocará em votação, devendo ser aclamada por maioria absoluta de votos e, 
no caso de empate, a assembléia realizará uma nova eleição para desempate das chapas. 
Havendo chapa única, por decisão unânime da Assembléia Geral, a eleição será realizada por 
aclamação. As chapas participantes da eleição deverão ser completas, e contar com a expressa 
anuência de seus candidatos e protocolada~ na sede administrativa da Comunidade até 03 dias 
antes do pleito. 
§ 5º. A Diretoria ou qualquer um de seus membros ppderá qualquer tempo, ser destituída por 
decisão da Assembléia, mediante a manifestação por escrito ou por reunião especialmente 
convocada para esse fim. 
§ 6º. Em caso de destituição da Diretoria a Assembléia Geral elegerá novos diretores. 
§ r Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal e respectivos suplentes, 
qualquer dos associado poderá convocar a Assembléia Geral para a eleição de novos diretores 
que completarão o mandato dos renunciantes. 
§ 8º Em caso de necessidade de afastamento de um membro da diretoria por tempo 
determinado, a comunicação deve ser realizada a diretoria por escrito, quando então o 
suplente assumirá o cargo pelo período de afa5tamento. 

A11. l 7. Compete à Diretoria: 
!. Elaborar o progranm anual de atividades e executá-los; 
II. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual; 
III. Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de 
interesse comum; 
IV. Contratar e demitir funcionários; 
V. Resolver casos omissos no presente Estatuto, visando sempre o interesse da entidade. 
VI. Aprovar o Regimento Interno. 
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Art.18. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário assegurando a ciência de todos os 
membros. 
§ 1 º. O quórum para a aprovação dos assuntos em pautas é da maioria simples de seus 
membros. 
§ 2º. A Diretoria e o conselho não poderão ser compostos por parentes entre si e até segundo 
grau na linha reta ou colateral. 

Art.19 - Compete ao Presidente: 
1. Representar a Comunidade Bom Pastor ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente; 
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno; 
lll. Presidir a Assembléia Geral; 
IV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
V. Autorjzar as despesas da Comunidade Bom Pastor juntamente com o tesoureiro; 
VI. Proferir voto de desempate nas decisões da Diretoria; 
VII. Gerir toda a administração ordinária ou constituir um administrador. 

Art. 20 - Compete ao Vice-Presidente: 
1. Substituir o Presidente em todos os seus impedimentos 
li. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu ténnino; 
III. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Pres.idente. 

Art. 21 - Compete ao Primeiro- Secretário: 
l. Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as competentes atas; 
II. Publicar todas as notícias das atividades da entidade. 

Art. 22 - Compete ao Segundo Secretário: 
f. Substituir o Primeiro Secretário em sua faltas ou impedimentos; 
II. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
IJI. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro- Secretário. 

Art.23 - Compete ao Tesoureiro: 
1. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos Associados, rendas, auxílio e donativos em 
dinheiro ou em espécie, mantendo em dia a escrituração, toda comprovada; 
li. Pagar as contas das despesas autorizadas pelo Presidente; 
Ili. Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados; 
IV. Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral; 
V. Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho .Fiscal; 
VI. Conservar sob sua guarda e responsabilidade o numerário e documentos relativos à 
tesouraria. inclusive contas bancárias; 
VII. Manter, em estabelecimento de crédito, quantia necessária à manutenção da programação 
da associação. 
Parágrafo únieo: A prestação de contas observará os princípios fundamentais e as nomms 
brasileiras de contabilidade por qualquer meio eficaz, dando publicidade no encerramento do 
exercício fiscal às demonstrações contábeis da entidade, incluindo as certidões negativas de 
débitos junto ao INSS. 

Art.24 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 o seu término. A 
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Art.25 O Conselho Fiscal será composto de um Presidente e três Conselheiros, e seus 
respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 

§ 1°. O mandato do Conselho será coincidente com o mandato da Diretoria, podendo seus 
membros serem reeleitos por um período consecutivo. 
§ 2°. Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o término 
do mandato. 

Art. 26. Compete ao Conselho Fiscal: 
l. Examinar os livros de escrituração da entidade; 
ll. Examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro, opinando a respeito; 
III. Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria; 
IV. Opinar sob a aquisição e alienação de bens por parte da instituição. 

Parágrafo Único: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, 
extraordinar.iamente, sempre que necessário. 

Art. 27. Não percebem seus diretores, conselheiros, associado, instituidores, benfeitores, ou 
equivalentes, remuneração, vantagens ou beneficias, direta ou indiretamente, por qualquer 
forma ou titulo, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas 
pelos respectivos atos constitutivos. 

CAPÍTULO IV 
DO PATRIMÔNIO 

Art. 28. O Patrimônio da Comunidade Bom Pastor será constituído de bens móveis e imóveis, 
veículos e semoventes, ações, apólices e dívida pública, contribuições dos associados, auxílio 
e donativos em dinheiro ou espécie, auxílios oficiais ou subvenções de qualquer tipo, assim 
como o saldo em caixa ou contas bancárias que licitamente possua ou venha a possuir. 

Art.29. A Comunidade Bom Pastor aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de 
seus objetivos institucionais. 
Parágrafo único: Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados dentro do 
Município de sua sede, ou, no caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela vinculada., 
no âmbito do Estado concessor. 

An. 30. A associação não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma. 
Parágrafo Único: O patrimônio da Associação, poderá ser doado, durante sua existência, a 
outra entidade sem fius lucrativos e da mesma linha de atuação social, desde que, para 
viabilizar da melhor fonna, o atendimento de seu publico carente e, de forma que,não afete o 
normal funcionamento da mesma. A doação somente poderá ocorrer com previa autorização 
em deliberação de Assembleia Extraordinária designada especificamente para esse fim. 

Art. JJ. A Comunidade Bom Pastor aplicará as subvenções e doações recebidas 
finalidades a que estejam vinculadas. 
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Art. 32. Extinta a ASSOCIAÇÃO, pagos todos os compromissos, os bens remanescentes 
serão destinados a outra instituição congênere de fins não econômicos, com personalidade 
jurídica, sede, atividades preponderantes no Estado de São Paulo a ser definida em reunião 
extraordinária designada especificamente para esse fim. 

Art. 33. A Associação não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de 
indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de 
assistência social. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 34. A Associação Comunidade Bom Pastor será dissolvida quando se tornar impossível a 
continuação de suas atividades, o que só poderá acontecer por decisão de Assembléia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, nos termos do parágrafo único do art. 
12 deste Estatuto. 

Art. 35. A Associação poderá criar e organizar serviços que concorram para a sua auto
manutenção, assim como comercial izar o produto dos trabalhos realizados em terapia 
ocupacional e desenvolver parcerias ou outras fom1a<; de prestação de serviços. 

Art. 36. O exercício social compreenderá o período de 0 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano. 

Art. 37. Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados 
pela Assembléia Geral. 

J~~~ 
Wagner Lopes de God 

President 
· ' 

--
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PLANO DE TRABALHO 2019 

IDENTIFICAÇÃO 

ENTIDADE: Comunidade Bom Pastor 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Atendimento Psicossocial - Comunidade Terapêutica Masculina. 

UNIDADE: Comunidade Terapêutica Masculina 

ANO: 2019 

RESPONSÁVEL LEGAL: José Carlos Martins Coelho 

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Celenita de Oliveira Coelho 

ENDEREÇOS: 

- Escritório: Rua Primeiro de Maio nº 7-40 - Jd. Bela Vista - Bauru/SP - CEP 17060-670 

Fone: (14) 3222-7133 - E-mail: andrea@cbompastor.com.br 

- Comunidade Terapêutica Masculina: Rua Madre Clélia nº 4-37 - Jd. Cruzeiro do Sul - Bauru/SP- CEP 17030-290 

Fone: (14) 3281-6510 - E-mail: ctm.bauru@cbompastor.com.br 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1° de maio, 7-40 -Jd. Bela Vista -CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul -CEP: 17030·290- Fone: (14) 3281-6510. 
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" COMUNIDADE 
BOM PASTOR 

1- CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE. 

• • 
A Comunidade Bom Pastor desenvolve programas de atendimento e tratamento aos dependentes de substancias psicoativas (DSPA) e seus familiares. O 
programa de Comunidade Terapêutica tem o objetivo de atender em regime de residência pessoas com transtornos decorrentes do uso de sustências 
psicoativas, segundo o modelo psicossocial, ofertando um ambiente protegido, técnica e eticamente orientado. que forneça tratamento. suporte e aos 
usuários abusivos e/ou dependentes de substancias psicoativas, durante perfodo de seis meses. estabelecido de acordo com o programa terapêutico 
adaptado ás necessidades de cada caso. O principal instrumento terapêutico é a convivência entre os pares. Oferece também um rede de ajuda no 
processo de recuperação das pessoas. resgatando a cidadania, e novas possibilidades de reabilitação tisica e psicológica e de reinserção social, 
obseNando o proposto pela ANVISA (Resolução nº 029/2011) e pela Organização Mundial da Saúde. 

11 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

2.1 - Objetivo Geral: Oferecer seNiço de comunidade terapêutica 

2.2 - Usuario: 

Pessoas Dependentes de Substâncias Psicoativas do sexo masculino, com idade igual ou superior a 18 anos de idade. Encaminhados pelo 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas (Caps-AD). tendo como pressuposto a aceitação das normas e do programa por parte do 

dependente e familiares. 

2.3 - Meta de Atendimento: 

./ Atendimento de 25 pessoas DSPA. 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1º de maio, 7-40-Jd. Bela Vista-CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.46710001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul - CEP: 17030-290 - Fone: (14) 3281-6510. 
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Ili - METODOLOGIA 

3.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

J;>. Orientar quanto à situação de 
risco em decorrência da 
dependência de substâncias 
psicoativas; 

);>- Fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários com 
vistas ao restabelecimento 
desses vínculos; 

);>- Prestar Assistência médica 
psiquiátrica e articular as 
Políticas Públicas para o 
atendimento de pessoa 
dependente de substâncias 
psicoativas; 

);>- Favorecer ações integradas 
entre Instituição, família e 
comunidade, com vistas à 
prevenção ao uso de 
substâncias psicoativas. 

• 
3.2-ATIVIDADES 

> Acolhida e Escuta; 

> Escuta equipe multiprofissional; 

> Laborterapia; 

> Grupo de apoio; 

> Consultas médicas; 

> Oficinas de esporte, lazer e cultura; 

> Passeios; 

> Comemoração de datas especiais; 

> Palestras; 

> Participação em serviços voluntários de 

prestação de serviços; 

> Dinâmicas; 

> Terapia coletiva; 

> Visitas dos usuários às famílias uma vez 

por mês a partir de 30 dias de acolhimento, 

de acordo com o PAS; 

> Cantos e reflexões. 

• 
3.3 INDICADORES DE RESULTADOS 

> Tempo de abstinência durante e após 
o tratamento 

> Mudança de comportamento dos 
familiares com relação ao uso de 
álcool e drogas 

> Fortalecimento dos laços afetivos e 
familiares; 

> Integração da família e recuperandos 

com a comunidade em que vive 

(vizinhos, parentes, etc.); 

> Mudança na forma de interagir com 

equipe técnica, monitores e demais 

internas; 

> Melhora na saúde física, emocional e 
psicológica; 

> Superação das dificuldades de 
ressocialização 

> Participação em Grupos de apoio da 
familia e do acolhido. 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1º de maio, 7-40 - Jd. Bela Vista - CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul - CEP: 17030-290 - Fone: (14) 3281-6510. 
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IV- SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

• 

INDICADORES DE RESULTADO/IMPACTO 

~ indice de realização de atividades na 
comunidade; 

~ indice de famílias que mantém vínculos 
através das visitas; 

~ Grau de participação do usuário e da 
família nas atividades desenvolvidas; 

~ Índice de retomo ao convívio familiar; 

~ Índice de permanência ao contexto 
familiar; 

~ indice de reincidência. 

• 

INSTRUMENTAIS PERIODICIDADE 

~ Documentação; 

~ Entrevistas; 

~ Observação; 
~ Semanal ou sempre 

~ Reuniões; 
que necessário; 

~ Dinâmicas; 

~ Visitas domiciliares. 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1° de maio, 7-40 -Jd. Bela Vista-CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul -CEP: 17030-290- Fone: (14) 3281-6510. 
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• 
V- CRONOGRAMA I PRAZO DAS ATIVIDADES 

Atividade Prazo das atividades/mês 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entrevista X X X X X X X X X X 
Avaliação para Inclusão no Programa X X X X X X X X X X 
Entrevista para Elaboração do PPA X X X X X X X X X X 

Reunião Matinal X X X X X X X X X X 
Terapia Coletiva monitorada dividida em Módulos X X X X X X X X X X 

Laborterapia X X X X X X X X X X 
Orientação Sexual, sobre a AIDS/DST X X X X X X X X X X 

Prevenção de Recaída e Ressocialização X X X X X X X X X X 
Treinamento de Habilidades X X X X X X X X X X 

Atividades na Comunidade X X X X X X X X X X 
Atendimento ao núcleo familiar X X X X X X X X X X 

Visitas Domiciliares X X X X X X X X X X 
Envio de Correspondência aos F amíliares X X X X X X X X X X 

Reunião do Grupo de Apoio NATA X X X X X X X X X X 
Reunião Grupo Apoio à Família (Pastoral Sob.) X X X X X X X X X X 

Oficinas de Esportes, lazer e cultura X X X X X X X X X X 
Passeios ao Zool6glco 1 Horto Florestal I Teatro I Cinemaf Jardim Botânico X X X X X 

Comemoração de Aniversários X X X X X X X X X X 
Comemoração da Páscoa X 

Comemoração Dia das Mães X 
Comemoração do Dia dos Pais X 

Reunião da Equipe Multiprofissional X X X X X X X X X X 
Reunião da Equipe e dos Grupos X X X X X X X X X X 

Promoção de Eventos para Capacitação de Recursos X X X X X X X X X X 
Comemoração de Datas Cívicas X X 

Conscientização Ecológica X X 
Semana de Combate às Drogas X 

Combate ao Tabagismo X 
Palestras de DST/AIDS X X X X X X X X X X 

Coleta de sangue para testagem de Slfi\is, HIV, Hepatite B e X X X X X X X X X X e e Vacinas 
Celebrações de Mudanças de Módulos X X X X X X X X X X 

Atividades Extras de Voluntariado X X X X X X X X X X 

• 
Responsável 

11 12 
X X Coordenação e Psicologia 
X X Coordenação 
X X Psicologia 
X X Coordenador e Monitores 
X X Monitores e Coordenação 
X X Monitores 
X X Equipe Multiprofissional 
X X Equipe Multíprofissional 

X X Psicologia 
X X Monitores 

X X Equipe Multiprofissional 
X X Psicologia I Coordenação 
X X Coordenação 
X X Monitores 
X X Equipe 
X X Monitores 

Monitores 
X X Equipe Multiprofissional 

Equipe Multiprofissional 
Equipe Multiprofisslonal 
Equipe Multiprofissional 

X X Coordenação 
X X Coordenação 

X X Coordenação 
X Equipe Multiprofissional 

Monitores 
Equipe Multiprofissional 
Equipe Multiprofissional 

X X CTA- Centro de Testagem e Aconselhamento 

X X CTA-Centro de Testagem e Aconselhamento 

X X Equipe Multiprofissional 
X X Coordenação e Monitores 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1° de maio, 7-40 -Jd. Bela Vista -CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul -CEP: 17030-290 -Fone: (14) 3281-6510. 

.... .,, 
o :><> 

~ o 
r> 

~ z ., 

~ 
(J\ 

~ o 
ti.;:) ;:::::: -
~ 

r t--

x)~ 



" COMUNIDADE 
BOM PASTOR 

• 
VI - GRADE DE ATIVIDADES 

HORARIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 
6:45 OE':speca1 Des1)ertar 

7: 30h Café da manhã Café da manhã 

Bh (Entrevista) (Entrevista) 
GA!ltos 9- r?flexões Cantos e ref!e>eéies 

8:40h (Entrevista) (Entrevista) 
Reunião matinal Reunião matinal 

9:40h (Entrevista) (Entrevista) . " Terapia de Grupo 

(Entrevista) (Entrevista) 10:40h 
Laborterapia Laborterapia 

12h Almorn Almor.n 
Lazer (Dominó, jogos Lazer (Dominó, jogos 

12:30 h pedagógicos, leitura, pedagógicos, leitura. 
TVl TV\ 

13:30 h --------- Laborterapia 

14 Grupo Focal 
Projeto Unesp de 
sustentabilidade 

15h Café Café 

15:30 h Grupo Focal 
Treinamento de 

habilidades 

Oficinas de Esporte, Oficinas de Esporte, 17h 
Lazer e Cultura Lazer e Cultura 

18h Ban~o Banho 

19h Jantar Jantar 
19:30h 

20h Lazer Reunião do NATA 

22:20h Lanche da noite Lanche da noite 
22:45 Recolher Recolher 

QUARTA-FEIRA 
Despertar 

Café da manhã 

Cantos e ref!e..eões 

Reunião matinal 

Terapia de Grupo 

Laborterapia/Atendimento 
e terapia individual 

Almoco 

Lazer (Domínõ, jogos 
pedagógicos, leitura. TV) 

Laborterapia 

Projeto Unesp de 
sustentabilidade 

Café 

Treinamento de 
habilidades 

Oficinas de Esporte, Lazer 
e Cultura 

------
Banho 
Janlar 

Lazer (leitura de jornal, 
TV-video) 

Lanche da noite 
Recolher 

• 
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SABA DO 

Des;)ertar OeS!)ertar Des111.'1rtrir 

Café da rnanhã Café da manhã Café da 1nanhã 

C:Hritns e relie-xnes Cantoi; e reflexões 
r<r;iic;1":.Í0 

irdr1;~::.1:1' 

Reunião matinal Al1vidade extra Reunião matinal 

Grupo Focal 
Treinamento de Treinamento de Cuidados 
Prevenção de habilidade pessoais 

Recalda 

Laborterapia/Atendim 
Oficinas de 

Afivldade extra Esporte, Lazer e 
ento e terapia 

Cultura 
individual 
AI mor.o Almoco Almoco 

Lazer (Dominó, jogos Lazer (Dominó, 
pedagógicos, leijura. jogos pedagógicos, Tempo Livre 

TV\ leitura. TV) 

Laborterapia Laborterapia Des.cePso 

Reunião de . . " Lazer (ho110} 
sentimento 

Café Café 
Oficinas de 

Grupo Focal Esporte, Lazer e Lazer (horto) 
Cultura 

Oficinas de Esporte, . . . Café 
Lazer e Cultura 

Banho ------- Banho 

.Jantar Banho Lazer (missal 
Jantar 

Reunião da Pastoral 
Lazer (leitura de 

SobriedadeíAtendime Janlar 
nto Social ãs fan1ílias jornal, TV -Video) 

Lanche da noite Lanche da noite Lanche da noite 
Recolher Recolher Recolher 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1º de maio, 7-40-Jd. Bela Vista-CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul-CEP: 17030-290- Fone: (14) 3281-6510. 

DOMINGO 
Despertar 

Café da rnanhã 
Rt.:!!P>.o: 1 

indiv·.iu--;! 

Reunião matinal 

Lazer (n1issa) 
''opcional" 

" . . 
AI mor.o 

Tempo Livre 
(Opcional - TV, 

Leitura) 

Descanso 

------

. 
Café 

Oficinas de 
Esporte, Lazer e 

Cultura 
Banho 
Jantar 

Tempo Livre (TV, 
Leitura) 

Lanche da noite 
Recolher 
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" COMUNIDADE 
BOM PASTOR 

• 
VII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
7.1. -RECURSOS HUMANOS 

• 
Fonto de Recurso Municipal - Comunidade Terapeutlca Mascunna 

8'1CARGO SOOAL E TRABAUllSTA 

QT 
Formação 

cargo C/H 
Regime 

Salarlo Uquido 
Proflsslonal trabalhista Benefklos Rescisão 

RlTS IRRF PIS INSS 13• 1112 
V/WT 1H2 

1 Sup. Comp Coordenador 40 CLT R$ 3.027,70 R$ 232,46 R$ 130,14 R$ 29,06 RS 319,66 R$ 571,50 R$ 242,07 R$ 145,30 

1 Sup. Comp Plslcologa 30 CLT RS 2.394,75 R$ 200,64 RS 19,03 R$ 25,08 RS 225,72 R$ 131,50 RS 208,92 RS 200,64 
Medico 

.1 Sup. Comp Psiquiatra 44 CLT RS 1.483,96 R$ 129,04 RS - RS 16,13 R$ 129,04 RS 131,50 R$ 134,36 RS 129,04 
Monitor de 

Sup. Dependente 
1 Incompleto quimico 44 CLT R$ 1.153,68 R$ 100,32 R$ - RS 12,54 R$ 100,32 R$ 313,90 R$ 104,46 R$ 100,32 

Monitor de 
Dependente 

1 Medio Comp· qulmlco 44 CLT RS 1.125,07 R$ 97,63 R$ - R$ i2,23 R$ 97,83 R$ 131,50 R$ 101,67 R$ 97,63 

Monitor de 
Dependente 

1 Medio Comp quimico 44 CLT RS 1.125,07 R$ 97,83 R$ - R$ 12,23 RS 97,83 R$ 131,50 R$ 101,87 R$ 97,83 
Monitor de 
Dependente 

1 Media Comp quimico 44 CLT RS 1.125,07 RS 97,83 RS - R$ 12,23 R$ 97,83 R$ 313,90 ·Rs 101,87 R$ 97,83 

1 MedioComp Cozinheiro 44 CLT R$ 1.125,07 R$ 97,83 R$ - R$ 12,23 R$ 97,63 R$ 313,90 R$ 101,67 R$ 97,63 
Assistente 

1 Sup. Comp AdmlnlstratM::I 40 CLT RS 1.346,64 R$ 124,32 RS 36,22 R$ 15,54 R$ 170,94 RS 754,40 RS 129,45. R$ n.10 

Total Mensal 

Férias 113 Demais 
Encargos 
SegVlda 

RS 80.50 R$ 9,35 R$ 4.787,76 

RS 69,47 R$ 9,35 RS 3.485, 10 

RS 44,68 RS 9,35 R$ 2.207,10 

R$ 34,74 R$ 9,35 R$ 1.929,63 

RS 33,87 R$ 9.35 ·Rs 1.707,38 

R$ 33,87 RS 9,35 RS 1.707,36 

-
RS 33,67 R$ 9,35 RS 1.689,78 

R$ 33,67 RS 9,35 RS 1.669,76 

R$ 43,05 RS 4,67 RS 2.703, 13 

Total Mensal 

10TAL 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1º de maio, 7-40 -Jd. Bela Vista -CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul- CEP: 17030-290- Fone: (14) 3281-6510. 

Total Anual 

RS 57.453, 12 

R$ 41.821,20 

R$ 26.485,20 

R$ 23.155,56 

R$ 20.468,56 

R$ 20.488,56 

RS 22.Gn,36 

R$ 22..6n,36 

RS 32.437,56 

R$ 22.307,06 

R$ 267.684,72 
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COMUNIDADE 

BOM PASTOR 
7 •• 2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa 

Pequenos reparos. Manutenção 
Predial. Manutenção de Veiculo. 
Xerox de matérias. material 
Escritório; 

• • 
Custo Mensal Custo Total 

R$ 350.00 R$ 4.200,00 

Sub - total R$ 350,00 R$ 4.200,00 

7.3 - DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municioal 

Natureza da Despesa Custo Mensal Custo Total 
Gênero Alimentício. Material de Limpeza, Material de Escritório. Material de 
Terapia Ocupacional, Descartáveis, Material de Higiene, Gás de Cozinha, Contas 
publicas (Água. Luz e Telefone), Seguro do imóvel e seguro do carro, pequenos 
reparos. material de manutenção. Vale transporte, passagens, confecção de 
fotos, medicamentos. roupas. cama, mesa e banho, material de Higiene; 
Combustível; R$ 2.342,94 R$ 28.115,28 

Sub -Total R$ 2.342,94 R$ 28.115,28 

7.4- DESPESAS DE CAPITAL 

7.4.1 -AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) 

Fonte de Recurso: Municioal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Fonte de Recurso: Estadual 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1° de maio, 7-40 - Jd. Bela Vista - CEP 17060-670 - Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 
CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 -Jd. Cruzeiro do Sul - CEP: 17030-290- Fone: (14) 3281-6510. 
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" COMUNIDADE 
BOM PASTOR 

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da desoesa 

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

8.1 - RECURSOS HUMANOS -

1'Parcela 2'Parcela 3'Parcela 4'Parcela 

RS 22.307,06 R$ 22.307 06 R$ 22.307 06 R$ 22.307.06 

-·- --· .. ··--- -- . -· ...... _ .. , __ 

• • 
Custo Mensal Custo Total 

Concedente - FMS - Munlcioal 

5'Parcela &ªParcela 7'Parcela S'"Parcela 9'Parcela 108Parcela 11'Parcela 

R$ 22.307 06 RS 22.307,06 R$ 22.307,06 R$ 22.307,06 R$ 22.307 06 R$ 22.307,06 RS 22.307 ,06 

Concedente - FMS - Municipal 
1ªParcela 1 2'Parcela 1 3ªParcela 1 4'Parcela 1 5'Parcela 1 6'Parcela 1 7'Parcela 1 

R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 

--- ---- ----- -- ------- ,------------ ----------·-

1'Parcela 2ªParcela 3'Parcela 

R$2.342,94 R$ 2.342,94 R$2.342,94 

13. DESPESAS DE CAPITAL 
13.1 AUXÍLIO 

t•rarcela Z"Parcel:ri J"Pan::da 

º·ºº º·ºº º·ºº 

4ªParcela 5'Parcela 

R$ 2.342,94 R$2.342,94 

4"Parcela S"Parcela 

º·ºº º·ºº 
9. CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE: R$ 9.200,00 

Concedente - FMAS - Municintl 

6'Parcela 7'Parcela 

R$2.342,94 R$ 2.342,94 

Concedente- Fonte Municioal 
6"Parttla 1 7"Pan::ela 

º·ºº 1 º·ºº 

B'Parcela 1 9'Parcela 1 1 O'Parcela 1 11 'Parcela 1 

R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 

B'Parcela 9'Parcela 10'Parcela 11'Parcela 

R$ 2.342,94 R$ 2.342 94 R$ 2.342,94 R$ 2.342 94 

8"Ptrcda 9"Parcela IO"Pan:da l t'"Parccla 
o.oo º·ºº 0,00 0,00 

12'Parcela 

R$ 22.307,06 

12ªParcela 

R$ 350,00 

12ªParcela 

R$ 2.342,94 

ll"Pan:ela 
0,00 

Bauru, 15 de outubro de 2018. 

Jose Carlos Mtfrlins Coelho 
Presidente CPF: 559.245.068-00 

Comunidade Bom Pastor 
SEDE ADMINISTRATIVA: Rua: 1º de maio, 7-40 -Jd. Bela Vista-CEP 17060-670 -Fone: (14) 3222-7133 CNPJ: 59.994.467/0001-47. 

CASA TERAPEUTICA: Rua: Madre Clélia, 4-37 - Jd. Cruzeiro do Sul - CEP: 17030-290 - Fone: (14) 3281-6510. 
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Esquadrão 

da Vida 

• • EQUIPE CRISTO VERDAÓE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

PLANO DE TRABALHO 2019 

IDENTIFICAÇÃO 

ENTIDADE: Equipe Cristo Verdade Que Liberta - Esquadrão da Vida 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Atenção a Dependentes de Substâncias Psicoativas - Comunidade Terapêutica Masculina. 

UNIDADE: Comunidade Terapêutica 

ANO: 2019 

RESPONSÁVEL LEGAL: Waldir Duarte Garcia 

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Eugênia Maria Sellmann Chaves - CRESS 9954 

ENDEREÇOS: 

- Escritório: Rua Raposo Tavares nº 7-8-Vila Santo Antônio- Bauru/SP- CEP 17013-031 

Fone: (14) 3222-5076 

E-mail: esquadraobauru@terra.com.br 

- Comunidade Terapêutica: Estrada Municipal Bauru-Santelmo km 10 

Administrativo: Rua Raposo Tavares n' 7-8 -Vila Santo Antônio - Bauru/SP - CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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Esquadrão 

da Vida 

• • EQUIPE CRISTO VERDADE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

A Equipe Cristo Verdade Que Liberta - Esquadrão da Vida é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e 

econômicos, fundada em 27 de abril de 1.972, atenderá adolescentes, jovens e adultos, de ambos os sexos com a finalidade de: 

1. Acolhimento institucional; 

li. Serviço de atenção em regime residencial; 

Ili. Promoção da Reinserção familiar e social do dependente de substâncias psicoativas; 

IV. Grupo de Apoio a dependentes de substâncias psicoativas; 

V. Grupo de Apoio a familiares de dependentes de substâncias psicoativas; 

VI. Qualificação profissional; 

VII. Inserção no mercado de trabalho; 

VIII. Enfrentamento da pobreza e na assistência à família; 

IX. Promoção de cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento; 

X. Atividades de preservação da natureza e do meio ambiente; 

XI. Atividades de Pesquisa; 

XII. Prevenção ao uso de drogas. 

Administrativo: Rua Raposo Tavares nº 7-8-Vila Santo Antônio - Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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Esquadrão 

da Vida 

• • EQUIPE CRISTO VERDAL5E QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

JUSTIFICA TIVA 

O consumo de substâncias psicoativas atualmente é considerado um grave e complexo problema de saúde pública e se 

configura um dos assuntos mais em pauta, seja na mídia, seja nas páginas policiais, e têm ocupado lugar de destaque em planos e 

orçamentos governamentais e em campanhas eleitorais, além de fazer parte da lista das principais preocupações dos pais em 

relação aos filhos nas últimas décadas. 

Nos últimos vinte anos, o consumo de drogas, principalmente o de bebidas alcoólicas, vem aumentando no Brasil. O mesmo 

tem acontecido com o uso de maconha, cocaína e crack (SENAD, 2014). Na atualidade, convivemos com um crescimento 

significativo no consumo de drogas, sendo usada cada vez mais precocemente e não padronizando vitimas, afetando homens, 

mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, de classe socioeconômica baixa ou alta, causando, em muitos casos, 

efeitos devastadores pessoais, familiares e sociais. 

Poucas áreas no campo d·a Saúde Mental apresentam tantas dificuldades terapêuticas como à dependência de substâncias 

psicoativas. Diante de um dependente, o profissional, deve primeiramente atentar para o fato de que a dependência de substâncias 

psicoativas não é uma condição circunscrita, como é, por exemplo, uma doença infecciosa, cuja cura pode ser realizada em poucas 

semanas, com o antibiótico apropriado. Aqui, não há cura, mas tratamento; e não há tratamento único e padronizado, mas múltiplos 

tratamentos padronizados e individualizados, de forma que qualquer um pode ser melhor do que nenhum (Bemik, 1991). 

A instituição continuará a lançar-se a campo, oferecendo ao dependente de substâncias psicoativas o programa terapêutico 

visando o resgate da cidadania, buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação física, psicológica e de reinserção social, 

bem como apoio à família. A instituição tem consciência da dimensão do problema, bem como do limite de sua atuação. De fato há 

muito que fazer, muitos são os problemas, poucos os recursos, mas grande é a vontade de contribuir e maior ainda é a certeza de 

que podemos contar com a providência de Deus para criarmos métodos de trabalho e estruturas organizacionais que sejam mais 

econômicas e mais eficazes em relação aos resultados. 
ODflr .. 10 

Administrativo: Rua Raposo Tavares nº 7-8-Vila Santo Antônio - Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-t'Fê>LHAS 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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Esquadrão 

da Vida 

• EQUIPE • CRISTO VERDALfE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

A Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida é um serviço de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso 

ou dependência de substâncias psicoativas (SPA), em regime de residência, em caráter transitório, de forma voluntária, conforme 

preconizado na RDC 29 de 2011 da ANVISA, e de um novo modelo de cuidado aos acolhidos, através de Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), ancorada no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD). 

A Comunidade Terapêutica tem por objetivo acolher, oferecer programa terapêutico e proporcionar possibilidades de reinserção 

social. O programa oferece aos acolhidos contato frequente com os familiares e com os meios de comunicação, estimula situações de 

convívio social, promove espaço horizontalizado de discussão, oferece atividades individuais e coletivas, adaptadas às necessidades 

de cada acolhido. 

Dessa forma, torna real a possibilidade de resgate à cidadania e o retorno a sociedade, em condições de retomar um estilo de 

vida saudável e reconstruir relações consigo mesmo, com familiares, comunidade e com seus pares, considerandq ~elQPle as 
o""' r O 

relações interpessoais como o principal agente de modificações de comportamento. Oferece, também, uma redf~~éfjuda, 

promovendo a integração e articulação entre os serviços e com as demais políticas públicas, resgatando a cidadania e 0Jl,rt4;i;zlando 

novas possibilidades de reabilitação física, psicológica e de reinserção social. 

Administrativo: Rua Raposo Tavares nº 7-8 -Vila Santo Antônio - Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 

~ 
'IJ.l I~ \ ,01 ,.,,.-;/) 
'~V/ s 

tf'I k) !~ 
' 



~ 
Esquadrão 

da Vida 

• • EQUIPE CRISTO VERDAí:1E QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

CARACTERIZAÇÃO DO ACOLHIDO 

USUÁRIO 

Pessoas dependentes de substâncias psicoativas, do sexo masculino, com idade igual ou superior a 18 anos de idade até 50 

anos, tendo como pressuposto a aceitação das normas e do programa. 

FORMA DE ACESSO 

Encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) da Prefeitura Municipal de Bauru. 

META DE ATENDIMENTO 

- Atendimento a 25 pessoas dependentes de substâncias psicoativas encaminhadas pelo Centro de Atenção Psicossornol 
.,., -o 

e outras Drogas (CAPS AD) de Bauru. l2 ~ 
:i: (") 

~ z 
'° 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

O período de funcionamento é ininterrupto (24 horas). 

6 Administrativo: Rua Raposo Tavares nº 7·8-Vila Santo Antônio- Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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da Vida 

GERAL 

• • Eou1PE CRISTO VERDAt.JE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

OBJETIVOS 

Acolher de fonna qualificada e personalizada as pessoas com dependência de substâncias psicoativas, oferecendo suporte e 

programa terapêutico, promovendo seu bem estar integral e sua reinserção familiar e social, com dignidade e respeito a sua vontade 

e nível de autonomia. 

ESPECÍFICOS 

- Promover a adesão ao programa terapêutico; 

- Oferecer programa terapêutico corno opção de mudança de estilo de vida; 

- Estimular o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, habilidades sociais, capacidades e oportunidades para que os acolhidos 

façam escolhas com autonomia; 

- Promover e fortalecer a -restauração de relacionamentos e vínculos afetados e/ou rompidos; ..., ..., 
o ::o 
r- o 

- Possibilitar a reinserção social; 1 ~ ~ 
- Orientar e estimular os familiares e outros representantes da rede social do acolhido da importância da participação e e"gaia~nto 

no processo; 

- Favorecer ações integradas entre a Instituição, a família e a comunidade, com vistas à reinserção social. 

1 

~'~4° 
~u/ 

7 Administrativo: Rua Raposo Tavares n' 7·8-Vila Santo Antônio - Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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• EQUIPE • CRISTO VERDAóE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

OPERACIONALIZAÇÃO 

A Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida é uma instituição que presta serviço de atenção a pessoas com transtornos 
decorrentes da dependência de substâncias psicoativas. 

O programa terapêutico é elaborado, em concordância com a legislação vigente, para um período de seis meses e composto: 
- Processo de Acolhimento - este processo é realizado pelo CAPS ad. Com o encaminhamento, no escritório da instituição, o 

usuário e responsável recebem todas as informações e protocolos necessários para o acolhimento na CT, implicando no 
conhecimento e na tácita aceitação das normas e do programa. 

- Processo Adaptativo - acolhimento e escuta e programa de integração na CT, com duração de 15 dias. Durante este processo 
o acolhido é avaliado pela equipe interdisciplinar para elaboração do Plano de Atendimento Singular (PAS) que tem por obj_etivo 
principal a singularização do atendimento de acordo com as peculiaridades e necessidades de cada acolhido, considerando 
características tais como: histórico de vida; nível de dependência; características da relação com o consumo de substâncias 
psicoativas (tempo de uso, qual droga de abuso, via de consumo); presença de comorbidades; histórico familiar de origem e de 
convivência; histórico laboral; histórico escolar; nível socioeconômico, assim como as características sociodemográficas, entre outros. 
Essas avaliações servem para traçar um perfil com dados fundamentais e complementares para o processo terapêutico. 

- Processo de Reestruturação Pessoal que implica na reorganização da vida, na reconstrução de valores, na reformulação de 
conceitos a respeito de família, trabalho, sociedade, autodisciplina etc., na reorganização desde cuidados básicos de higiene até as 
relações sociais e laços afetivos, no desenvolvimento de habilidades sociais, na manutenção do estilo de vida oferecido pela CT. 
Duração de três meses. 

- Processo de Reinserção Social. Nesta fase o acolhido participa de atividades com breves incursões no seu ambiente social 
com retorno à Comunidade Terapêutica para avaliação e tratamento em áreas específicas que possam vir a ser possíveis fatores de 
risco. Duração de dois meses e quinze dias. 

· - Pós-tratamento. Contra-referenciamento à Rede de Atenção Municipal, inserção em grupos de ajuda mútua e tratamentos 
ambulatoriais. Contatos telefônicos, visitas periódicas à CT, participação em atividades comemorativas etc .. Duração de um ano. 
Nesta fase a Comunidade Terapêutica atua como base de apoio para consolidação da recuperação e a família e o usuário 
reassumem o papel na tarefa de condução do processo terapêutico. ...., j s;; 1 ! I - -J) 

J '10 ~ Administrativo: Rua Raposo Tavares n" 7·8-Vila Santo Antônio- Bauru/SP-CEP 17013-031 Fone: (14) ~~~ 8 
Email: esquadraobauru@terra.com.br '5" .,..) x_ 
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da Vida 

• EQUIPE • CRISTO VERDAuE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

INFRAESTRURA 

A Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida/Bauru está localizada na zona rural, em uma área de 14 alqueires (33 hectares) 

e uma estrutura física composta de: 

- Residência para funcionários - duas residências para moradia dos funcionários 

- Escritório (atendimento médico e psicossocial)- prédio com 107 m2 

- Refeitório e cozinha - prédio com 612 m2 

- Padaria - prédio com 43 m2 

- Barracão de madeira de 250 m2 que abriga - academia de ginástica, laborterapia 

- Cantina - prédio com 16 m2 

- Alojamento - prédio com 1.082 m2 contendo - seis módulos de alojamento com capacidade para 84 pessoas (72 internos e 12 

monitores), duas salas de aula, uma secretaria, uma sala de estar, duas salas de·apoio 

- Lavanderia - prédio com 17 m2 

- Estábulo - prédio com 78 m2 

- Central telefônica - prédio com 6 m2 

- Casa do mel - prédio com 103 m2 

- Oficina mecânica e de funilaria 

- Conjunto poliesportivo contendo: quadra polivalente, vestiário e campo de futebol 

- Áreas agrícolas - horta, pomar, pastagens e culturas diversas. 

Administrativo: Rua Raposo Tavares nº 7·8 -Vila Santo Antônio - Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terracom.br 
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Esquadrão 

da Vida 

Eou1PE CRISTO VERDAóE QuE LIBERTA 

E;SQUADRÃO DA VIDA 

METODOLOGIA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ATIVIDADES 

Promover a adesão ao programa terapêutico. - Acolhida e escuta 

Oferecer programa terapêutico como opção de - Acesso a documentação pessoal 
- Atividades cotidianas 

mudança de estilo de vida. - Atividades Externas 

Estimular o surgimento e o desenvolvimento de - Atendimentos Familiares 
- Atendimentos Médicos na CT 

aptidões, capacidades e oportunidades para que os - Atendimentos Psicológicos 
acolhidos façam escolhas com autonomia. - Atendimentos Sociais 

Orientar e estimular os familiares e outros 
- Cantina 
- Comemorações 

representantes da rede social do acolhido da - Desenvolvimento Interior 

importância da participação - Elaboração do Plano de Atendimento Singular 
- Esporte, Lazer e Cultura 

e engajamento no processo. - Grupo de Apoio a Família 

Promover e fortalecer a restauração de relacionamentos - Grupo de-Metas 
- Lúdico-terapêuticas 

e vínculos afetados e/ou rompidos. - Oficinas 
Possibilitar a reinserção social. - Prevenção de Recaída 

Favorecer ações integradas entre a Instituição, a família 
- Princípios do Programa Terapêutico 
- Reinserção Familiar e Social 

e a comunidade, - Reunião Matinal 
- Reuniões com vistas à reinserção social. 
- Reuniões da Equipe Interdisciplinar 
- Seminário Temático 
- 1V/Notícias 
- Vídeo/Palestras 
- Visita Familiar 
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• • EQUIPE CRISTO VERDAOE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

CRONOGRAMA/ PRAZO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PRAZO ATIVIDADES/MES RESPONSÁVEL 
01 o: o: º' Ol OE Oi O! O! 1( 11 1: 

Acolhida e escuta X X X X X X X X X X X X Coordenador e Equipe Interdisciplinar 
Acesso à documentação pessoal X X X X X X X X X X X X Monitores 
Atividades cotidianas X X X X X X X X X X X X Monitores 
Atividades Externas X X X X X X X X X X X X Equipe lnterdisciolinar e Monitores 
Atendimentos Familiares X X X X X X X X X X X X Coordenador e Equipe Interdisciplinar 
Atendimentos Médicos - CT X X X X X X X X X X X X Médico psiquiatra 
Atendimentos Psicolóaicos X X X X X X X X X X X X Psicóloao 
Atendimentos Sociais X X X X X X X X X X X X Assistente Social 
Cantina X X X X X X X X X X X X Monitores 
Comemoracões X X X X X X X X X X X X Eauioe Interdisciplinar e Monitores 
Desenvolvimento Interior X X X X X X X X X X X X Monitores 
Elaboracão do PAS X X X X X X X X X X X X Coordenador e Equipe Interdisciplinar 
Esporte, Lazer e Cultura X X X X X X X X X X X X Monitores 
Grupo de Apoio a Família X X X X X X X X X X X X Coordenador, Eauin<> lnterdisciolinar e Monitores 
Grupo de Metas X X X X X X X X X X X X Monitores 
Lúdico-terapêuticas X X X X X X X X X X X X Eauioe lnterdisciolinar e Monitores 
Oficinas X X X X X X X X X X X X Coordenador, Equipe Interdisciplinar e Monitores 
Prevencão de Recaída X X X X X X X X X X X X Coordenador, Eauine Interdisciplinar e Monitores 
Princípios do Programa Terapêutico X X X X X X X X X X X X Eauioe Interdisciplinar e Monitores 
Proarama de Reinserção Familiar e Social X X X X X X X X X X X X Coordenador e Equipe Interdisciplinar 
Reunião Matinal X X X X X X X X X X X X Coordenador, Equioe lnterdisciolinar e Monitores 
Reuniões X X X X X X X X X X X X Coordenador, Eauioe Interdisciplinar e Monitores 
Reunião da Equipe Interdisciplinar X X X X X X X X X X X X Coordenador 
Seminário Temático X X X X X X X X X X X X Coordenador e Equipe lnterdisciolinar 
TV/Notícias X X X X X X X X X X X X Monitores 
Vídeo/Palestras X X X X X X X X X X X X Coordenador, Equipe Interdisciplinar e Monitores 
Visita Familiar na CT X X X X X X X X X X X X Coordenador, Eauioe Interdisciplinar e Monitores 

p (14) 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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• • EQUIPE CRISTO VERDAóE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

HORARIO ATIVIDADE 
?hOO 

8h00 

8h30 às 12h00 

12h00 às 13h00 

13h00 às 14h00 

14h00 às 16h00 

Despertar 
Hiaiene pessoal 
Café da manhã 
TV/Noticias 
Desenvolvimento Interior 
Reunião Matinal 
Acolhida e escuta 
Atendimentos (individual, coletivo e familiares) e elaboração do PAS 
Atendimento médico (semanal) 
Grupo de Metas 
Comemorações 
Atividades Lúdico-terapêuticas 
Prevenção de recaída 
Programa de Reinserção Social 
Atividades cotidianas 
Almoço 
TV/Noticias 
Descanso 
Leitura 
Visita Familiar diária (13h30min às 14h30min) 
Acesso à documentação pessoal 
Atividades cotidianas 
Princípios do Programa Terapêutico 
Prevenção de recaída 
Oficinas 
Visitas Familiares na CT - mensal 

Administrativo: Rua Raposo Tavares n' 7·8 -Vila Santo Antônio - Bauru/SP - CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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HORARIO 
16h00 às 16h30min 
16h30min às 18h00 

18h00 às 19h00 

19h00 às 19h30min 

20h00 às 21 h30min 

21h30min às 22h00 
22h00 às 23h00 

23h00 

• • EQUIPE CRISTO VERDADE QuE LIBERTA 

ESQUADRÃO DA VIDA 

continuacão 
ATIVIDADE 

Lanche 
Seminários Temáticos 
Esporte e lazer 
Futebol 
Atividades cotidianas 
Banho 
Joçios 
Jantar 
TV/Notícias 
Noite de talentos 
Vídeo/Palestra 
Filmes 
Lanche 
Jogos 
Leitura 
Atividades manuais 
TV 
Reoouso 

As atividades seguem um cronograma diário e semanal, mas com atividades e momentos distintos e específicos, e 

construção e a participação do acolhido dá o significado a cada uma das atividades, auxiliando também na organização, 

médio e longo prazo, de metas e projetos para uma mudança no estilo de vida. 

O cronograma pode ser alterado sempre que necessário. 

Administrativo: Rua Raposo Tavares nº 7-8-Vila Santo Antônio - Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
Email: esquadraobauru@terra.com.br 
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• • 'ê\J EQUIPE CRISTO VERDADE QuE LIBERTA 
Esquadrão 

da Vida ESQUADRÃO DA VIDA 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

INDICADORES INSTRUMENTAIS 

Índice de acolhidos que tiveram asseguradas as suas demandas. - Depoimentos; 

Índice de adesão ao programa terapêutico com tempo de permanência. - Dinâmicas; 

Índice de participação dos acolhidos nas atividades propostas. - Documentação; 

Grau de satisfação dos acolhidos nas atividades propostas. 
- Entrevista; 

Avaliação da melhora na saúde física, emocional e psicológica dos acolhidos. 

Índice de acolhidos que conseguiram a reorganização pessoal e social. 
- Ficha de Frequência; 

Índice de resgate/Fortalecimento de vínculos familiares e sociais. - Formulários; 

Índice de retorno ao convívio familiar/social. - Observação; 

Índice de acolhidos que tiveram acesso a serviços de outras Políticas Públicas. 
- Prontuários; 

Índice de acolhidos que conseguiram a Reinserção Social 

Porcentagem de acolhidos e famílias que participam em Grupos de Apoio. 
- Relatórios; 

- Reuniões; 

Índice de reincidência - Visitas. 

/J 

Bauru, 08 de outubro de 2018 

Wa uarte ~0 r a 
~~~--

Eugenia Maria Sellmann Chaves 
Presid e Assistente Social - CRESS 9954 

Administrativo: Rua Raposo Tavares nº 7-8-Vila Santo Antônio - Bauru/SP- CEP 17013-031 Fone: (14) 3222-5076 
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TERMO DE COLABORACÃO 1.237/16 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA- ESQUADRÃO DA VIDA 

1 - PLANO ·oE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANO 2019 
1.1. -RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: Municipal 

Formação Regime 
QT Profis- Cargo C/H Traba- Salário 

slonal lhlsta FGTS 

1 Superior Psicólogo 30 CLT 3.390.30 315,16 

1 Superior Secretário 44 CLT 5.766,12 589,05 Executivo 
1 Fundam. Monitor 44 CLT 1.430,63 162,42 
1 Superior Monitor 44 CLT 2.229,98 261,54 
1 Superior Monitor 44 CLT 3.162,77 299,71 

TOTAL 15.979,80 1.627,88 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

Benefícios 

IRRF INSS (Vale 
compras e 

Sindicato 13º Salário 

seaurol 
105,68 433,35 186,01 10,21 328,29 

963,06 633,97 186,01 0,00 613,60 

0,00 182,71 186,01 20,31 136,13 
74,26 359,62 186,01 0,00 221,98 
137,95 412,10 186,01 33,50 312,19 

1.280,95 2.021,75 930,05 64,02 1.612,19 

Rescisão Férias 
Demais 

Encargos 

0,00 109,43 35,02 

0,00 204,53 65,45 

0,00 45,38 14,52 
0,00 74,00 23,68 
0,00 104,06 33,30 

- 537,40 171,97 

Total Mês 

4.913,45 

9.021,79 

2.178,10 
3.431,07 
4.681,59 

24.226,00 

Total Ano 

58.961,40 

108.261,48 

26.137,20 
41.172,84 
56.179,08 

290.712,00 
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1.2 - DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (poderá ser previsto em conjunto para todos os serviços, programas e projetos) 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
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1.3- DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO (poderá ser previsto em conjunto para todos os serviços, programas e projetos) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da desoesa Custo Mensal Custo Total 

Materiais de: higiene e limpeza, gêneros alimenticios, 

utensilios de cozinha, cama, mesa e banho, escritório, 

pedagógico, para cursos, consumo, esportivo, 

processamento de dados, elétrico e eletrônico, audio, 

vídeo e foto, comunicação; benefícios aos atendidos 

(vestuários, calçados, remédios), material hospitalar, gás 

de cozinha, pequenos reparos, manutenção do prédio, 774,00 9.288,00 

contas públicas (água, luz, telefone), manutenção do 

extintor e de veículos, combustível e lubrificantes 

(Veiculo da instituição), Xerox de Matérias, Correio, 

descartáveis, Serviços gráficos, Assessoria Contábil, 

Seguro imóvel, seguro do carro, material de 

acondicionamento e embalaciem. 

TOTAL 774.00 9.288.00 
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1.4- DESPESAS DE CAPITAL 
1.4.1 -AUXILIO (Equipamento e Material Permanente) utilizar até 8% do valor anual. (Poderá ser realizada a descrição de todos os 
serviços, programas e projetos por Rede de Proteção Básica e ou Especial de Média e Alta Complexidade). Inserir um quadro para 
cada serviço, programa e projeto. 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
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2 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

2.1 - RECURSOS HUMANOS 
Concedente 

1ªParcela 2'Parcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela &'Parcela 

24.226,00 24.226,00 24.226,00 24.226,00 24.226,00 24.226,00 

2.2 - DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS 
-

Concedente 

1'Parcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 

- - - . - -

2.3 - DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO 
Concedente 

1ªParcela 2ªParcela 3'Parcela 

774,00 774,00 774,00 

2.4- DESPESAS DE CAPITAL 
2.4.1 - AUXÍLIO 
Concedente - Fonte Municipal 

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 

- - -

4ªParcela 5ªParcela 6ºParcela 

774,00 774,00 774,00 

4ªParcela 5ªParcela &ªParcela 

- - -

• 
7ªParcela B'Parcela 9ªParcela 10ªParcela 

24.226,00 24.226,00 24.226,00 24.226,00 

7ªParcela SªParcela 9ªParcela 10ªParcela 

- - - -

7ªParcela B'Parcela 9ªParcela 10ªParcela 

774,00 774,00 774,00 774,00 

7ªParcela BªParcela 9ªParceta 10ªParcela 

- - - -

3. CONTRAPARTIDA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: R$ 120.000,00 

Bauru, 15 de Outubro de 2018. 

'#/,,;/~/~e,? 
ãrfta 

11'Parcela 

24.226,00 

11ªParcela 

-

11'Parcela 

774,00 

11ªParcela 

-

12ªParcela 

24.226,00 

12ªParcela 

-

12ªParcela 

774,00 

12ªParcela 

-
.,., .... 
o ::JCJ ,.... o 
:e (") 
jl;; z 

'° 

~ 
)Ó .:X 



lPROC. N2 2,, ~Tf <z>d 
EQUIPE CRISTO VE~DADE QUE ~TJ( °Sa::; ~~ 

ESQUADRAO DA VIDA 
Rua Raposo Tavares nº 7 - 8 - Higienóp~lis - Bauru ~@t~:fkRfR~íi5b~i..f~~G 

Fone (14) 3222-5076 RuaJúliodeM~ltafilho,ne10.31/Sal~08 
E-mail - esquadraobauru@terra.com. rPRO~or1o Ff'f/Pj'LMADO 

Sobon• U 
CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRl'Jlrrn:m:i7U3W'fl!---;r-'. 

Aos 05/03/2018 (cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito), às 20h00 (vi 
reuniu.se a Assembleia Geral Ordinária da Equipe Cristo Verdade que Liberta - E ua 
Vida, na Rua Raposo Tavares nº 7 - 8 (número sete traço oito), conforme Editais ublica s no 
Jornal .da Cidade nos dias 22, 23, 24 (vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro) e fever iro de 
2018 (dois mil e dezoito), para tratar da seguinte pauta: a. Aprovação Rela rio de 
Atividades/2017; b. Aprovação do Balanço Financeiro e Patrimonial/2017; c. - leiçã e Posse 
da nova Diretoria e Conselho Fiscal; d - outros assuntos. O senhor pr side te Clovis 
Aparecido Cavenaghi Pereira, apresentou um breve relatório das atividades d a gestão e 
em seQ,u,id~ p_ediu .a9\Sr. ·Edmundo Muniz Chaves, Secretário Executivo, que apresentasse o 
Relatórío · · dtis · Atividades/2017 e o Balanço Patrimonial e Financeiro/2017, o 

• 
que foi feito e aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente falou que o mandato da 
Diretoria e Conselhos Fiscal vence em 31 de março de 2108 (trinta e um de março 
de dois mil e dezoito) e aguarda proposta para a novo compos1çao da 
Diretoria e Conselho Fiscal. Após breve discussão o membro Antônio Carlos Balderramas 
propôs que a eleição fosse por aclamação e apresentou a seguinte chapa: 
PRESIDENTE: Waldir Duarte Garcia - RG 8.494.512-6, CPF 407.694.618-91; 
VICE PRESIDENTE: João Lunardelli Neto - RG 9.039.453-7, CPF 046.284.508-70; 
1° SECRETÁRIO: Davi de Campos Munhoz - RG - 29.525.339 - 3, CPF 312.318.178 - 28; 
2°SECRETÁRIO: Clovis Aparecido Cavenaghi Pereira - RG 9.827.101-5, CPF 0/5.8113.758-00; 
1º TESOUREIRO: Edilson Martins Laroca - RG 22.185.150-1, CPF 078.607.058-77; 
2°TESOUREIRO: Marco Antônio Fabro: RG - 11.415.192-1, CPF ...,.,.p45.277.848-46 ; 
CONSELHO FISCAL - TITULARES: - Octávio Antônio Volpato, Marcos Aro, Maria Cecília 
Cappellano ; SUPLENTES: ; Marco Antônio Mady Coelho; Primo Alexançlr~. Mangialardo. 
Dessa forma foi eleita por unanimidade e empossada a nova Diretoria e Cons'êifí~Fiscal, com 
mandato até 31 de março de 2.020. Em seguida o presidente Sr. Clovis Aparecido Cavenaghi 

.'Pereira, agradeceu o apoio recebido durante a sua gestão e passou a palavra ao presidente 
.eleito e empossado Waldir Duarte Garcia que agradeceu a confiança dos membros e os 
conclamou para se empenharem no desenvolvimento das atividades para o próximo biênio. 
Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a presente Assembleia. Eu 1° Secretário 
Davi de Campos Munhoz, digitei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente 
empossado Waldir Duarte Garcia. Bauru, 05/03/2018 (cinco dias do mês de março de dois mil 
e dezoito). Presentes à Assembleia os membros constantes do Livro de Presença Nº 02, Folha 
10. resente Ata é cópia fiel do livro de Atas nº 02, folha 38. Eu 1° Secretário Davi de Campos 

, digitei a presente ata que yai assinada por mim e pelo Presidente Waldir Ou e Garcia. 
. J :>""~·, 
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R. Julie de Mesquita Fllho,10-31/Sala08 
PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

ESTATUTO Sobo.n2 O O 8 6 ft 

EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA 
ESQUADRÃO DA VIDA 

r.P~R~OC~.~N~e--:n-;:~:-/-:-::n--~--. 

CAPÍTULO 1 

FOLHAS 
--==~===-c,.,11 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS. 
Art. 1º. A Equipe Cristo Verdade Que Liberta - Esquadrão da Vida, também desig ada ela 

sigla EV, constituída em 27 de abril de 1.972, é uma Associação civil, jurídica e reito 
privado, sem fins lucrativos e ecànômicos e duração por tempo indetermin d , com 
sede e foro na Rua Raposo Tavares nº 7 - 8, Vila Santo Antonio, Bauru, Estado e São 
Paulo. 

Art. 2°. A Equipe Cristo Verdade Que Liberta - Esquadrão da Vida atenderá adolescentes, 
jovens e adultos, de ambos os sexos com a finalidade de: 
1. Acolhimento institucional; 
li. Serviço de atenção em regime residencial; 
Ili. Promoção da Reinserção familiar e social do dependente de substâncias 

psicoativas; ,... 
IV. Grupo de Apoio a dependentes de ·substâncias psicoativas; 
V. Grupo de Apoio a familiares de dependent~s de.substâncias psicoativas; 
VI. Qualificação profissional; 
VII. Inserção no mercado de trabalho; 
VIII. Enfrentamento da pobreza e na·assistência à família; 
IX. Promoção de cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento; 
X. Atividades de preservação da natureza e do meio ambiente; 
XI. Atividades de Pesquisa; 
XII. Prevenção ao uso indevido de drogas. 
Parágrafo Único - Os serviços podem ser desenvolvidos gradualmente, de acordo 
com as possibilidades da Associação, sendo que cada serviço poderá ser realizado de 
forma independente. 

Art. 3°. No desenvolvimento de suas atividades, a Equipe Cristo Verdade que Liberta -
Esquadrão da Vida observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência e não fará discriminação quanto à raça, cor, 
condição social, convicção política ou religiosa, prestando serviços gratuitos e 
permanentes. 

Art. 4°. A Equipe Cristo Verdade que Liberta - Esquadrão da Vida terá um Regimento Interno 
que, aprovado pela Diretoria, disciplinará o seu funcionamento. 

Art. 5°. A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em tantas unidades de 
prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão po esse 
Estatuto e pelo Regimento Interno aludido no Artigo 4°. 

Art. 6°. Com a finalidade de atingir seu auto sustento a Associação desenvolver.· ades 
tais como apicultura e outras correlatas ou não. 
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ESQUADRÃO DA VIDA DE B.t:ll!IJ~.u.....a...M..11..L.-'L. 

Parágrafo Único - O resultado operacional dessas atividades será 
integralmente no desenvolvimento das finalidades institucionais. 

CAPÍTULO 11 PROC. N2._-l2'-"'-7"'frl.L.b1'""fr~ 
DOS ASSOCIADOS 

Art. 7°. A Equipe Cristo Verdade Que Liberta - Esquadrã~~wi?i"i;=r;miffifrffi;mmr=mi~~ 
ilimitado de associados, distinguidos em três categorias: fundadores, benem ·rito e 
ativos. 

FUNDADORES - os que assinaram a Ata da Fundação; 
BENEM~RITOS - os que prestarem serviços relevantes, a juízo da dire ria; 
ATIVOS - os maiores de vinte e um anos que, diretamente, traba ha 
realização das finalidades institucionais, admitidos pela Diretoria m 
preenchimento de "Formulário Adesão" da Associação e ratifica 
Assembléia Geral. 

Art. 8°. São direitos dos associados, quites com suas obrigações sociais: 
1. Votar e ser votado para os cargos eletivos; 
li. Participar das Assembléias Gerais; 
Ili. Sugerir a Diretoria, por escrito, medidas ou providências que aspirem ao 

aperfeiçoamento operativo da Associação, bem como denunciar qualquer 
resolução que fira as normas estatutárias da Associação; 

IV. Apresentar à Diretoria nomes de candidatos pa~a compor o quadro de associados. 
Art. 9°. São deveres dos associados: · 

1. Cumprir as disposições estatutári.as e regimént~s; 
li. Acatar as determinações da Diretoria e as resoluções das Assembléias; 
Ili. Zelar pelo decoro e bom riome da Associação; .. 
IV. Contribuir com a Associação; 
V. Comparecer às Assembléias participando do trabalho; 
VI. Não se servir da Associação para fins políticos, ou estranhos aos seus objetivos. 

Art. 10. Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos da 
Associação, sendo a qualidade de associado intransferível. 

Art. 11. O associado poderá pedir sua demissão por escrito, por motivos particulares, a 
qualquer hora, à diretoria . 

Art. 12. O associado será demitido por justa causa, quando não cumprir seus deveres, 
enumerados no artigo 9°, sendo admitida ampla defesa na Assembléia Geral, 
convocada extraordinariamente para esse fim com votação favorável de três quartos 
dos ·associados presentes à Assembléia. 

Art. 13. As chapas participantes das eleições deverão ser completas, e contar com a expressa 
anuência de participação de cada um de seus candidatos, e protocoladas na sede da 
Associação até dez dias antes do pleito. 

CAPÍTULO Ili 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 14. A Equipe Cristo Verdade Que Liberta - Esquadrão da Vida será administrado por: 
1. Assembléia Geral; 
li. Diretoria; 
Ili. Conselho Fiscal. 
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EQUIPE CRISTO VERDADE QU 

ESQUADRÃO DA VIDA DE 

Art. 15. A Assembléia Geral, órgão soberano da Associação, dentro dos limites legais e 'J _ 
estatutários, tendo poderes para decidir sobre os negócios sociais e suas 
deliberações, constituir-se-á dos sócios em pleno gozo de filil.19--4'1:el!~-S§~LIµLgq+..fL..
observância dos seus deveres. 

Art. 16. A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano M"L!HAS 
1. Aprovar o Relatório de Atividades e a Programação pa~m,;rf;j· iiiii~~=~~::\iZ:::. 
li. Discutir e aprovar o Balanço Financeiro e Patrimonial; 
Ili. Discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fi cal; 
IV. Eleger e empossar a cada dois anos a Diretoria e o Conselho Fiscal. 

Art. 17. A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á, quando se fizer necessário 
1. Decidir sobre reformas do Estatuto; 
li. Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou per 

patrimoniais; 
Ili. Destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, em face de causas que 

as justifiquem; 
IV. Decidir sobre a demissão de associados por justa causa nos termos do artigo 12; 
V. Decidir sobre a extinção da Associação nos termos do artigo 38; 
VI. Decidir sobre outros assuntos desde que relacionados no edital de convocação. 

Art. 18. A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente, quando convocada: 
1. Pela Diretoria; 
li. Pelo Conselho Fiscal; . 
Ili. Por requerimento de um quinto cios sócios quites com as obrigações sociais. 

Art. 19. A convocação da Assenib.léia Geral será féita"p9r meio de Edital, publicado por 3 
(três) vezes no mínimo, dévendo mediar, eritre a.·dcjta da primeira inserção e a da 
realização da Assembléia o prazo mínimo .. dé 8 (oito) dias, para a primeira 
convocação, e 5 (cinco) dias, para as posteriores. 
Parágrafo 1° - Qualquer Assembléia instalar-se á em primeira convocação com a 
maioria dos associados e em segunda convocação, após trinta minutos, com qualquer 
número de associados presentes, com exceção da Assembléia Geral Extraordinária 
convocada especialmente para destituição de membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal, e a de alteração de Estatuto que é exigido voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo 
ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou 
com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 
Parágrafo 2° - O associado poderá se fazer representar junto às Assembléias 
mediante procuração. Cada associado poderá se apresentar com apenas uma 
procuração. 

Art. 20. A diretoria será composta por um Presidente, um Vice-Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros. 
Parágrafo 1° - O mandato da Diretoria será de dois anos, não devendo haver mais 
de uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo. 
Parágrafo 2° - Em caso de vacância, o mandato será assumido p respectivo 
suplente, até o seu término. 

Art. 21. A Diretoria e o Conselho Fiscal não poderão ser compostos por pare s entre si até 
segundo grau, em linha reta ou colateral. 
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Art. 22. 

Art. 23. 

Art. 24. 

Art. 25. 

Art. 26. 

Art. 27. 

Art. 28. 

EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA ~"'-)., 
E S Q U AD RÃ O D A V 1 D A D E BA~~F 1:o::1c: ir'l:"AL:-::D~f:o;;;R e;.:;G~1sT;:;;R~o i=iç1iiív1 

DE PESSOA JURÍDICA DE BAURI 
Compete à Diretoria: R. Jullo de Mesquita Filho,10-31/Sala1 

PROTOCOLADO E MICROFILMAD( 
I. Elaborar Programa Anual de Atividades e executá-lo; 1) 1 O 8 6 O 
li. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral, o Relatório Antlfll~b ~o ll.:D2;___-=--~ ...... ..__ 
Ili. Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum, bem como celebrar convênios com órgã s 
· públicos e privados, nas esferas: Federal, Estadual e Municipal e organiza s 

não governamentais (ONGs) nacionais e/ou internacionais; 
IV. Aprovar. o Regimento Interno; 
V. Referendar a indicação de novos membros para se tornarem associad 
A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, as a~ 

todos os seus membros. · -"'""'"""~~-4~.J::....f 

Compete ao Presidente: .'.:F;:-O~l~HjAS:;:::=:;:::=~~;:;;::;~;í:;:.,.;.I 
1. Representar a Associação ativa, judicial e extrajudicialmente, em JUI 

dele; 
li. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 
Ili. Convocar e presidir a Assembléia Geral; 
IV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
V. Assinar com o Tesoureiro, cheques, recibos, quitações, balanço e documentos 

pertinentes; 
VI. Criar e prover cargos administrativos e técnicos fixando os vencimentos; 
VII. Admitir e demifü funcioná\[os; · : ·--··: 
VIII. Gerir toda a admi11istr~çã0 ortjinária qa A:>§ioci~çao; 
IX. Exercer o voto de desempate eni todas as· reuriões; 
X. Constituir procuradores, inclusive- com poderes.i"ad-judicia", para a defesa dos 

direitos e interesses da Associação junto à justiça ·ou às repartições públicas 
administrativas; 

XI. Assinar titules e documentos relativos à aquisição ou alienação de imóveis, 
móveis, veículos e semoventes, bem como assin.ar os contratos que se fizerem 
necessários, ou. delegar poderes; que serão consignados em atas, para outros 
assim procederem, de acordo com as deliberações da Diretoria. 

Compete ao Vice- Presidente: 
1. Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
li. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
Ili. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente. 
Compete ao Primeiro Secretário: 
1. Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as competentes 

atas; 
li. Publicar as notícias das atividades da Associação; 
Ili. Substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos. 
Compete ao Segundo Secretário: 
1. Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 
li. Assumir. o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
Ili.. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário. 
Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
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1. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas e donativos em~~ 
dinheiro ou espécie, mantendo em dia a escrituração, toda comprovada; 

li. Pagar todas as contas, assinando com o Presidente, cheques, recibos, quitações, 
balanço e documentos pertinentes; 

Ili. Apresentar relatório de receita e despesas, sempre que solicitado; 
IV. Apresentar o Balanço Patrimonial e Financeiro para ser submetido à Assembl · · 

Geral; 
V. Conservar sob sua guarda e responsabilidade, ?í 

relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias. PROC. Ne_-='::::=:::;"".+'"-"17~-F--I 
Art. 29. Compete ao Segundo Tesoureiro: . FOLHAS 

1. Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e imp1'i=e:n1-i1m~~nii'ii!i====-=l==:f=::..l 
li. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
Ili. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro. 

Art. 30. O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e seus 
suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 
Parágrafo 1º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 

Diretoria. 
Parágrafo 2º - Em caso de vacância, o titular será substituído pelo seu respectivo 
suplente até o término do mandato. 

Art. 31. Compete ao Conselho Fiscal: 
1. Examinar os li\ltos de escrituração·ffil.Associação~. 
li. Apreciar sobr~ os ~alanyo~~ e. inventários'. qu.e .acqmpanham o relatório anuai da 

Diretoria; : ; . '. ,,· ; ., ".~ · ... ; .:: ' 
Ili. Opinar sobre a aq'uislçiio e alienaÇão de behs,.-por parte da Associação; 
IV. Dar o parecer sobre .. ·o·Balanço Financeim·e-Patrimtmial da Associação; 
V. Dar o parecer nas prestações de contas das verbas recebidas dos órgãos 

públicos. · 
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por 
ano e extraordinariamente sempre que necessário. 

Art. 32. As atividades dos seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou 
equivalentes serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de 
qualquer remuneração, vantagens ou beneficias, direta ou indiretamente, por 
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes 
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. 

CAPÍTULO IV 
DO PATRIMÔNIO 

Art. 33. O patrimônio da Equipe Cristo Verdade Que Liberta - Esquadrão da Vida será 
constituído de bens, móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações, apólices de 
dívid,as públicas, contribuições de associados em dinheiro ou espécie. 

Art. 34. A Associação aplicará suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado 
operacional, integralmente, no território nacional e na manutenção e no 
desenvolvimento de suas finalidades institucionais. 
Parágrafo Único - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados 
dentro do Município de sua sede, ou, no caso de haver unidade restadoras de 
serviços, a ela vinculada, no âmbito do Estado concessor. 

05 

Rua Raposo Tavares, 7 - 8 - Hlglenópolis - Bauru - SP - C 

E-mail - es uadrãobauru t rr 



. 
·~ EQUIPE CRISTO VERDADE QUE 

ESQUADRÃO DA VIDA DE B 

111 OFICIAL DE REGISTRÕ.Cí"1,,: .... 
R D,(f.E~QAJURforcA DE BAUR:I~ : 
!~~ Fllho,10-31 /Sala ~8 ~ 
R~ O 1 01BR6!LOAoo I 

- r: 
As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam Pjl'·..V 
vinculadas. \ 

Art. 35. 

Art. 36. 

Art. 37. 

Art. 38. 

A Associação não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 
A Associação não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo de indivíduos, 
famílias, associações de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de 
assistência social. 
Em caso de dissolução ou extinção da Associação, os bens remanescentes s 

destinados à outra Associação congênere, dotada de personal idade jurídica c m 
sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialm te no 
municlpio de origem, e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - C 'AS 
ou órgão que vier a sucedê-lo, inexistindo, a uma Associação pública , a juiz da 
Assembléia que determinar o encerramento das atividades. · 
Parágrafo Único - Inexistindo no Município, no Estado, no Distrito Fede 1 u no 

Território Associação nas condições indicadas neste Estatuto, o eventual t mônio 
remanescente será devolvido à Fazenda do Estado, Oi · da 

PROC. Ne_~=-.;~'+-'-"4..,.,,c_
CAPÍTU LO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS l-F_O_LH_AS-=======~==== 
Art. 39. A Equipe Cristo Verdade Que Liberta - · Esqt:J·adrãq da Vida será dissolvido por decisão 

da Assembléia Geral Extraordinária, especialmen.te convocada para esse fim , quando 
se tornar impossível à continuidade ·de su~s atividades. 

Art. 40. O presente Estatuto poderá ser reformado, no "toôo ou em parte, em qualquer tempo, 
por decisão do voto concorde de 2/3 · (dois terços) dos presentes à Assembléia 
especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1 /3 (um 
terço) nas convocações seguintes, e entrará em vigor na data de seu registro em 
cartório. 

Art. 41 . O exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano. 

Art. 42. Os casos omisso no prese 
pela Assembléi Geral. 

Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO [ 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.237/16 
PROCESSO N' 57.869/15 

1:~~~;2 &~ºJ.L ~(:r 
TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNicfPIO DE BAURU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, E A EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, de um lado o MUNicfPIO DE BAURU, 
com sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, com CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI, por força dos Decretos nº 4. 705, de 23 de maio de 1.986 e 
nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, doravante denominado 
MUNICÍPIO e de outro lado a entidade de assistência social sem fins lucrativos, EQUIPE CRISTO VERDADE QUE 
LIBERTA, com sede na Fazenda Fachinal, s/n, inscrita no do CNPJ nº 44.458.040/0002-38, representada por seu presidente, Sr. 
PRIMO ALEXANDRE MANGIALARDO, portador do RG nº 9.914.753-1 e CPF nº 043.653.128-39, daqui em diante 
denominada ENTIDADE, tem como justo e compromissado, mediante as cláusulas e condições estabelecidas o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

I. l. Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o atendimento psicossocial a dependentes de substâncias 
psicoativas em nível de tratamento e recuperação, conforme Plano de Trabalho, que integra este Termo de Colaboração, Processo 
nº 57.869/15 e Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICIPIO. 

2.1. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 

A ENTIDADE se compromete a: 

I -

II -

III -

IV -

V-

VI -

VII -

Atender e dar suporte aos dependentes de substâncias psicoativas do sexo masculino maiores de 18 
anos de idade, encaminhados pelo MUNICÍPIO; 

Cumprir as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme orientações emanadas pelo 
MUNICÍPIO e proposta apresentada pela ENTIDADE; 

Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços prestado~ de acordo com as orientações e diretrizes 
técnicas do MUNICÍPIO e da Secretaria de Saúde; 

Atender os dependentes alvo do Termo de Colaboração, garantindo os direitos e o respeito a cada 
um; 

Contratar e manter recursos humanos, materiais e equipamentos adequados para a execução dos 
serviços estabelecidos neste ajuste, assumindo os compromissos inerentes; 

Aplicar integralmente os recursos financeiros no desenvolvimento dos serviços, de maneira 
transparente e fidedigno objeto deste ajuste; 

Apresentar trimestralmente ao MUNICIPIO a prestação de contas conforme instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinada pelo Tesoureiro e Presidente da Entidade, 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 

VIII - Encaminhar relatório trimestral e das atividades desenvolvidas, conforme modelo estabelecido pelo 
MUNICÍPIO, e outros documentos solicitados, facultando desde logo a mais ampla fiscalização; 

IX - Permitir e facilitar ao MUNICÍPIO o acesso a toda documentação, dependências locais da 

X-

XI -

XII -

execução do presente; 

Participar da formação continuada promovida pelo MUNICÍPIO visando o apr' 
serviços prestados, todas as vezes que se fizerem necessários; 

Manter o órgão MUNICÍPIO informado sobre quaisquer eventos que 
curso normal de execução do Termo de Colaboração; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. TC nº 1.237/16 , PROC. N2·--=.::::;..~""-"'lf?r."'"1 

3.1. 

FOLHAS 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O MUNICIPIO se compromete a: 

I -

II . 

III . 

IV • 

V-

VI -

Transferir a ENTIDADE os recursos financeiros, objeto deste Termo, em conformidade com o 
cronograma de desembolso; 

Assessorar tecnicamente a ENTIDADE na execução dos serviços contratados, objeto deste ajuste; 

Monitorar e avaliar, qualitativamente e quantitativamente os serviços prestados pela ENTIDADE 
através dos indicadores de avaliação constantes na proposta, (através dos relatórios); 

Recomendar e oficializar prazo para que a ENTIDADE adote as providências cabíveis para o 
cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

Disponibilizar os modelos de relatórios das atividades da ENTIDADE; 

Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, solicitando pareceres de técnicos de áreas 
especificas, sempre que necessário. 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO 

4.1. O Termo de Colaboração deverâ ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
a legislação pertinente, respondendo cada um dos Colaboradores pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

4.2. A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo MUNIC!PJO, dentro do prazo regulamentar de 
execução/prestação de contas do convênio, ficando .assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar 
ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na execução. 

CLÁUSULA QUINTA: DO FINANCIAMENTO 

5. 1. O MUNICÍPIO destinará obedecendo, ao critério estabelecido de R$ l.000,00 (mil reais) para cada 
internação efetivada, para um total de 25 (vinte e cinco) vagas, valor mensal estimado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e 
valor total estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas . 

5.2. O pagamento mensal será efetuado, de acordo com o no número de vagas utilizadas pelo MUNICIPIO, 
limitado a 25 (vinte e cinco), após a verificação por parte da Secretaria Municipal de Saúde. 

6.1. 
condições: 

CLÁUSULA SEXTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A ENTIDADE cumprirá, além das normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as seguintes 

I • Prestação de contas até o dia 1 O do mês subseqüente ao vencimento do trimestre, acompanhada do 
relatório da execução fisico-financeira; 

II • O não cumprimento pela ENTIDADE de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste ensejará a 
devolução dos valores repassados, e ainda a comunicação à Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças para interromper os pagamentos; 

lil - O MUNIC!PIO não emitirá aviso prévio sobre a inadimplência de quaisquer documentos 
da ENTIDADE. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGJl:NCIA 

7.1. O presente Termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 
podendo ser prorrogado por acordo das partes mediante Termo Aditivo até o limite de 6~ meses. 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO [ 

Ref. TC n' 1.23 7 /16 1 :~~~~2-=x=s"""? .... 1-1-'u ..... s...,{i.--r 
CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA 

8. I. O presente Tenno de Colaboração poderá ser alterado, exceto em seu objeto, mediante Termo Aditivo, e 
denunciado, por conveniência dos colaboradores, após notificação prévia de 30 (trinta) dias, sendo que, se a denúncia for por 
parte da ENTIDADE, deverá ser precedida da entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o 
momento. 

CLÁUSULA NONA: DA DENUNCIA E RESCISÃO 

9.1. Este poderá ser denunciado pelos participantes a qualquer tempo e será rescindido mediante notificação 
prévia de 60 (sessenta) dias pelo inadimplemento de quaisquCr das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas a 
utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos 
estabelecidos . 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

I 0.1. Para dirimir as questões oriundas deste Termo de Colaboração, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais privilegiado que seja 

'·~" ,, """""'""~ 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

Gustavo lopes Pereira 
""""'-do-Juód"oa 

Dlv. Atos Oficiais OCl>-SN! 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI_ 

PRIM 
EQUIPE 

SECRETÁRIO D ' 

NOME: 
RG: 4~."\:\-C\- <iLt- '-\ 

' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE OTIFICA 

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BAURU 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA 

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL 

VALOR REPASSADO: R$ 300.000,00 

EXERCicro: 2.0I6 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o atendimento psicossocial a dependentes de substâncias 
psicoativas em nível de tratamento e recuperação, conforme Plano de Trabalho, que integra este Termo de Colaboração, Processo 
n' 57.869115 e Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO. 

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação 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, 24 de fevereiro de 2.016. 

• MUNICÍPIO 

ENTIDADE 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

saude@bauru.sp.gov.br 

PRIMO 
EQUIPEC 

esq adraobau 

...----
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL OUE ASSINOU O CONTRA TO OU A TO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 
ADITIVO. MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

PROC. N2·_.=....:;:.,;.=..i14--.L..kl~

MUNICÍPIO DE BAURU FOLHAS 

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BAURU 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA 

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL 

VALOR REPASSADO: R$ 300.000,00 

EXERCiCIO: 2.016 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o atendimento psicossocial a dependentes de substâncias 
psicoativas em nível de tratamento e recuperação, conforme Plano de Trabalho, que integra este Termo de Colaboração, Processo 
nº 57.869/I 5 e Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO. 

NOME: José Fernando Casquei Monti 
CARGO: Secretârio Municipal de Saúde 
RG Nº: 8.089.423-9 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Padre João, nº 17-30- apt" 46 B 
CEP: 17.012-020 
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Gérson França, nº 7-49- Centro -Bauru - SP 
TELEFONE: 3227-550813223-99! 1/9872-9911 
E-MAIL: saude@bauru.sp.gov.br 

(") Não deve ser o endereço do ÓrgO.o!Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso ndo esteja mais 
exercendo o mandato ou cargo 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: José Fernando Casquei Menti 
CARGO: Secretário Municipal de Saúde 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO I SETOR: Rua Rua Gérson França, nº 7-49 - Centro- Bauru - SP 
TELEFONE E FAX: 3227-550813223-9911 /9872-9911 
E-MAIL: saude@bauru.sp.gov br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.238/16 
PROCESSO Nº 57.869/15 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, E A COMUNIDADE BOM PASTOR. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, 
com sede na Praça das Cerejeiras, n' 1-59, com CNPJ sob n' 46.137.410/0001-80, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI, por força dos Decretos n' 4. 705, de 23 de maio de 1.986 e 
nº 6.618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto n' 7.306, de 11 de maio de 1.995, doravante denominado 
MUNICÍPIO e de outro lado a entidade de assistência social sem fins lucrativos, COMUNIDADE BOM PASTOR, com sede 
na Rua Primeiro de Maio, nº 7-40, inscrita no CNPJ nº 59.994.467/0001-47, representada pela sua presidente, Sra. CELENITA 
DE OLIVEIRA COELHO, portadora do RG n• 8.727.625-2 e CPF nº 342.703.658-89, daqui em diante denominada 
ENTIDADE, tem como justo e compromissado, mediante as cláusulas e condições estabelecidas o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o atendimento psicossocial a dependentes de substâncias 
psicoativas em pivel de tratamento e recuperação, conforme Plano de Trabalho, que integra este Termo de Colaboração, Processo 
n' 57.869/15 e Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO. 

2.1. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 

A ENTIDADE se compromete a: 

I -

II • 

III • 

IV -

V-

VI-

VII· 

Vlll -

IX-

X-

XI· 

XII -

Atender e dar suporte aos dependentes de substâncias psicoativas do sexo masculino maiores de 18 
anos de idade, encaminhados pelo MUNICÍPIO; 

Cumprir as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme orientações emanadas pelo 
MUNJCfPIO e proposta apresentada pela ENTIDADE; 

Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as orientações e diretrizes 
técnicas do MUNICIPIO e da Secretaria de Saúde; 

Atender os dependentes alvo do Termo de Colaboração, garantindo os direitos e o respeito a cada 
um; 

Contratar e manter recursos humanos, materiais e equipamentos adequados para a execução dos 
serviços estabelecidos neste ajuste, assumindo os compromissos inerentes; 

Aplicar integralmente os recursos financeiros no desenvolvimento dos serviços, de maneira 
transparente e fidedigno objeto deste ajuste; 

Apresentar trimestralmente ao MUNICfPIO a prestação de contas conforme instruções do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, assinada pelo Tesoureiro e Presidente da Entidade, 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 

Encaminhar relatório trimestral e das atividades desenvolvidas, conforme modelo estabelecido pelo 
MUNICÍPIO, e outros documentos solicitados, facultando desde logo a mais ampla fiscalização; 

Permitir e facilitar ao MUNICÍP[O o acesso a toda documentação, dependências e locais da 
execução do presente; 

Participar da formação continuada promovida pelo MUNICÍPIO visando o aprimoramento dos 
serviços prestados, todas as vezes que se fizerem necessários; 

Manter o órgão MUNICÍPIO informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o 
curso normal de execução do Termo de Colaboração; 
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1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. TC n' 1.238/16 

3.1. 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O MUNICÍPIO se compromete a: 

1 -

II. 

III. 

IV -

V-

VI -

Transferir a ENTIDADE os recursos financeiros, objeto deste Termo, em conformidade com o 
cronograma de desembolso; 

Assessorar tecnicamente a ENTIDADE na execução dos serviços contratados, objeto deste ajuste; 

Monitorar e avaliar, qualitativamente e quantitativamente os serviços prestados pela ENTIDADE 
através dos indicadores de avaliação constantes na proposta, (através dos relatórios); 

Recomendar e oficializar prazo para que a ENTIDADE adote as providências cabfveis para o 
cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

Disponibilizar os modelos de relatórios das atividades da ENTIDADE; 

Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, solicitando pareceres de técnicos de áreas 
especificas, sempre que necessário. 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO 

4.1. O Termo de Colaboração deverã ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clãusulas pactuadas e 
a legislação pertinente, respondendo cada um dos Colaboradores pelas consequencias de sua inexecução total ou parcial. 

4.2. A função gerencial fiscalizadora serã exercida pelo MUNICÍPIO, dentro do prazo regulamentar de 
execução/prestação de contas do convênio, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar 
ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na execução. 

CLÁUSULA QUINTA: DO FINANCIAMENTO 

5.1. O MUNICÍPIO destinarã obedecendo, ao critério estabelecido de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada 
internação efetivada, para um total de 25 (vinte e cinco) vagas, valor mensal estimado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e 
valor total estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas . 

5.2. O pagamento mensal serã efetuado, de acordo com o no número de vagas utilizadas pelo MUNICÍPIO, 
limitado a 25 (vinte e cinco), após a verificação por parte da Secretaria Municipal de Saúde. 

6.1. 
condições: 

CLÁUSULA SEXTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A ENTIDADE cumprirã, além das normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as seguintes 

I - Prestação de contas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencimento do trimestre, 
acompanhada do relatório da execução fisico-financeira; 

II - O não cumprimento pela ENTIDADE de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste ensejará a 
devolução dos valores repassados, e ainda a comunicação à Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças para interromper os pagamentos; 

III · O MUNICÍPIO não emitirá aviso prévio sobre a inadimplência de quaisquer documentos por parte 
da ENTIDADE. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÉNCIA 

7.1. O presente Termo de Colaboração terã vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de janeiro de 2.016, 

~-"'""~""° ~=""' .,_,.,.,,,._ M;;;ro ~o <WO<~•)-~ 
2 



• 

• 

{, -
f :~~~;2 25%8 J~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. TC nº 1.238/16 

CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA 

8.1. O presente Termo de Colaboração poderá ser alterado, exceto em seu objeto, mediante Termo Aditivo, e 
denunciado, por conveniência dos colaboradores, após notificação prévia de 30 (trinta) dias, sendo que, se a denúncia for por 
parte da ENTIDADE, deverá ser precedida da entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o 
momento. 

CLÁUSULA NONA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

9.1. Este poderá ser denunciado pelos participantes a qualquer tempo e será rescindido mediante notificação 
prévia de 60 (sessenta) dias pelo inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas a 
utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos 
estabelecidos . 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

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

Bauru, 24 de fevereiro de 2.016. 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

Gustavo lopes Pereira 
QwledlSoçjodo-Jurldia 

D~. Atos Oficiais DCl>-SMJ 

~~ 
JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 

~~ 
CELENITA DE OLIVEIRA COELHO 

COMUNIDADE BOM PASTOR 

NOME: 
RG: o e de Cássla Co~a Pereira 

Agente de Admlnlstroçlo 
Matricula 32.384 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CitNCIA E DE NOTIFICACÃO 
REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BAURU 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: COMUNIDADE BOM PASTOR 

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL 

VALOR REPASSADO: R$ 300.000,00 

EXERCÍCIO: 2.016 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o atendimento psicossocial a dependentes de substâncias 
psicoativas em nivel de tratamento e recuperação, conforme Plano de Trabalho, que integra este Termo de Colaboração, Processo 
n' 57.869/15 e Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO. 

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação 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 Diãrio 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 n' 709, de 14 de 
janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Bauru, 24 de fevereiro de 2.016. 

• MUNICÍPIO 

ENTIDADE 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

saude@bauru.sp.gov.br 

CELENITA DE OLIVEIRA COELHO 
COMUNIDADE BOM PASTOR 

celenitacoelho@cbompastor.com.br 

4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

MUNICÍPIO DE BAURU 

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: COMUNIDADE BOM PASTOR 

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL 

VALOR REPASSADO: R$ 300.000,00 

EXERCÍCIO: 2.016 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o atendimento psicossocial a dependentes de substâncias 
psicoativas em nível de tratamento e recuperação, conforme Plano de Trabalho, que integra este Termo de Colaboração, Processo 
nº 57.869/15 e Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO. 

NOME: José Fernando Casquei Monti 
CARGO: Secretârio Municipal de Saúde 
RG N°: 8.089.423-9 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Padre João, nº 17-30 - apt" 46 B 
CEP: 17.012-020 
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Gérson França, nº 7-49 - Centro - Bauru - SP 
TELEFONE: 3227-5508 / 3223-99! ! / 9872-9911 

• E-MAIL: saude@bauru.sp.gov.br 

(*) NO.o deve ser o endereço do Órg4o/Poder. Deve ser o endereço onde poderd ser encontrado, caso não esteja mais 
exercendo o mandato ou cargo 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: José Fernando Casque! Monti 
CARGO: Secretârio Municipal do Saúde 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO I SETOR: Rua Rua Gérson França, nº 7-49- Centro - Bauru - SP 
TELEFONE E FAX: 3227-550813223-9911 /9872-9911 
E-MAIL: saude@bauru.spgov.br 

5 
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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 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

No}nJ'0 Relator do pre nte processo o Vereador: 

v;tr, . 
Emd-1.de ~ de2018. 

A 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

04 de dezembro de 2018. 

)'1 / ;-J.e ~ 
EDVALDO FRANCISCO MINHANO 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

EDVALDO FRAN 
Relator 

Sala de Reuniões, em 

04 de dezembro de 2018. 

DAVI DA SILVA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Emg)"de~ de 2018. 

LU~~c:r.IGUEÓ BARBOSA 
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 

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 
05 de dezembro de 2018. 

Relator 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

• 

COMISSÃO DE 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, caberà ao Plenàrio da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
05 de dezembro de 2018. 

LUIZL~l~U•• BARBOSA 
/ Presidente 

, 

• BENEDIT 
Relator 

rfl. OrlJ> a,,; "'-\ 
CHIARA R IERI' SSETTO 

1 Membro Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em [iÍ_ de eh r~ 

/ 

/ 
/ 

Q..fVÃ/ 0 hio V\;° 

de 2018. 

CHIARA RA IERI BASSETIO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

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 
05 de dezembro de 2018. 

,~z~. 
''-'(k~~tor 
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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 EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator 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 
5 de dezembro de 2018 . 

NTO 

Fubleação da Pau!a oo 
Oldrie Of,dgl de Ba11111. 
o:a . ..°)l.llL!!Js ris. <i. 4. 

DIR.:.l\Jr(íAÚ!J~~IO LE<3lSlATIVO 
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda Discussões, 

em Sessões Ordinária e Extraordinária, 

realizadas no dia 1 O de dezembro de 2018, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e 

Ofício, aguardando-se a publicação da Lei para 

posterior arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

~\m:>JM~ 
RONALDO JOSÉ -SCHIAVONE 

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 CQRAÇAO DE 

SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7279 
De 11 de dezembro de 2018 

Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as 
entidades do setor privado que especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de 
Colaboraçao, repasse de recursos pllblicos municipais para as entidades do setor 
privado, abaixo identificadas, com recursos públicos municipais, nos respectivos totais 
estimados, visando atender a seguinte finalidade: 
Finalidade: Atendimento e tratamento em regime de Comunidade Terapêutica 
(permanência de vinte e quatro horas) com duração máxima de seis meses, a 
usuários abusivos ou dependentes de substâncias psicoativas. maiores de 18 anos 
do sexo masculino . 

VALOR DE REPASSE REPASSE 
ITEM ENTIDADE META CADA MENSAL MUNICIPAL 

INTERNACÃO MUNICIPAL ANUAL 

1 
Comunidade Bom 

25 R$ 1.000,00 · R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 
Pastor 

Equipe Cristo 
Verdade Que 

2 Liberta - 25 R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 
Esquadrao da 

Vida 
TOTAL 50 R$ 1.000 00 R$ 50.000 00 R$ 600.000,00 

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

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~af>c<>~~ 
RONALDO JO~SCHIAVONE 
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 cgRAÇAO DE 
SAO PAULO 
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01.DAL.SPL.PM. 213/18 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o Decreto Leglalatlvo abaixo descritos, 

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordlnéria e Extraordlnârla levadas a efe11o por esta Casa de Leis no último dia 10 de dezembro de 2018: 

Autógrafo n" 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

7272 

7273 

7274 

7275 

7276 

12n 

7278 

7279 

7280 

7281 

7282 

7283 

72114 

Decreto n• 
1803 

Excelentissimo Senhor 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do Inciso Ili, do art 5a. da Lei nº 5631, de 22 de agosto de 2008, que instituiu o 

Plano Diretor Participativo do Munlcrplo de Bauru; 

de autoria desse ExecuUvo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Munlclpal à ASSOCIAÇÃO OE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU -APAE; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem móvel de propriedade da Prefeitura Munldpal é 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de sao Paulo os Imóveis descritos nas 

matrfculas 105.770 e 1os.n1; 

de autorta desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Municlpio, exercido 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de rerursos através de transposição no orçamento , exercido de 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transferência e a transposição de recursos no Orçamento do Munlcipio, especificamente na 

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma ãrea de terr~no é empresa HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E 

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração, 

às Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor prtvado que identifica, conforme especificado para o atendimento em Educação 

Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar áreas de terreno à Empresa MÁRIO RUBENS GOMES - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E COM~RC10 

EIRELI - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma ilrea de terreno é Empresa JOSE: DO PATROCINIO FILHO ME, 

em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do§ 7°, acrescenta os§§ 8" e 9" no art. 11-A da Lei nº 3601, de 27 de Julho de 1993 

e altera a redação do § 2° no art 289 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do Mun\clplo, especificamente na Empresa 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a aiação da MSemana Munlclpal de Direitos Humanos e Cidadania" no Munlcfplo de 

Bauru e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que prorroga redutor do Inciso 1, do Parágrafo único, do Art 2°, da Lei nº 7.022, de 14 de dezembro de 

2017; 

de autoria desse Executivo, que disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e contalners basculantes e dil outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Leglslatlvo 
de autoria da Mesa da Camara, que dá denominação de Alameda EMATITE a um prolongamento de via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitam o ensejo para renovar os protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 

P sidente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA MUNI CIP '1~E; 

OF. EXE Nº 470/18 
P. 57.869/15 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.158/18, que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos para as entidades do setor 
privado que especifica. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 

c 

DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 57.869/15 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.158. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza o Poder Executivo a efetivar. mediante 
Termo de Colaboração, repasse de recursos 
públicos para as entidades do setor privado que 
especifica. 

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. !º 

Art 2° 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos 
públicos municipais para as entidades do setor privado, abaixo identificadas, com recursos públicos 
municipais, nos respectivos totais estimados, visando atender a seguinte finalidade: 

Finalidade: Atendhnento e tratamento em regime de Comunidade Terapêutica (permanência de vinte e 
quatro horas) co1n duração 1náxima de seis meses, a usuários abusivos ou dependentes de substâncias 
psicoativas, maiores de 18 anos do sexo masculino. 

ITEM ENTIDADE META 

Comunidade Bom 
25 

Pastor 
Equipe Cristo 

2 Verdade Que Liberta 25 
- Es uadrão da Vida 

TOTAL 50 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
exercício financeiro de 2.019. ----~ 

Esta Lei entra em v· orna data de sua public 

Bauru, 12 de zembro de 2.018 . 

VALOR DE REPASSE REPASSE 
CADA MENSAL MUNICIPAL 

INTERNA ÃO MUNICIPAL ANUAL 

R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

RS 50.000,00 R$ 600.000,00 

tações previstas na Lei Orçamentária Anual do 

s 
S JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 




