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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 245/19 
P. 63.427/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de \oolo Legislativo 

2 9 JUL. 2019 

Bauru, 23 de julho de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Pr et de Lei nº 54/19, que altera o art. lº da 
Lei Municipal nº 7.153, de 04 de dezembro de 2.018. 

Atenciosas saudações, 

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

-----
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Anexos: Art. 26 da LRF, Leis Federais nº 13.204/15 e nº 13.019/14, Lei unicipal nº 7.153/18.Au"'A••• 
Apae, Diretoria 201812021, RG da presidente da entidade, CNPJ, Compr vante de endereço Certidõ s federais e 
municipais da entidade, Plano de Trabalho; API ECE: Ata de Posse da · etoria, Co rovante endereço, 
Certidões federais e municipais da entidade, Documentos do presidente da ent1 , lano de Tra alho; LAR 
ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS: Estatuto da entidade, Diretoria 2019/2020, Relação dos irigentes do 
lar, Documentos da presidente da entidade, Comprovante de endereço, CNPJ, Certidões federais e municipais da 
entidade, Comprovante da inscrição no CMAS, Plano de Trabalho; SORRI: Estatuto da Sorri, Ata da Diretoria, 
Conselho de Administração da Sorri, Documentos do presidente da entidade, Comprovante de endereço, CNPJ, 
Certidões federais e municipais da entidade, Documentos do presidente da entidade e o Plano de Trabalho. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 54/19 
Altera o art. 1° da Lei Municipal nº 
7.153, de 04 de dezembro de 
2.018. 

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

Art. 1° 

Art, 2° 

Art. 3° 

Considerando a alteração do valor per capita inicialmente estabelecido para repasse às Organizações da 
Sociedade Civil - OSCs selecionadas mediante o chamamento Público nº 4912.017, ficam alterados os 
quadros constantes do art. I' da Lei Municipal n' 7.153, de 04 de dezembro de 2.018, no que se refere à verba 
de subvenção, relativa às ases abaixo relacionadas, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° ( ... ) 

Finalidade: execução complementar do programa de Educação Especial, com transferência per 
capitafuada em R$ 358,34, conforme quadro abaixo: 

Organização da 
Nº alunos Período 

Valor Mensal Valor total 
Sociedade Civil-OSC estimado estimado 

Associação de Pais e Janeiro a 
R$ 2!0.866,51 R$ 1.054.332,55 

Amigos dos 
652 

Maio 
Excepcionais de Bauru - Junho a 

R$ 233.637,68 R$ 1.635.463,76 
APAE Dezembro 

Associação de Pais para Janeiro a 
R$ 32.834,00 R$ 164.170,00 

a Integração Escolar da Maio 
100 Criança Especial - Junho a 

R$ 35.834,00 R$ 250.838,00 APIECE Dezembro 
Janeiro a 

R$ 21.342,10 R$ !06.7!0,50 
Lar Escola Santa Luzia 

65 
Maio 

para cegos Junho a 
R$ 23.292, !O R$ 163.044,70 

Dezembro 
Janeiro a 

R$ 191.093,88 R$ 955.469,40 
Maio 

SORRI -Bauru 600 
Junho a 

Dezembro 
R$ 215.004,00 R$ 1.505.028,00 

TOTAL 1417 963.904.27 5.835.046.91 

Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 
APAE 3 30 

APIECE 1 !O 
LAR ESCOLA SANTA LUZIA o o 

SORRI o o 
TOTAL 4 40 .. . (NR) 

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

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de junho de 2.019. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

~EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS': 
22, julho, 19 

Senhor Presidente; 
Nobres Vereadores, 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augu ta Casa, o Projet 
Município de Bauru a efetuar Aditivo aos Tennos de Colaboração, autorizados pela L · Municipal nº 7.153, de 04 mbro 
de 2.018, 1nediante repasse de recursos públicos municipais às Organizações da Socie de Civil-OSCs, APAE ssoci ção de 
Pais para a Integração Escolar da Criança Especial - APIEC E, Lar Escola Santa Luzia a Cegos e SO setor 
privado, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse públic . ~---

O referido projeto busca o aumento de valor a ser repassado, per capita, para as OSCs, e por consequência, 
implicará na formalização de Termo Aditivo aos Termos de Colaboração . 

Tal projeto faz-se necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº l 01, 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 beneficio, fixa ou estima o valor 
do repàsse e ainda detennina a finalidade da transferência dos recursos. 

Apesar de essa exigência existir desde a edição da lei retro mencionada, a Colenda Corte de Contas Paulista 
concedeu, desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, um longo prazo para que o Poder Público pudesse se adaptar à 
referida exigência 

Assim, no dia 04 de agosto de 2.016 entrou em vigor a Instrução n' 02, do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, publicada na edição 04 de agosto de 2.016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, onde aquela Colenta 
Corte de Contas regulamentou, no âmbito de sua competência, as exigências do art. 26 da LRF, passando, a partir da edição 
daquela norma, a ser exigida a autorização legislativa específica mencionada. 

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

Informamos para tanto, que, houve chan1amento público nº 49/2.017, Edital nº 333/2.017, Processo nº 
49.514/2.017, publicado no Diãrio Oficial de 23 de setembro de 2.017, previsto na Lei Federal n' 13.019, de 31 de julho de 
2.014, alterada pela Lei Federal 13.204, 14 de dezembro de 2.015, sendo que 4 (quatro) OSCs, foram classificadas, conforme 
homologação em 18 de novembro de 2.017, pela Secretaria Municipal da Educação, para assumirem o serviço de Educação 
Especial, por meio de Termo de Colaboração. 

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

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

Por fim, revela-se oportuno frisar que os projetos senvolvi os pelas referidas OSCs são imprescindíveis 
para que a Polftica Municipal de Educação cumpra s · · os seus tã almejados objetivos de atendimento eficiente 
daqueles que dela necessitam. 

Destarte, pela re 

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

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, •intende-se por transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 
financeira, que não decorra de determinação constitt.:cional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde. 

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

1 - existência de dotação específica; 

li - (VETADO) 

111 - observáncia do disposto no inciso X do art. 15·1 da Constituição; 

• IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

• 

11 of27 

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

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

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

d) previsão orçamentária de contrapartida. 

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

§ 3l! Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta 
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 

CAPITULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

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

§ 1-º O disposto no caput apíica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e 
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco 
Central do Brasil. 

§ 22 Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive 
as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concess•fo de subvenções e a participação em 
constituição ou aumento de capital. 

Art. 27 Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob 
seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão 
inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

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

22/07/2019 17 :26 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.153, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil 
- OSCs do setor privado que identifica, conforme 
especificado. 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Aditivo ao Termo de 
Colaboração, às OSCs do setor privado, ligadas à Secretaria Municipal da Educação, visando o 
atendimento à Educação Especial, nos montantes per capita fixados e nos respectivos totais 
estimados, conforme especificado abaixo . 

Finalidade: execução complementar do Programa em Educação Especial, com 
transferência per capita fixada em R$ 328,34 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e 
quatro centavos) conforme quadro abaixo: 

Organização N' · Valor anual Valor da 
Valor anual 

da Sociedade 
alunos 

Valor Mensal verba verba 
da parceria Civil subvenção auxilio 

Associação de 
Pais e Amigos 

dos 
652 R$ 210.866,51 R$ 2.530.398, 18 

R$ R$ 
Excepcionais 38.534,04 2.568.932,22 

de Bauru-
APAE 

Associação de 
Pais para a 
Integração 

R$ 
Escolar da 100 R$ 32.834,00 R$ 394.008,00 -- 394.008,00 

Criança 
Especial -
APIECE 

Lar Escola 
R$ 

Santa Luzia 65 R$ 21.342,10 R$ 256.105,20 -- 256.105,20 para Cegos 

SORRI- Bauru 600 R$ 191.093,88 R$ 2.293.126,56 
R$ R$ 

70.921,44 2.364.048,00 

TOTAL 1417 R$ 456.136,49 R$ 5.473.637,94 
R$ R$ 

109.455,48 5.583.093,42 

TABELA DIE PROFESSORES - CESSÃO 

Professores Cedidos 
Alunos atendidos na 

Cessão 
Associação de Pais e Amigos dos 

3 30 Exceocionais de Bauru - AP AE 
Associação de Pais para a 

Integração Escolar da Criança 1 10 
Especial - APIECE 

TOTAL 4 40 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL D 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re[ Lei nº 7.153/18 

Ar!. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.019. 

Ar!. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de janeiro de 2.019. 

Bauru, 04 de dezembro de 2.018. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILO AL TAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

2 
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• 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.204. DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, "que 
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos 
financeiros, entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

Mensagem de veto 

cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse público; define diretrizes para a polltica de 
fomento e de colaboração com organizações da 
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo 
de fomento; e altera as Leis n '.'._8.429, de 2 de junho de 

Conversão da Medida Provisória nº 684, de 2015 

1992, e 9.790, de 23 de março de 1999"; altera as Leis n 
'.'._8.429, de 2 de junho de 1992, 9.790, de 23 de março 
de 1999, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 
2009, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga a Lei nº 
91, de 28 de agosto de 1935. 

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

Art. 1 ':_A ementa da Lei nº 13.019. de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

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

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

!...:_organização da sociedade civil: 

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

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 
1999; as integradas por pessoas em situaç.ão de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de 
trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 

2210712019 17:23 
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c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2L.:__comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar 
chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de 
cargo efetivo ou emprego permanente cio quadro de pessoal da administração 
pública; 

22107/2019 17:23 
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XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar 
e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante 
tenno de colaboração ou tenno de fomento, constituído por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quarre Si' Pi'88081 1 
~~~l~i~.t~~ç·~·º·~·ú·~·li~~:.........................................................:~~~~~2~ { :.taj--
2illL:__bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos 
financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a 
ele não se incorporam; 

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

XV - (revogado)." (NR) 

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

"Art. 3° ....................................................................... . 

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

11..:.(revogado); 

!!L.:__aos contratos de gestão celebrados com organizações soc1a1s, desde que 
cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; 

!Y....:_aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos nos tennos do§ 1° do art. 199 da Constituição Federal; 

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

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de 
interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 
de março de 1999; 

VII - às transferências referidas no art. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e 
nos arts. 5° e 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

VIII - (VETADO); 

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

a) membros de Poder ou do Ministério Público; 

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

c) pessoas jurídicas de direito público interno; 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autõnomos." 
(NR) 

"Art. 5° O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão 
pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a 
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transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da 
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade da economicidade, 
da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: PROC. NQ 5" ~ 

--jr-=--'-r"::::f--1 
............................................................................. " (NR) FOLHAS 0 

'--..:.======='==I 
"Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: 

'i!!L:_a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; 

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

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

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; 

li - representantes de organizações da sociedade civil; 

Ili - membros de conselhos de políticas públicas; 

IV - membros de comissões de seleção; 

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único ......................................................... . 

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

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

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

"Ar!. 15 ..................................................................... . PROC. N2 '1 5 ";::\- '/ ~, 
--'.""--~.,..,___=:f-""'"'11-"' 

FOLHAS -11 -

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

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

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

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

"Ar!. 21 ................................................................... . 

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

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

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

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

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

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

IV - definição dos parâmetros a serem utilii:ados para a aferição do cumprimento das 
metas. 

~(revogado); 

VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

VIII - (revogado); 
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IX - (revogado); 

X - (revogado). 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

~ROC.N2 
FOLHAS 

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

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

!JL:..(revogado); 

ll:_(revogado); 

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

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

§ 1º ......................................................................... .. 

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

!L:.(revogado); 

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

VII - (revogado); 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; 

L.:_de· acordo com as características do objeto da parceria, medidas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

~E': vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjé1m ou frustrem o seu caráter competitivo 
em decorrência de qualquer circunstancia impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto da parceria, admitidos: 

1 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados 
ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será 
executado o objeto da parceria; 

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da 
prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas 
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~:: :::· ;:. ~"mpl-W dW•lgodJ~i;,'00 sloai~ \ ~ 
administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias. 

Parágrafo único . (Revogado)." (NR) 

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

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

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

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

§_§"_Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público. 

§_§"_A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à 
celebração da parceria." (NR) 

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

~Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos 
requisitos exigidos nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada 
poderá ser convidada a aceitar a celebraçf10 de parceria nos termos da proposta por 
ela apresentada. 

~Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1° aceite 
celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o 
atendimento aos requisitos previstos nos a1is. 33 e 34 . 

~(Revogado)." (NR) 

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

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

L:_no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de 
atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; 

!L:_nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou 
ameaça à paz social; 

Jl:_(VETADO); 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil 
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fPROC.N2 3,f~lfu. 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política." <1l~'...:b~LH~AS::::'.:==1_:!:::;::::=====~==-l 
"Ar!. 31 . Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
jnviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser 
atingidas por uma entidade especifica, especialmente quando: 

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

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

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

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

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

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

"Seção IX 

Dos Requisitos para Celebração 

dE1 Parcerias 

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

!L:_(revogado); 

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

IV • escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

&(revogada); 

º1._(revogada); 

'.\L:._possuir: 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados 
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, 
respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito 
Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato 
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PROC. N2 __ -'----'-f.--'-"'4-- I 
específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização at "fü~~~S 

L..,:..:;.;;..:.:.:::;::==:=::::::======~ 
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou e 
natureza semelhante; 

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

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

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

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

§ 4° (VETADO). 

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

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

L.:.(revogado); 

ili...:_ certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alt•arações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

IV - (revogado); 

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

VIII - (revogado) . 

................................................................................. '(N~ 

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

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

ç)_da viabilidade de sua execução; 

d) da verificação do cronograma de desembolso; 

f)_(revogada); 

j)_(revogada); 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da 
administração pública acerca da possibilid~1de de celebração da parceria. 

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

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

§..1'.'_(Revogado). 

PROC. N2·--.:...:::==--...:....~:r:::::--t"' 
FOLHAS 

................................................................................. ·~~ 

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

1 - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; 

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

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

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

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

"Art. 37. (Revogado)." 

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

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

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

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

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

b) for reconsiderada ou revista a decisão p13la rejeição; 

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

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

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

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

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

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

Paràgrafo único. (Revogado): 

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

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

Paràgrafo único. (Revogado)." (NR) 

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

!!!...:_quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; 

IV - (revogado); 

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

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

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na 
data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, 
tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela 
administração pública; 

XI - (revogado); 

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

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

XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do 
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 
informações relacionadas a termos de colaboração ou a termo~!le-fel'-'tte-;-9effli:;:-,.-,-+--:=---. 
como aos locais de execução do respectivo objeto; PROC. N2 __ -:-<t-:"-..:......µ...=f--:J/ 

FOLHAS 

XVI 1 - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da 
parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução 
administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico 
integrante da estrutura da administração pública; 

XVIII - (revogado); 

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

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

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

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

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

li - (VETADO); 

Ili - (revogado); 

~(revogado); 

VI - (revogado); 

Vil - (revogado); 

VIII - (revogado); 

IX - (revogado): 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

d) (revogada)." (NR) 

"Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à 
parceria: 
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1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 
de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

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

Ili - custos indiretos necessários à execuçf10 do objeto, seja qual for a proporção em 
relação ao valor total da parceria; 

IV - (VETADO). 

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

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

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

§ 4 ° (Revogado) . 

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

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

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

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

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

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

1 - (revogado); 

li - (revogado); 

Ili - (revogado)." (NR) 

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

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos." (NR) 
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"Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no 
prazo improrrogàvel de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsàvel, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública." (NR) 

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

~··········································································· 

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

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

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

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

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

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

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

............................................................................. "~~ 

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

~ .......................................................................... .. 

!!!...:_valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

IV - (revogado); 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado 
o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração 
ou de fomento; 

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

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

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

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

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

1 PROC. N2 
FOLHAS 

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

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

"Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da 
sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o 
atendimento de serviços essenc1ms à população, por ato próprio e 
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução 
das metas ou atividades pactuadas: 

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

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

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

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

~O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de 
contas." (N R) 

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

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

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

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

"Art. 66 ..................................................................... . 

L:...relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados: 

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

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

1 - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da 
parceria; 
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................................................................................. " (NR) 

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

§...1'.'__No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

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

§ 3° (Revogado). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ili - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 
tomada de contas especial. 

§ 6° As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão 
registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em 
consideração por ocasião da assinatura ele futuras parcerias com a administração 
pública, conforme definido em regulamento." (NR) 

"Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, 
no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do 
cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por 
igual período. 

§ 1° (Revogado). 

§ 2° (Revogado). 

§ 3° (Revogado). 

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

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

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

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

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

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

Ql_descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 
trabalho; 

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

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

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

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

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

§ 1 º As sanções estabelecidas nos incisos II e Ili são de competência exclusiva de 
Ministro de Estado ou de Secretário Est3dual, Distrital ou Municipal, conforme o 
caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 
aplicação da penalidade. 

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

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

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

'Alt. 10 .................................................................... . 

/PROC. N2 
FOLHAS 

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

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

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

"Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso Ili: 

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

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

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

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

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

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

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação 
de contas e os atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrónica prevista 
no art. 65." 

"Art. 83. (VETADO). 

§..1'.'._As parcerias de que trata o caput pod•erão ser prorrogadas de ofício, no caso de 
atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, por período 
equivalente ao atraso. 

§...l"._As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em 
vigor desta Lei, ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no 
prazo de até um ano após a data da entrada em vigor desta Lei, serão, 
alternativamente: 

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

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

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

"Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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convênios: 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - promoção da assistência social; 

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

Ili - promoção da educação; 

IV - promoção da saúde; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

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

VII - promoção do voluntariado; 

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

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 
de outros valores universais; 

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

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

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

"Art. 85-A. O art. 3° da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XIII: 

'Art. 3° ...................................................................... . 
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PROC. N2_-'--=--"'.!fl-==7'--· L.. 
FOLHAS 

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a '-tt~ornbmm~i="iRi=:::===::.l 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio 
de transporte . 

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

"Art. 85-8. O parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 4° ..................................................................... . 

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

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

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

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

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

Art. 3° A alinea e do inciso Ili do§ 2° do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

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

§ 2º ........................................................................... . 

111 - ............................................................................ . 

çl_a entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos 
arts. 3° e 16 da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, independentemente de 
certificação." (NR) 

Art. 4° A allnea a do§ 2° do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

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

§ 2º ........................................................................... . 

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

22/0712019 17 :23 



L 13204 http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ Ato2015-2018/2015/Lei/ ... 

• 

, 

••m•m••m••••••••••••••••••••••m••m••m•m•m•m•••••m•••••••••••
0 

(NR) 1 :~~;· :if 1 9 
Art. 5º O§ 2º do art. 21 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com a segum e 

redação: 

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

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

••••••••••••.••••••••.....••...•.••...........................................•. "~~ 

Art. 6º O art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
XXXIV: 

"Art. 24 .................................................................... .. 

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

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

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

• Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 9° Ficam revogados: 

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

li - o inciso XV do art. 2° ; o inciso li do art. 3°; o art. 4° ; o art. 9° ; os incisos V a X e o oarágrafo único do 
art. 22 ; os incisos Ili e V do parágrafo único do art. 23 ; os incisos li e VII do § 1º do art. 24 ; o art. 25: o 
parágrafo único do art. 26 ; o§ 3° do art. 28 ; o inciso li do art. 33 ; os incisos 1 , nt_e VIII do art. 34 ; as alíneas f 
e ido inciso V e o § 4° do art. 35 ; o art. 37 ; o§ 3° do art. 39 ; o parágrafo único do art. 40 ; o parágrafo único do 
art. 41 ; os incisos IV, ~L XIII e XVIII do caput do art. 42; o art. 43; o art. 44; os incisos Ili e V a IX do art. 45; 
o§ 4° do art. 46 ; o art. 47 ; o art. 54 ; o art. 56 ; o ºª@grafo único do art 57 ; o inciso IV do parágrafo único, ora 
renumerado para§ 1°, do art. 59; o§ 3° do art. 67· os§§ 1° a 3° do arL.Z1;_o art. 75 ; o art. 76· todos da Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014. 

Brasília, 14 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 
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PROC.N~ 
--+-:::~:..U...:-:+--;.#-' 

FOLHAS 
Presidência da República:--___;;:=:===~==::J 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.019. DE 31 DE JULHO DE 2014. 

Estabelese e resime jurírlise i:las parserias 
veluntárias, envel'lenrle eu n:'fa transferências rle 
recurses finam;eires, entre a arlministraçãe pilblisa e 
as erganizações ria sesieciacie si'lil, em reQime cie 
miltua seeperaçãe, para a sensesuçãe cie finaliciacies 
de interesse pilblice; ciefine ciiretrizes para a pelílisa 
cie romente e cie selaberaçãe sem eFQanizações cia 
secieciacie sivil; institui e terme cie selaberaçãe e e 
terme cie romente; e altera as leis nºs 8.429, de 2 cie 
junl'le cie 1992, e 9.79Q, cie 2J de marçe de 1999 . 

Nide Lei nº 13.800, de 2019) 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de interesse público 
e reciproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em 
termos .de fomento ou em acordos de cooperação; 
define diretrizes para a política de fomento, de 
colaboração e de cooperação com organizações da 
sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

A.ri. 1° Esta bei institui nermas 9erais para as parserias 'leíuntárias, en•Jelvende eu nãe transferênsias 
cie recurses financeires, estabelecidas pela Uniãe, Estacies, Oistrite Fecieral, Municípies e respectivas 
autarquias, fimciações, empresas pilblicas e secieciarles cie ecenemia mista prestacieras cie sef\<içe pilbíice, e 
suas subsi~liárias, sei+\ eFQanizaçOes cia secieElacia civil, em regime cie miltua ceeperaçãe, para a 
sensecuçãe cie finaliciaEles cie interesse pilblice; ciefine diretrizes para a pelítisa cie romente e cie selaberaçtle 
cem as ef!1ani2ações i:la sesieciacie si'lil; e institui e terme cie celaberaçãe e e terme cie romente. 

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

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

eFQani2açãe Ela secieeaee ci•til: pessea jurirlisa i:le rlireite privaee sei+\ fins lucratives que nãe 
ciistribui, entre es sells sécies eu assesiaEles, censell'leires, i:lireteres, empregai:les ell i:leaeeres, eventuais 
resultarles, sebras, exceeentes eperacienais, eruteS-tlu líquicies, cii>Jicienees, benificações, participações eu 
parseías cie seu patrimênie, auferiees meeiante e exercíeis ee s1Jas ativlciacies, e que es aplica integrall+lente 
na censecuçãe cie respective ebjete secial, cie rorma imeeiala eu per meie ea senslilui'láe ee funi:le 
palrimenial ou ftmcie cie resef\<a; 
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1 - organizaçao da sociedade civil: Reda o dada ela Lei nº 13.204 de 20 LHAS 

e::::::.:::::::===~======~ 
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou liquidas, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por moio da constituição de fundo patrimonial 
ou fundo de reserva; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 20151 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas 
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e 
ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. ílncluldo 
pela Lei nº 13.204, de 20151 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de 
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente rel1giosos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

li admiRistra9ãe p!Jblica: IJRiãe, Estases, OistFite f'eeeral, Mb!Rislpies e Fespectii.•as abltaFqblias, 
fb!Rdar;;êes, empFesas p!Jblicas e secieeaees de eceRemia mista pFestaeeras de seP1i90 p!Jblice, e Sblas 
SblbsieiáFias; 

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

~FGeFia: qblalqb!BF meealidade de paFGeFia pFBvista Resta bei, que eRvelva eu Rãe traRsfeFêRsias 
velb!RtáFias 90 FecuFses fiRaRceiFes, eRtFB admiRistra9ãe p!Jblica e or-gaRiza9êes da sesieliaee civil paFa 
ar;;ees ee iRteFSsse FecípFece em FBgime de m!Jtbla seepeFayâe; 

111 - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 
estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução 
de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 201.fil 

Ili-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo continuo ou permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração 
pública e pela organização da sociedade civil; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 20151 

111-B - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à 
satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

J.l.l-.-4iFigeRte: pessoa qYe eeteRl1a flelieFSs lia admiRistrar;;ãe, gestão ebl GeRtFele lia er-gaRiza9ao da 
secieeaee s;vil; 

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administraçao, gestao ou controle da organização da 
sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com 
a administração pública para a consecuçao de finalidades de interesse público e reciproco, ainda que 
delegue essa competência a terceiros; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V ad1+1iRistFadeF p!Jblice: a9eRte p!Jblice, titlllar <Is éFQlfa, autaFqblia, fllR<lai;ãe, empFBsa pllblica ebl 
secieeaee de eceRemia mista sempeteRte fl8Fa assinaF iRstFYmeRte de seeflera9ãe sem or-gaRiza9ae da 
secie<laee s111il flaFa a ceRsecY?ãe ee fiRalidaees ee iRteFSsse fllJblice; 

V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboraçao, 
termo de fomento ou acordo de cooperaçao com organização da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e reciproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redacao 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Vl---gE1ster: ageRte flYblice FBSfleRsável pela ges~ãe lia flaFGeFia, eesigRalie peF ate pb!blicaee em meio 
9fiGial ee ceFF1b!Rica9ae, sem flelieFes lia ceRtFele e fisc:llizar;;ãe; 
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FOLHAS 
VI - gestor: agente público responsável pela ~estão de parceria ceili1e>'tbi'Cra;:i;diia~p~0Tr 'ffi'iffií=~~1 

colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 
poderes de controle e fiscalização; (Redaeêo dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

W--t13FFRO se solalloFação: iAstFYFReAto pelo qual são fllFFRalizalias as paFGeFias estallelesilias pela 
aliFRiAistFação plllllisa sor:R OFQaAizaç1ies lia sosielialie sivil, selesioAalias poF FReio lie sl:lar:Rar:ReAto pllllliso, 
para a soAsesYção se fiAalidades de inteFesse pllllliso pFGpostas pela adr:Rinistração plllllisa, ser:R pFejYfzo 
das deflAiç1ies atiAentes ao seAtrato de Qestão e ao tl3FFRO 9e paFGeFia, FBspesfü•ar:Rente, GOAHlFFRe as beis 
Aºs 9.ê37, 9e 1 a 9e FRaio 9e 19QS , e 9.79Q, 9e 23 9&-H1aFGo 9e 1 QQQ ; 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e reciproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 201ftl 

\llll teFFRo de fuFReAto: instFur:ReAto pelo qYal são foFFRaliza9as as paFGeFias estallelesidas pela 
a9FRiAistFaçãe plllllisa sor:R OFQaAizaç1ies 9a sosie9ade si1Jil, selesioAa9as poF FReio 9e sl:laFRaFRento plllllise, 
para a soAsesuçãe 9e flnali9alies de inteFBsse pllllliso pFGpostas pelas OFQanizaç1ies 9a sesie9a9e sivil, ser:R 
pFejuíze 9as definiç1ies atinentes ao sontFato 9e Qeslae e ao teFFRe 9e paFGeFia, FBspestivaFRente, sonfllFFRe 
as beis nºs 9.ê37, de 1§ 9e r:Raío 9e 1QQS, e 9.79Q, 9e 23 de FRaFse de 1QQQ; 

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

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecid<1s pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e reciproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

X aer:Rissãe de seleção: éFQãe aeleQiade 8a a9r:RiAistraçãe pllllliaa destinado a flFOGessaF e juli;iaF 
allar:Rar:Rentes púllliaes, aoFRposto por ai;ientes pllllliees, 9esii;inados poF ato puslisado eFR r:Reio oflaial de 
aor:Runisaçãa, sendo, pele r:Renos, 2,13 (deis teFços) de seus r:Rer:R8Fes seP«idoFSs oaupantes do aaFQos 
peFFRanentes do quadFo de pessoal da adFRinistração pllslisa Fealizadora do sllaFRar:Rento pllsliso; 

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

~lFRissão de FRoniteraFRento e avaliação: éF9ão aolei;iiade da adFRinistração pllsliaa destinado a 
FRonitoFaF e avaliar as paFseFias selesradas ser:R eFQanizaç1ies da sosiedade aivil nos teFFROS desta bei, 
aor:Rposto por aQentes pllsliaos, designados poF ato pullliaado er:R FReio ofiaial de aoFRunisação, sendo, pelo 
FRenos, 213 (dois terços) se seus mer:Rsros servidoros oaupantes de aaF9os peFFRanentes do Ejuadrn ae 
pessoal da aar:Rinistração púllliaa FBalizadora ao GAar:RaFRento pllsliao; 

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 
parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de 
fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo 
menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

XIII-- llens rer:Ranesaentes: eEjuipamentos e rnateFiais peFR'!anentes adEjUiFidos GOA'! reaursos da 
paFGeFia, necessáFios á sonsesução do olljeto, r:Ras EiUEl a ele não se inaoFpoFaFR; 
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XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos 
na parceria, necessários à consecuçao do objeto, mas que a ele não se incorporam; (Redacao dada pela Lei 
nº 13.204. de 20151 

XIV prasta9i!e se sentas: presesirnente ern que se analisa e se avalia a exesuçi!e da paFSeFia quante 
aes aspest0s se legalidade, le9itirnisase, esGnGrnisisase, elisiênsia e elisásia, pelG qual seja pGssível 
verilisar G surnprirnentG sG Glajete sa paFSeria e e alsanse sas rnetas e ses rasYltases previstGs, 
cernpraendensG 2 (suas) fases: 

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo 
qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance da ltado 
previstos, compreendendo duas fases: Reda ão dada ela Lei nº 13.204 de 2015 PROC. Ne JS ::i-

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da socieda ée!~S 3 ~ 
b) análise e manifestaçao conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem 

prejuízo da atuação dos órgaos de controle; 

XV tarrne asitivG: instrurnente que tarn per Gi:ljetive a rnesificaçãe se terrne se selabGraçi!e eY se 
terrnG de fernente celebrada, vedada a alteraçi!G sG ebjete aprevadG. 

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

• Art. 2° -A As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarao, em todos os seus aspectos, as normas 
especificas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instãncias de 
pactuação e deliberação. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

• 

Art. 3° Não se aplicam as exigências desta Lei: 

1 às transferências Gle rasurs9s l:i9rnele9adas pel9 Cen9rasse ~lasiGnal Gu autorizadas pelG Sanada 
~ederal nac;iuilG ern que as sispGsi9ees sGs tratadGs, acGrdos e senvençees internasiGnais espesíficas 
sGnflitararn cGrn esta bei, quanse os resurses envelvides ferarn inte9ralrnente eriundes de tente externa se 
linansiarnentG; 

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

li às transfarênsias v91Ynlárias ra9iGlas pGr lei espesifisa, naquilo ern EJYe l:ieYver dispGsiçi!e exprassa 
ern cGntrárie; 

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

Ul--aQs sGntratGs de 9esti!e celebrasGs sern Grganiza91íes sGciais, na furrna estabelesisa pela bei nº 
Q.ê~7. de 15 se rnaiG se 1 QQS . 

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

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos 
do§ 1° do art. 199 da Constituicão Federal; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, 
desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9. 790 de 23 de marco de 1999 ; (Incluído pela Lei nº 
13.204 de 2.Q1fil 

VII - às transferências referidas no art. 2º da Lei 11º 10.845, de 5 de marco de 2004, e nos arts. 5° e 22 
da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

VIII - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de 
organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituldas por: (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

t 
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PROC. N2 
a) membros de Poder ou do Ministério Público; (Incluída pela Lei nº 13.20 1 ;--:..::;-~~-=e::::~ 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; Incluída ela Lei nº 13.204 de 20 

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

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; Clnclufda pela Lei nº 13.204. de 2015) 

X - ás parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. (lncfufdo pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

AFI. 4° AJllisam se as aisJlesiçêes Elesta lei, Re c11Je se1Jeer, ás relaçêes àa aElmiRistraçãe JlH91isa sem 
eRtielaEles EJYalilisaelas seme eFlJaRizaçêes ela sesieElaEle si•1il ele iRteresse JlH91ise, Ele ciYe trata a lei Rº 
Q.7QQ, ele 2J Ela marse Ela 1 QQQ , ragiElas Jl9F termes Ele Jlarseria. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

CAPÍTULO li 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO 

Seção 1 

Normas Gerais 

• AFI. 9° O regime jYríelise Ele qye trata esta lei tem seme fllRElameRtes a gestãe JlH91isa Elemesrátisa, a 

• 
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JlaFlisiJla?ãa sasial, e feFlalesimeRte Ela sesieElaEla si•1il e a traRSJlaFêRsia Ra aJllisaçãa Elas resYrsas JlH91isas, 
aeveREle eeeaeser aes JlFiRsfiiies Ela legaliaaaa, Ela legitimiaaEla, Ela imiiessealiElaEle, aa meraliaaae, éa 
JlY91isiElaée, éa eseRemisiElaée, aa efisiêRsia e aa efisásia, além Eles éemais JlFÍRGfJlies seRslitYsieRais 
aiilisáveis e Eles relasieRaées a seg1Jir: 

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

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

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

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

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

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

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

VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 

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

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

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

/\FI. êº São àiretrizes fllRéameRtais Elo regime jYrféiso Ele femeRte ey Ele solaeoração: 

Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: íRedacão dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

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

lf - a priorização do controle de resultados; 
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PROC. N2---~..!.....::'=-f-
lll - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informaçã ~icação; 

~:..;:..=::=========.! 
IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com 

as organizações da sociedade civil; 

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

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

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

VIII a adeçãe de prátisas de gestãe administrati>Ja nesessárias e sblfiGientes para seibir a ebtençãe, 
indi>Jiáblal ebl seletiva, áe benellsies ebl \'antagens indevidas, em áeser~nsia áa partisipaçãe ne respeGti>Je 
pFGGesse desisérie ebl eGblf3ayéle de 13esi9êes astratégisas; 

VJJI - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, 
individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

Seção li 

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada 

Art. 7° A !Jniãe, em seeráenaçãe sem es éstades, blistrite Federal, Mblnislpies e erganizaçêes da 
sesiedade si\<il, institbliFá wegramas de sapasitaçãe 13ara gestei:es, repi:esentantes de erganizaçêes da 
sesiedade si\'il e senseli'leires des senseli'les de pelftisas p!Jblisas, nãe senstilblinde a partisipaçãe nes 
referides pFGgramas sendi9ãe para e exerslsie da fbln9~ 

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

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

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

• Ili - membros de conselhos de pollticas públicas; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV - membros de comissões de seleção; (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

6of40 

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

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias 
disciplinadas nesta Lei. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

Art. 8° Ae desiElir sebre a selebra9ãa Ele 13arserias 13revistas nesta bai, a administradar p!Jblisa 
sansiElarara, abrigatariamente, a sapasiElaEle aperasianaí da érgãa abl entiElaEle da aE1ministra9êa p!Jblisa 
para institblir JlFGGessas seleli'las, avaliara as pFGpostas Ele parseria sem a riQar tésnisa nesessária, 
lissalizara a m<eGbl9êe em tempa i'lábil e Ele maEla efiGaz e a13resiará as 13resta9êes Ele santas na ferma e nas 
prazas EleterminaEles nesta baia na lagislaçãa as13esífisa. 

Art. 8° Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: 
(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a 
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parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades; (lnclufdo pela 
Lei nº 13.204. de 20151 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; ílnclufdo pela Lei nº 13.204. de 
2015) 

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

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

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

Seção 111 [:~~~;:e 4~3' 1 ~?l__-
Da Transparência e do Controle d 

Art. 9° Me iAIGie de sada aAe Gi'lil, a admiAistr:a9ãe JlYblisa far:á JlYblisar, Aes meies efisiais de 
di!/1Jlgaçãe, es 1Jaleres aJlrevades Aa lei erçameAtária aAYal 'ligeAte !)ara exesyçãe de !)regramas e açêes de 
JllaAe Jll1JriaA1Jal em \<iger, q1Je J)ederae ser exesytades per meie de Jlarserias pre1,cistas Resta bei. (Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 1 G. A aemiAistraçãe pyl:llisa de11erá maAter, em seY sítie efisial Aa iAternet, a relaçfle eas parserias 
selebr:adas, em ereem alfal:létisa, pele Reme da ergaAiza9fle da sesiedade sivil, Jler Jlraze Afle iAferier a a 
(GiAGe) aAes, GeAtade da aJ)reGiaçãe da J)resta9ãe de seAtas fiAal da Jlarseria. 

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

Art. 11. A ergaAiza9fle da sesiedade sivil de\1eró divYlgar, em se1J sitie Aa iAterAet, sase maAteAl:la, e 
em lesais visí\•eis de syas sedes sesiais e des estabelesimeAtes em qYe exerça sYas a90es, rodas as 
J)arserias selebr:adas sem e peder pYblise. 

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

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 1 O deverão incluir, no mfnimo: 

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

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

Ili - descrição do objeto da parceria; 

IV--llaler letal da J)arseria e •,caleres liber:ades; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

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

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

Aft-..i2. A aemiAistr:a9ãe pYblisa de1Jer:á di•fülgar 1Jela iRternet es meies para aJlreseRta9lle de deRYAGia 
seere a aplica9lle irregylar des res1Jrses traAsferides. 

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representaçao sobre a 

22/0712019 17 :22 



l.13019 

• 

• 

8 of40 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ ato2011-201412014/lei/l 1 ... 

aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

Seção IV 

Do """''°"~"'°"' .... , ..... Soo•I •do ........ dn AçõK ! 
Art. 13. (VETADO). !PROC. N~ ~G ~ : :t=J 
Art. 14. o peder pQblise, Aa lerma de regbllameAte, di'lbllgar:á, nes me W!Biiis ae iijbl aA8· 

radiedilYsãe ae sens e de sens e imagens, sam13aRl:las pbiblisitárias e pregramaçêes desenvelvidas per 
erganizaçêes aa sesiedade si•;il, ne âmbite das parserias sem a administração pQlllisa, sem previsãe ae 
resblrses tesnel9gises e lingYagem aaeqblades á garantia de asessillili9ade per pessoas sem defisiênsia. 

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

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

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

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

§ 3° Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto 
às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo 
Conselho de que trata o caput deste artigo. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 20151 

Seção V 

Dos Termos de Colaboração e de Fomento 

Alt.-46. O termo de selalleraçãe deve ser aaetaae pela a9ministraçãe pQblisa em sase de 
transmrênsias velblntárias de resYrses para sensesblr;:ãe de planes ae trallall:le prepestes pela aaministrar;:ãe 
pQlllisa, em regime ae mQtbla seeperaçãe sem erganizaçêes da sesiedai;!e sivil, selesienadas per meio ae 
sl:lamameRto pQlllise, ressal•Ja9as as exseçêes pre•;istas nesta bei. 

Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de 
planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração ele parcerias com organizações da sociedade civil que 
envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

M. H. O termo de temente deve ser aaetade pela a9ministraçãe pYlllisa em sase de transmrênsias 
velblntárias de resblrses para sensesblçãe ae planes de trallall:le prepostos pelas ergaRizaçêes da sesiedade 
sivil, em regime de mytya seeperaçãe sem a a9miRistraçãe pYlllisa, selesieRadas per meio ae sl:lamameRte 
pYlllise, ressal•;adas as exseçêes previstas Resta bei. 

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos 
de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 
financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 201 ~il 

Seção VI 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social 

Art. 18. É instituldo o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do 
qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao 
poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a 
celebraçao de parceria. 
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Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverà atender aos seguintes 
requisitos: 

1 - identificação do subscritor da proposta; 

li - indicação do interesse público envolvido; 

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

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

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

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

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

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

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

Seção VII 

Do Plano de Trabalho 

Art. 22. [lavará Gonstar do plano da trallall:lo, sern prej11lzo da modalidada da paFGaria adotada: 

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração 
ou de fomento: IRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

diagnéstiGo da realidade qi;a sará elljato das ati\!idadas da paFGaria, da\!ando ser damonstrade o 
nexo entra essa realidade a as ati>;idadas 011 matas a saram atingidas; 

1 - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

il-GesGri9ão pormenorizada da matas qi;antitativas a mans11rá\!ais a saram atingidas a da atividadas a 
saram axaGutadas, da\!ando estar Glare, praGiso a datall:lade o qi;a se flF8tanda realizar ei; olltar, llam Gomo 
qi;ais serão os meios i;tilizados para tanto; 

li - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

Ili flFaZO flara a BlEBs119ão das atividades e O-Glillflrimento das metas; 

Ili - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

~efini9ão dos indiGadores, qi;alitativos e qi;antitativos, a serem 11tili;;ados flara a aferi9ão do 
GYmprimento àas metas; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

V-elementos qi;e àemonstrem a semflalillilidado dos Guslos Gom os 1Jre9os pratisaàos no meFGaào ei; 
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coFR outras parcerias da FResFRa nat1.treza, de!/endo existir eleFRento~ indicati!/es da FRensura9ã.o desses 

' ' 
quaisquer outras fGRtes de iRfOrFRa9ão dispoRl'leis ao pllblico; 

V - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
PROC. N2---;:::-':t~~'----.lt 
FOLHAS 

VI plaRo de aplica9ão dos recursos a sereFR deseFRbolsados pela adFRiRistra9ão pllblica; 

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

VII esliFRati'la de !/alores a sereFR recoll:lidos para pagaFReRIG de el'lcargos pre'lideRciários e 
traballlistas das i;iessoas el'!1JOl'lidas diretaFReRte na ool'!secu9ão do objelG, durante o i;ierlodo de "igência 
preposlG; 

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

VIII valores a sereFR repassados, FRediante CrGROQraFRa de deseFRbolso coFRpatl-Vel coFR os gas!Gs 
das etapas vinculadas às FRetas do cronograFRa tisico; 

VIII - (revogado); (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IX FRodo e periedicidade eas presta9êes (!e contas, coFRpatí1;eis coFR o perlodo de realizavão das 
etapas uinculadas às FRetas e coFR o perlodo de 'liQêRcia da parseria, Rão se adFRilindo periodicidade 
superior a 1 (YFR) al'!o OY que dificulte a >Jerifica9ão flsiGa do CYFRpriFReRtO do objeto; 

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

X--prflzos de análise da prestavão de contas pel3 adFRinistravão pllblica respoRsável pela parseria. 

X - @vogado> . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo llnico. Cada eRte federado estabelecerá, de acordo coFR a sYa realidade, o valor FRáxiFRo 
que poderá ser repassado eFR parsela llnica para a execu9ão da parseria, o que de'lerá ser justificado pelo 
adFRinistrador pllblico no plano de traballlo. 

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

Seção VIII 

Do Chamamento Público 

Art. 23. A adFRinistra9ão pllblica de!/erá adotar procediFRentos clares, objetivos, siFRplificados e, seFRpre 
que posswel, padreRizados, q1.te orieRteFR os interessados e faciliteFR o acesso direto aos érgãos da 
adFRiRistra9:ío pllblica, independenteFReRte da FRodalidade de parceria pre'lista Resta bei. 

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

Parágrafe llnico. i>eFRpre que possl!/el, a aeFRinistra9ão pllblica estabelecerá critérios e iRdicadores 
padronizadss a sereFR seguieos, especialFReRte qyants às seguiRtes caracterlsticas: 

Parágrafo único. Sempre que passivei, a administração pública estabelecerá critérios a serem 
seguidos, especialmente quanto ás seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

1 - objetos; 

li - metas; 

Ili FRélGdos; 

Ili - .@vogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV- custos; 

V---fllaRo ee traball:lo; 
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V - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

\li iRdisadeFes, qYaRtitatives e qYalitati1Jes, de avaliaçãe de FBSYltades. 

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. (Redacão dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Ai:t. 24. PaFa a selellraçãe das JlaFseFias JlFB!Jistas Resta bei, a admiRistraçãe JJillllisa de1Jer:á FSalizar 
sl:lamameRIG Jlillllise JlaFa selesieRar ersaRizaçêes da sesiedade civil qye teme mais elisaz a exesyçãe de 
OOjetG, 

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

§ 1° O edital do chamamento público especificará, no mlhimo: 

1 a JlFGQFamaçãe GFçameRtáFia qye aYleFiõ!:a e flrndameRta a selellraçae da JlaFGeFia; 

1 - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

li e tiJJG de Jlarseria a seF selellrada; 

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

Ili - o objeto da parceria; 

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

V as datas e es GFitéFies elljeti1JGS de seleçãe e jYlgameRte das JlFGJlGStas, iRGIYsive Re qye se FBfeFB 
à metedele9ia de JJeRIYaçãe e ae Jlese atFillYlde a cada ym des sritéries estallelesides, se fure case; 

V - as datas e os critérios de seleçao e julgamento das propostas, inclusive no que se refere á 
metodologia de pontuaçao e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) · 

VI - o valor previsto para a realização do objeto; 

\lll a exi9êRsia de qye a ersaRiõ!:açãe da sesiedade civil JJessya: 
a) RG míRime, 3 (tr:ês) aRes de existêRsia, sem sadastFG ati1Je, semJJre1Jades J)er meie de 

desymeRtaçãe emitida J)ela SesretaFia da ~eseita f".edeFal de Brasil, sem llase Re GadastFG ~JasieRal da 
Pessea JYFídisa GMPJ; 

ll) exJ)eFiêRGia Jlrévia Ra FSalizaçãe, sem efetividade, de el:ljete da JJaFGeFia eY de RatYFBõ!:a semell:laRte; 
G) GaJJaGidade téGRiGa e eJJeFacieRal J)aFa e deseAvel!JimeRte das atividaees Jlrevistas e e GYmJJFimeRte 

das metas estaeelesidas. 

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

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

b) (revogada); (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; Oncluldo pela Lei nº 13.204 de 20151 

IX a miRYta de iRslFYmeRte JlClF meia de qyal seFá seleerada a JJaFGeria; CIRGIYlde pela bei Rº 13.2G4, 
de 2G15l 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; (Redacao dada pela Lei nº 
13.204, de 20151 

X de aseFde sem as saFaGleFfstisas de elljetG da JJaFGeFia, medidas de asessillilidade JJaFa J)esseas 
sem eelisiêF1Gia ey mellilieade Fedyzida e ideses. fllli<!J!lde pela bei Rº 13.2G4, de 2G1al 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas 
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com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. (Reda~ã!Qo~d!_êa~dªa_QS!e]<laL]L,,ie1!.i J]n."._º 113~.c62Qobiie~m[===:::!::::::Eicz:==am:::..I 

§ 2º É 'ledade admitir, prever, iRsluir eu telerar, Aes ates de GeR'/eGaçãe, sláusulas eu seRdiçêies que 
sem1mimetam, res!FiRjam eu frustrem e seu saráter sempetiti'le e estaeeleçam prelerêRGias eu distiRçées em 
razãe da Raturalidade, da sede eu de deRlisflie des seRserreRtes eu de qualquer eutra sirsuRslãRsia 
iRlpertiReRte eu irrelevaRte para e es13esífise elajete da parseria. 

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

í - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com 
representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

Art. 25. É perR'litida a atuaçãe eRl rede para a exesuçãe de iRisiativas a§re§aderas de 13equeRes 
prejetes, per 2 (duas) eu Riais er§aRizaçées da seGieElade sivil, maRtida a íRte§ral respeRsaeilidade da 
er§aRti:açãe seleeraRte Ele terR'le de leRleRte eu de selaeeraçãe, desde que: (Revogado pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

l-as€a pessieilidade seja auterizada Re edital de s"1amameRte péelise e a lerRla de atuaçãe esteja 
prevista Re plaRe Ele traeal"1e; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 20151 

li a ef§aRizaçãe Ela sesieElaEle sivil respeRsável pele terR'le de leRleRte e/ell de selaeeraçãe pessua: 
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 20151 

a}-mais de 5 (siRse) aRes Ele iRssriçãe Re CNPJ; .(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
9) mais de a (três) aRes de experiêRsia Ele atuaç11e eRl reEle, seR1µrevaEla Ra lerRla µrevista Re edital; e 

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 20151 
st--Ga1iasidade tésRisa e eperasieRal para supervisieRar e erieRtar EliretaRleRte a atuaçãe da 

ergaRiza9ãe que seRl ela esti'ler at1JaREle eRl reEle; (Revogado pela Lei nº 13.204 de 20151 
111--seja eeservaEle e limite Ele atuaçãe míRima previste em edital relereRte á exesuçãe Ele plaRe Ele 

traeaí"1e que saee á ef§aRizaçãe Ela sesiedade sivil seleeraRte de terme Ele lemeRte e selaeeraçãe; 
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV a ergaRizaçãe Ela sesiedade si•1il exes1JtaRte e Rãa seleeraRte Ele terR'le Ele lemeRte eu de 
selaeeraçãe sempreve regularidade jurídisa e fissal, Res termas de reglllameRte; (Revogado pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

V seja semuRisada á aemiRistraçãe péelisa, Re ate da seleeraçãe ee terme de feRleRte eu de 
selaeeraçãe, a relaçãe das ef§aRizaçêes da sesiedaEle si•1il exes1JtaRtes e Rãa seleeraRtes de terme Ele 
lemeRte eu de selaeeraçãe. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrale IÍRise. A rela9ãe das ef§aRizaçêes Ela sesieElaEle sivil exes1JtaRtes e Rãa seleeraRtes Ele 
terme de femeRte eu Ele selaeeraçãe Ele que trata e iAsise V de sapllt Rãe peElerá ser alteraEla sem pré\'ie 
seRseRtimente da aElmiRistraçãe plielisa, Rãe peEleRde as e'leRtuais alteraçées dessumprir es req1Jisites 
previstes Reste arti§e. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 2ê. O eaital Elevará ser amplameRte Elivulgade eRl págiRa Ele srtie efisial Ele éf§ãe eu eRtiElaEle Ra 
iRternet. 

Art. 2Ei. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública 
na internet, com antecedência mínima de trinta dias . .(Bedacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

Parágrale liRise. As pesseas jurldisas Ele Elireite plielise iRterne e as eRtiElades perseRalizadas Ela 
admiRistração poderão sriar pertal é"iso Aa iAtemo~1e reéAa as iRferFAaçêes soere tosas as f'BFGerias JlOF 
elas seleeraeas, eem seRle es eElitais puelisados. 

Parágrafo único. <Revogado). (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art.-27. O grau Ele aelequaçãe aa prepesta aes elajetives espesffises de pregrama eu açãe em eiue se 
iRsere e lipe ee parceria e ae 'laler ee relerêRsia seAstaRte de s"1amameRte iillelise é sritérie eerigatérie àe 
j~lgameAte. 

Art. 21·. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que 
se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento 
constitui critério obrigatório de julgamento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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§ 1º As propostas serão julgadas por uma comissao de seleção previamente designada, nos termos 
desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos 
específicos. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 201 fil 

~aFá impedida da partisipaF da G9missã9 de saleçã9 pess9a que, R9S últim9s 5 (siRG9) aR9s, 
teRl=la maRlil:i9 Fela9f39 juFldisa s9m, a9 maR9S, 1 (uma) das aRtidadas em disputa. 

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

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

§ 4º A admiRistFa9ã9 pQlllisa i:l9m9le9aFá e divul9aFá e Fesultad9 d9 jul9ameRte em pá9iRa dg sitie 
9fisial iJa admiRistFaljl/39 púlllisa Ra iRtemet eu slti9 aletFêRiG9 9fisial aqui\•aleRte. 

§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sitio 
previsto no art. 26. (Redação dada pela Lei nº 13.204 de 20151 

• § 5° Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de 

• 
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referência constante do chamamento público. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

Af:t-.2S. SemaRta dapeis da aRGBFFada a etapa G9mpatiti'•a e 9FdeRadas as prnp9stas, a admiRistFa9ã9 
púlllisa prnsedeFá à 1«eFilisa9/3g d9S d9GUmaRl9S que G9mpFG11em 9 ateRdimeRl9 pela 9F9aRiza9a9 da 
S9Giedade sivil selesi9Rada d9s Fequisil9s pF01Jist9s R9 iRGis9 VII d9 § 1° d9 art. 24. 

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

§4!!-llla llipétesa de a 9f9aRiza9ãg da S9Giadade sivil selasi9Rada Rã9 ateRdaF aes Fequisil9s exi9id9s 
R9 iRGisg VII d9 § 1° d9 art. 24, aquela imadiatameRte mais llam slassilisada seFá seRvidada a asaitaF a 
salellFaçãe da paFGeFia Res mesmgs leFFRes efertades tiela seRG9FFeRle desqualilisada. 

§ 1º Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos 
nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração 
de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Casg a 9f9aRiza9ã9 da sgsiadada sivil G9RVidada R9S taFm9s d9 § 1° deste arti99 aseite selellFaF a 
paFGeFia, prnsedeF se á à veFilisaç;;ig dgs d9GUmaRl9S que G9mpFG11am 9 ateRdimeRl9 a9S Fequisitgs 
pFevisl9s R9 iRsis9 VII dg § 1° dg art. 24. 

§ 2° Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1 º aceite celebrar a parceria, 
proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos 
arts. 33 e 34. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 201.fil 

~ pF9GedimeRl9 d9s §§ 1° e 2° seFá se9uidg susassivameRle até que se G9RGlua a sala9ã9 
~ 

§ 3° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.:!04, de 20151 

Art.-29. Exset9 Ras i=lipéteses axpFessamSRte pFevistas Resta bai, a sela9FaÇã9 da qualqueF 
m9dalidada da paFGeFia seFá fJFeGedida da si=lamamaRto pQbliG9. 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento 
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de 
comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 
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PROC. N2 
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A rt. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamame i;.;t6qi:it!.;..:;.:.. . .:..ll!liJ..::::::: =======;;=d 
Re sase de IJFQêRsia desemmte de paralisa9ãe e1J imiRêRsia de paralisa9ãe de atividades de 

rele'laRte iRteresse plilJlise realizadas Re ameite de parseria já selelJrada, limitada a 'liQêRsia da Rei/a 
parseria ae praze de terme eriQiRal, desde t11Je ateRdida a erdem de slassilisa9ãe de sllamameRte pbilJlise, 
maRtidas e aseitas as mesmas seRdi9êes efereGidas pela ergaRiza9ãe da sesiedade sivil veRsedera de 
sertame; 

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

ll---ml6 sases de Q1Jerra e" gra~'e pertwiia9ãe da erdem pbilJlisa, para firmar parseria sem ergaRiza9êes 
da sesiedade si\1il qye EleseRl/el~•am ati'liElaEles de Rat1Jreza seRtiRllaEla Ras áreas Ele assistêRsia sesial, 
saúde ell ed1Jsa9ãe, q1Je prestem ateRElimeRte direto ae plllJlise e E11Je teRllam sertilisa9ãe Ele eRtidaEle 
IJeReliseRte de assistêRGia sesial, Res termes Ela bei Rº 12.101 de 27 Ele Re"embre Ele 2009; 

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

111 - qt1ando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação 
que possa comprometer a sua segurança; 

• IV - (VETADO). 

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

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, 
desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da 
respectiva polftica. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 201ª1 

Art. a1. SeFá seRsiâeracie iRexigfvel e GAamamente pbiblise Aa llipétese de im•iallifidade Ele Gempeti9ãe 
eAtre as ergaAiza9êes âa sesieElaEle si'lil, em razãe Ela Aature=a siRQular Ele elljete Ele 13laRe Ele tralJallle eu 
quaAâe as metas semeAte puderem ser aliAQiaas 13er uma eAtii:taEle es13esífisa. 

Art. 31. Será considerado inexigfvel o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as 
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade especifica, especialmente quando: IRedacão dada 
pela Lei nº 13.204. de 20151 

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

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

Art. a2. Nas lli13éteses aes arts. ao e a1 âesta bei, a ausêAsia Ele realiza9(!e âe 13resesse seleti'le será 
âetallladameAte jllstilisaâa pele aâmiAistraEler 13ú1Jlise. 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público 
será justificada pelo administrador público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

§ 1 º Sell peAa Ele Ruliâaâe âe ate de fermaliza9ãe ae 13arseria pre'lista Resta bei, e extrate aa 
justilisati·1a pR!vista Ra saput <leste artige devera ser 131ielisa<le, 13elo meAes, a (siRse) aias aAtes âessa 
formalica9ae, em págiRa ao sítio elisial aa aâmiAistraç:ão 131illlisa Ra iRtemet e, eveAt1ialFReRte, a sritéFie ae 
aâmiAistraaor púlllise, tamlléFA Ae meie elisial Ele plll:llisiâaâe aa aâmiRistra9ãe plilllisa, a fim âe garaRtir 
ampla e efeti>Ja traRsparêAsia. 

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

~emite se a impugAa9ão à j1istilisativa, aes1e t1ue a13reseRtaEla aRtes Ela sele1Jra9ao Ela parseFia, 
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§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do 
respectivo protocolo. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

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

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

Seção IX 

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

Ai:t. :l:l. Para fleéer celebrar as !Jarcerias !Jrevistas Resta bai, as 9fllaRiza9iíes éa secieéade civil 
de>1erãe ser regidas per estatuws cujas RerFRas éiSfl9ARaFR, ex!JressaFReRte, sellre: 

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser 
regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 20151 

1 - objetivos voltados á promoção de atividades e finalidades de relevancia pública e social; 

il---a-{;eRstitui9ãe se ceRsell=ie fiscal eu éfllãe e~ui11aleRte, éetaée de atr:ibui9ãe para GfliAar sellre es 
relatéries de éeseFR!JeRl=ie fiRaRceiro e coRtállil e seklre as 01Jera9iíes patriFRoRiais realizadas; (Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 20151 

Ili a f)revisãe se que, eFR caso de disselu9ãe da eRtiGase, o res1Jecli>10 patriFRORio líquido seja 
traRsferiéo a outra !Jessea jurldica de igual Ratureza que preeRcl:la os requisitos desta bei e cujo oejete social 
seja, prefereRcialFReRte, g FReSFRO da eRtidade extiRla; 

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

Al--mlrFRas de presta9ão de coRtas seciais a sereFR ebseF11asas pela eRtisase, que detei:miRarão, Re 
FRÍRiFRO: 

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

a) a obseF11l!mcia ées priRCífliOs fundaFRentais de contabilidade e sas NerFRas Elrasileiras de 
CeRtabiliéaee; 

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

b) que se sê pueliciéaée, IJOr qualquer FReie eficaz, no encerraFRento cio exercície fiscal, ae relatério de 
atividades e éeFReRstra9iíes finaRceiras éa entidade, iRchiíéas as cei:tiéiíes negativas de ééei!Qs ceFR a 
Pre'liéêRcia Secial e·ceFR e f'uRée de GaraRtia cio TeFRllO de SeF11i90 f'GTS, celecanée es á éispesi9ãe para 
exaFRe de qualquer ciéaéãe. 

b) (revogada); (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - possuir: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no ambito dos Municípios, do 
Distrito Fedmal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato especifico de cada 
ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; .(lncluido pela Lei nº 13.204, de 20151 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
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PaFágrafe llAise . SeFãe áispeRsaáes áe aleAáimeAle ao Elispesto Ae iAsise Ili áe saput es seFViçes 
sesiais aulêneffies áesliAatáries áe soRtrilluiçêes Eles eITTpregaaeres iRsiáeRtes sellre a felha ae saláries. 

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

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

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

§ 4° .(YETADOl. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

• 
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pre'la éa JlFeJlrieáaáe eu jlesse legítiffia áe iffiével, sase seja Aesessárie à el(SGução ae olajete 
pastuaae; 

1- (revogado); (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

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

lll--GertiElãe Ele ei<istêAsia juríáisa exJleáiáa F1ele sartérie Ele registre sivil eu sépia Ele estatute 
registraEle e eveAtuais alteraçéles; 

Ili - certidão de existência jurldica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida 
por junta comercial; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

IV ElesuffieAte que eviEleRsie a situaçãe Elas iRstalaçêes e as GCJA8içêes ITTateriais Ela eRtiElaEle, quaAae 
essas iRstalaçêes e semjiçêes fereffi Aesessárias para a realii!açãe se elajete JlastuaEle; 

IV- í.wvogadol; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

VII séJlia Ele ElesuffieRte que seITTJlreve que a eF§aRizaçãe Ela sesieElaEle sivil fllRsieRa Re eRElereçe 
re!jistraEle Re CaElaslre NasieAal aa Pessea JuríElisa CNPJ Ela Sesretaria Ela Reseita FeEleral Ele Brasil 
RFBT 

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

VIII re!JulaffieRte Ele GCJITTf3raS e seRtrataçées, JlFéJlrie eu ae terseire, aJlrevaEle pela aEIITTiRistraçãe 
plllllisa selellraRte, effi que se estalleleça, Re ffiiRiJRO, a ellseMRsia Eles priRsípies Ela le!JaliElaEle, Ela 
ITTeraliElaEle, Ela llea fé, aa Jlre9iaaae, aa iITTJlessealiaaae, Ela esoReITTisiElaae, aa efisiêRsia, aa isoRemia, aa 
pulllisiaaae, aa razoalliliElaEle e ae jul!JaffieRte olajetivo e a llussa perffiaAeRte Ele qualiaaae e auralliliaaEle. 

VIII - (cevogadol . (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

Parágrafo único. (VETADO): 

1 - (VETADO); 
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Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão a 
adoção das seguintes providências pela administração pública: 

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

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

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

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

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

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

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

c) éa viaklilii:lai:le i:le s11a exec11c;:ãe, incl11si><e ne q11a se refere aes 11aleres estimai:les, q11e dever:ãe ser 
cemi:iat111eis cem es J)rec;:es J)raticai:les ne mercade; 

G}Ga-vaÃficayãe ée crenegrama da éasemklelse previste ne iilane éa traklalhe, a se assa é ai:laq11ade a 
J)ermita a s11a afetiva fiscalizac;:ãe; 

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

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

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

1) da dascÃc;:ãe da alamentes mlnimes de cenvicc;:ãe a da maies da JlFG'la q11e sarãe aceites JlSla 
administrac;:ãe JllÍkllica na prestac;:ãe de centas; 

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

g) da designação do gestor da parceria; 

• h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 
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i) da apre11ac;:ãe de re911lamante i:le cemJ)ras e centratac;:1les aJJresentade J)ela erganizac;:ãe da 
seciedade civil, demenstrande a cemJ)atiklilidade entre a alternali\<a escelhida e a nat11reza a e valer de 
elajete da JlarceÃa, a nat11reza e e valer des servic;:es, e as cemJ)ras iiassíveis de centratac;:ãe, cenferme 
aprevade ne Jllane de trabalhe; 

Vl----Bmissãe de Jlarecer j11ridice de érgãe de assesseria e11 cens11lteria j11rídica da administrac;:ãe 
pública acersa da J)essiklilidada de celeklrac;:ãe da Jlarceria, cem eklservência das nermas desta bei e da 
legislac;:ãe específica. 

i) (Revogada); (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

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

~ãe será exigida centrapar:tida financeira c9me req11isite para celeklrac;:ae de parceÃa, fac11ltada a 
exigência de centrapar:tida em klens e servic;:es acenemicamenta mens11ráveis. 

§ 2° Case e J)arecer técnice e11 e parecer j11rídioo de q11a tratam, respecti><amenta, es incises V e Ili de 
cap11t sesta arli!Je cench,ia pela J)essiklilidada de celeklrac;:ãe da J)arceria cem ressalvas, i:leverá e 
administradür JllÍkllice c1o1mprir e q11e he1o1><er siée ressal11aée e11, mediante ate fGrmal, j1o1stificar as raz1les 
palas q1o1ais i:leixe1o1 de fazê lg... 

§ 1° Nilo será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a 
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FOLHAS 
exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária se~rái'"oõ'b5inm·gJ<aifoor~1aãlm~iffi!~5i'ffi'R:ãal!FJ;;;;;~ 
no termo de colaboração ou de fomento. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

~e•Jel'á GeRstar, expFessameRte, de préprie iRstr1.1meRte de paFGeria e1.1 de se1.1 aRexe 111.1e a 
eF!JaRiza9ãe da sesie1fade si'Jil s1.1mpFe as exi!JêRsias ooR~laRtes de iRsise VII de § 1° de aFI. 24 desta Lei. 

§ 4° (Revogado). (Redacão dada pela Lei nº 13.:W4. de 2015) 

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

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

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

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

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

li - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da 
organização que com ela estiver atuando em rede. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento 
deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, 
no ato da respectiva formalizaçao: (lncfufdo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

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

~- A eF!JaRiza9ãe da sesiedade sivil iRdisará ae meRes 1 (1.1m) diri!JeR!e q1.1e se respeRsallilizará, 
de fQrma selidária, pela exes1.19ãe das ati!Jidades e s1.1mprimeRta das metas pasl1.1adas Ra paFGeria, de•JeRde 
essa iRdisa9ãe seRstar de iRstrnmeR!e da paFGeria. 

Art. 37. (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

~- O terme de fQmeRle e e terme de sela1Jera9ãe semeRta pred1.1ziFãe aleites j1.1rídises apés a 
p1.1lllisa9ãe Gles respastives extrales Re maie eflsial de p1.11llisidada da admiRislra9ãe plllllisa. 

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão 
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efeitos jurldicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração 
pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção X 

Das Vedações 

PROC. N2 _ _:_5:::.+J.~_.....,-~. 
FOLHAS 

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

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

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

Ili teRf:la sor+10 9irigeRte ageRte polítiso 9e Po9er ou 90 MiRistério P~bliso, 9iÃQeRte 9e érgãe eu 
eRti9a9e 9a a9r+1iRistra9f30 p~lllisa 9e qualquer esfera goverRar+1eRtal, ou respestivo sORjuge ou 
sor+1paRf:leiro, ber+1 sor+10 pareRte er+1 liRf:la reta, solateral ou por aliRi9a9e, até o seguR9o grau; 

IV teRf:la Mo as soRtas rejeita9as pela a9r+1iRistra9f30 p~blisa Ros ~ltir+1os S (siRso) aRos, eRquaRto 
Rão for saRa9a a irregulari9a9e que r+1etivou a rejeição e Rf3o foror+1 quita9os os 9ébitos que lf:le forar+1 
eveRtualr+1eRte ir+1puta9es, eu for resoRsi9era9a eu revista a 9esisão pela rejei?ão; 

Ili - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 
da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração 
ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; (lncluldo 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

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

d) a prevista no inciso Ili do art. 73 desta Lei; 
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VI - tenha tido contas de parceria julgadas irn,gulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrlvel, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

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

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

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

§ 1° Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no êmbito de 
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob 
pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização 
do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

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

~ veda9ãe prevista Re iRsise Ili de caput deste aFlige, Ae que taAge a ter seme dirigeAte ageAte 
pelf.tise de Peder, Rãe se aplisa aes servi9es seciais autêAemes destiAatáries de seAtrit11.1i9êes ses 

•-;:::::::·;.:: :: :~:: 13204 do 2015) ÍPROC. N• :ii~:: r 
§ 4° Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no§ 2°, ~~Oele~~eell ?i'J 4 i 

decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de 
parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. (lncluldo 
pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

Af:t--40. ~ 1Jedada a seletlra9ãe de parserias previstas Aesta bei que teAham per etljete, eA•Jelvam eu 
iAsluam, direta eu iAdiretameAte: 

l--Gelega9ãe Elas fuR9êes Ele regula9ãe, Ele fissalizaçãe, Ele exersisie Ele peEler Ele pelisia eu Ele eutras 
ativiElaEles exslusivas Ele EstaEle; 

li presta9ãe de servi9es eu de atividades suje eestiAatárie seja e aparelhe admiAistrative Ele Estade. 
Paragrafe ~Aise. ~ vedade também ser etljete de parseria: 
l--a-GoAtrata9ãe de servi9es de seAsulteria, sem eu sem predute determiAaee; 
IJ----.e. apeie admiAistrative, sem eu sem dispeAitlili:i:a9ãe Ele passeai, fernesimeAte de materiais 

SeAsumiveis eu eutres tleRS. 

Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por objeto, envolvam ou 
incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder 
de policia ou de outras atividades exclusivas de Estado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

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

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

Art. 41. ~ vedada a sria9ãe de eutras medalidades de parseria eu a semtliAa9ãe das previstas Aesta 

Paragrafe ~Aise. A hipótese de caput Rãe tra;i: prejul:i:es aes seAtrates de gestãe e termes de parseria 
regiEles, respestivameAte, pelas 1 ni• n• • a.sn, rln 1 fi rln mqin rln 1 aqo , e Q.790, de 2J de marye de 1 QQQ . 

Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3° e no parágrafo único do art. 84, serão celebradas nos termos 
desta Lei as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso 1 do art. 2º . (Redacão 
dada pela L1ii nº 13.204, de 2015) 

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

CAPITULO Ili 

DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO 

Seção 1 

Disposições Preliminares 

AFI. 42. As parserias serãe fermalizaElas meEliaRte a selel:lra9ãe de terme de selal:lera9ãe eu de terme 
de femeRte, seRforme e sase, que terá seme sláusulas esseRsiais: 
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Ar!. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de 
fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que teré como cléusulas essenciais: (Redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - a descrição do objeto pactuado; 

li - as obrigações das partes; 

Ili e 'talar letal de repasse e e GreRe9rama de desemllelse; 
Al--a-GlassiliGaçãe erçameRléria da despesa, meRGieRaRde se e mlmere, a data da Reta de empeRlle 

e a deGlaraçãe de qYe, em termas aditivas, iRdiGar se ãe es Grédiles e empeRlles para sYa GellertYra, de 
Gada parGela da despesa a ser traRsferida em exerGíGie fl.ltyre; 

V a GeRtrapartida, qYaRde fGr e Gase, e a fGrma de SYa afeFiçãe em lleRs eígy seFViçes ReGessáries à 
G9RSeGYÇã9 de elljete; 

Ili - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

IV- (revogado); (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1° do ar!. 35; (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

• VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação; 

• 
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Vil a ellri9açãe de prestar GQRlas Gem deliRiçãe de fGrma e prazes; 

Vil - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

x..-.a.-OeliRiçãe, se ter e Gase, da lilYlaridade das lleRs e direitas remaResGeRles Ra data da GeRGIYstle 
eY extiRçtle da parGeFia e qYe, em raztle ciessa, RQY•Jerem sida adqYirides, predYziees eY traRsfGrmades Gem 
reGYrses repassaees pela admiRistraçtle pilllliGa; 

Xl---a-<3stimativa Ele apliGaçtle fiRaRGeira e as fGrRlas Ele destiRaçãe Eles reGYrses apliGades; 
XU-a prerre9ati>1a de érgtle gy ea eRtiElaee traRsferieera das resYrses fiRaRGeires de assYmir eY Ele 

traRsferir a respeRsallilidade f)ela exeGYçãe de elljelQ, Re Gase de paralisaçãe eY tia eGerrêRGia Ele fale 
rele'laRle, de mede a evitar sya desGeRtiRYieade; 

Xlll--3 pre•Jistle de qYe, Ra eGerFêRGia cie GaRGelameRte de rest9s a f)a9ar, e qYaRtitative f)essa ser 
reElYzide até a etapa qye apreseRle fYRGieRalidade; 

XIV a ellri9açãe Ele a ergaRizaçãe da seGieeaee Givil maRler e me•JimeAtar es reGYrses Ra GeRla 
llaRGária espeGlfiGa Ela f)arGeria em iRslilYiçtle liRaRG~ iRdiGada pela aemiAislraçãe pilEiliGa; 

'A1 e livre aGesse das seFVieGres Eles érgtles eY das eRlidaees pilllliGas repassaeeras Eles reGYrses, 
de GeRlrele iRlerRe e 99 TrillYRal Ele GeRlas oorrespeAdeRles aes preGesses, aes deGYmeRtes, às 
iAfGrmaç9es refereRtes aes iRstrYmeRles Ele lraRsferêRGias re9YlameRlaees per esta bei, llem Geme aes 
leGais de ex0GY9tle de elljete; 

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão 
ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou 
transformados com recursos repassados pela administração pública; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

XI - (revogado); (Redacãodada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

XIII - írevogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os 
recursos em conta bancéria especifica, observado o disposto no art. 51; (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
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de 2015) 
PROC. N 2._--!.f-'"'--'-4-J-:..t.1--1 

FOLHAS 
XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do n una e antas 

correspondente aos processos. aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou 
a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; (Redacão dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

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

XVII a iRdisação do foFO paFa dirimir as dll'lidas dosorFORtos da OXOCIJÇão da parceria, ostallolocoRdO 
a obrigatoriedade da prévia taRtati'la do solllção admiRistFati'la som a participação da Ad'locasia GoFal da 
URião, om caso da os partisipas sor:em da osfora fodoral, admiRistFação diFOta Oll iRdireta, Ros lermos do art. 
11 da Medida Provisória Rº 2.1BQ ~5, de 24 do agosto do 2QQ1 ; 

XI/Ili a obrigação do a orgaRi2ação da sociedade ci'lil iRsorir clállsllla, RO coRtFato qlle celobFar som 
fornecedor do boRs Oll sof\<iços com a fiRalidado do oxoclltar o objeto da parcoFia, qllo permita o li'lre acosso 
dos sof\<idoras Oll ompr:egados dos órgães Oll das oRtidados ptlblisas i:opassaderas des rocllrses ptlblices, 
bem come des órgães do coRtFela, aes des1JmaRtes e FGgistFes ceRlábois da ompr:esa coRtFatada, ROS 
lermos desta boi, sal'/e qllaRde e ceRtFato ebedecor a normas llRiformes para todo o q1Jalq1Jor coRtFataRto; 

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo 
a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de 
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015\ 

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

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

~ FGspeRsabilidado oxcl1Jsiva da orgaRi2ação da seciodado ci'lil pelo pagameRto des aRsargos 
traball'listas, pr:e'lideRciários, fiscais e comeFCiais FOlati'los ae ruRcieRameRte da iRstitlliç!ie o ae 
adimplomeRto do termo de colaberação Oll do fomeRta, Rãe se saracteri2aRde respoRsabilidado solidária Oll 
s1Jllsidiária da admiRistFaçãe plllllica polos FGspecti•tos pagameRtes, q1Jalq1Jor eRoraçãe do objete da paFCeFia 
eu FOStriçãe à Slla OXOCIJÇãe. 

Pafágrafo llRice . CoRstarão ceme aRoxes de iRstF1JmoRto do paFCoria: 
1--G-plaRe do trabalho, qllo dele é parto iRtegFaR~3 e iRdissesiá'lel; 
li o FOQlllameRte de cempFas e ceRtrataçlies adetade pela ergaRi2açãe da seciedade ci•Jil, 

dovidamoRto aprovade pela admiRistFaçãe ptlblica paiteifa., 

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

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo 
de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável. (Redacão dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

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

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

Seção li 

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil 

~. As ceRtFataçêos de lleRs o sef\<içes pelas ergaR~açlíos da seciedade civil, feitas cem e 1Jse Ele 
rec1Jrses tr;:msforides pela admiRistraçãe ptlblica, deverãe ebseFVar es priRslpies Ela legalidade, Ela 
moFalidade, da baa fé, Ela pF9tlidade, da impessealidade, Ela eceRemicidade, da eficiêRcia, da iseRomia, da 
pulllicidado, da Fa;rnabilidade o de jlllgameRte ebjetive e a b!lsca permaReRte de qllalidado e dllrallilidade, Ele 
acefde cem e FOglllameRte de cempras e ceRtFataçêe·; aprovade para a c0Rsec1Jçãe de ebjoto da paFCeFia. 
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(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) FOLHAS 
§ 1 º O prosessameRIG eas G9mpr:as e G9Rtrata9êes p9eeFá ser 1 

eisp9Rieilizae9 pela aemiRistr:açã9 púelisa às 9FQaRizaçlles ea s9sieeaee sivil, aeert9 a9 p(!elis9 •<ia iRternet, 
(;Jue permita a9s iRteressae9s fQrmular prnp9stas. <Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2º O sistema elet~RiG9 ee que tr:ata 9 § 1° GClRteFá fQrr:amenta ee R9tiffsaçã9 e9s f9rnesee9res eo 
r:amo ea soRtratação (;Jue soRstem eo saeastro ee que tr:ata o art. â4 da bei Rº 6.êêê, ee 21 ee juRl=io ee 1QQâ 
~<Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art,....411. o 9ereRsiameRto aemiRistrativo e ffRanseiro eos resursos reseeieos é ee respoRsaeilieaee 
exslusiva ea OFQaRi2lação ea sosieeaee sivil, iRsluuive AO (;JUS diz respeito às eespesas Ele susteio, 
iR1JestimeRIE1 e pessoal . (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° (l/E;T.A,QO). (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
~s eRGaFQOS traeall=iistas, previeeAGiários, fissais e somersiais relatiV9s ao fuAGi9RameAto Ela 

iRstituição e ao aeimplemeRto Elo termo ee solaboração ou Ele fllmeRlo são ee respoRsaeilieaee exslusiva 
Elas or9aRizaçlles Ela s9sieeaee sivil, Rão se sarasterizaAElo responsaeilieaee solieária ou suesieiária Ela 
aemiAistração pi:ielisa pelos respeGtivos pa9ameAtos, E1ualquer oRer:ação Elo otajeto Ela parseria ou restrição à 
sua exesuç~(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção Ili 

Das Despesas 

M.-4ti. As parserias eeverãe ser exesutaeas som estrita observãRsia Elas sláusulas pastuaeas, seA89 
veeaeo: 

l--feali2;ar eespesas a titulo Ele taxa Ele aemiRistr:ação, Ele 9erêRGia ou similar; 

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

1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao obje·to da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

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

Ili mGeiffsar o otajeto, exsetG AO sase ee amplia1:ão ee metas, eesee que seja previameAte aprovaea a 
aeequação cio plaRO Ele tr:aball=io pela aemiRistra9ã9 pú91iGa; 

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

IV - (VETADO); 

V utili2lar, aiAea que em saráter: emer9eAsial, resursos para ffRalieaee eiver:sa Ela estaeelesiea AO 
plaAo ee traeall=io; 

VI realizar eespesa em eata aRter:ier à vi9êAGia Ela parseria; 
W--efetuar pa9ameAto em eata posterior: à vi9êAGia Ela parseria, salvo se expressameAte autorizaee 

pela autGrieaee sempeteRte Ela aemiAistra9ãe públisa; 
VIII traAsferir resursos para slubes, assoGiat;ees Ele serviEleres, partiEles politisos ou quaisquer 

eAtiElaEles GOAQêReres; 
IX reali;>;ar eespesas som: 
3)-multas, juros ou sorreção meRetária, iRslusl\te. refereAtes a pa9ameRtes eu a resoll=iimeRIGs fora Elos 

pra;>;es, salvo se eeserreAtes ee atrases ea aemiRistraçãe pi:ielisa Ra liberaçl!lo ee resur:ses ffAaRseiros; 
b) publisieaee, salvo as previstas AO plaRo ee traball=io e eiretameRte viAsulaeas ao otajetG ea parseria, 

Ele saFáter aeusativo, iRfurmativo ou ee orieRtaçãe ll9Gial, eas quais Rão soAstem Aomes, sfmbolos ou 
ima9eAs que sarasterizem i')F9moção pessoal; 

st-Pa!JameRlo Ele pessoal soAtrataeo pela 9FflaRiza9ãe ea sosieeaee sivil que Rão ateReam às 
exi9êR6ias ee aFI. 4ê; 

Elj-Gbr.>s que sar:asterizem a ampliação se área-GaAstrulsa ou a iRstalaçao se Rovas estruturas ffsisas. 

V- @vogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - í@vogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII - ú:evogado); <Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

IX - í@vogadol : <Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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a) (revogada) ; (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

b) (revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

c) (revogada) ; (Redaglo dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

d) (revogada) . (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

PROC. NR 

FOLHAS 

1 s-:i- lb · 
5.2/ 

Al:t--46. Peéerãe ser pagas Gem reGYrses viAGYlases à paFGeria, sesse qye apFevasas Ae plane se 
trallall:le, as sespesas Gem: 

1-----Feil!Yneraçãe Sa eqyipe simeASienasa AQ plaAe se trallall:le, inGIYSi~·e se passeai pféprie Sa 
eFgaAizai;:ãe Ela seGiesase Givil, ElYraAle a 1Ji9ênGia Ela paFGeFia, pesense Gentemplar as sespesas Gem 
pagamentes se impestes, G9AlrillYii;:êes seGiais, FYnse se Garantia se Tampe se SeFVii;:e FGTS, férias, 
séGime terGoiFe salárie, saláries pFepeFGienais, verllas resGisérias e semais eAGarges seGiais, sesse qye tais 
valeres: 

a) Gerrespensam às ali•Jisases pF8vistas para a GenseGYçãe se elljete e à qYaliiiGaçãe téGniGa 
neGessária para a exeGYçãe Ela funçãe a ser desempenllaSa; 

ll) sejam oompalíveis Gem e valer se merGase da Fegiãe ansa atya e Rãa sypeFier ae teta se Pesar 
1'xeGYlive; 

G) sejam pFeperGienais ae tampe se trallall:le efetiva e exGIYsivamente sesiGase à paFGeFia Gelellrasa; 
ll---4iárias refareAtes a sesleGamente, l:lespesa~1em e alimentaçãe Aes Gases em qye a exeGYçãe se 

elljete Ela paFGeFia assim e exija; 
Ili mYltas e enGaFges vinGYlases a atrase ne cYmprimente se ellrigaçêes previstas Aes plaAes se 

trallalJ:Je e de execYçãe financeira, em censeqYência se inasimplemente Ela admiAistraçãe pylllica em liilerar, 
tempestivamente, as parcelas aceFdasas; 

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: CRedacão 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio 
da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, sali'.!rios proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

b) (revogada); (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

li - diárias referentes a deslocamento, hospeda~1em e alimentação nos casos em que a execução do 
objeto da parceria assim o exija; CRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

Ili - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor 
total da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação cios referidos equipamentos e materiais. 

§ 1º o, remYAeraçãe se eqYipe se trallalJ:Je cem reGYFSes transferises pela asmiAistraçãe pYllliGa nãe 
gera viAGYle trallall:lista Gem e eAte transfariseF. 
~ inadimplência da ergaAizaçãe Ela seGiedase Gi11il em relaçãe aes enGaFges trallaiJ:Jistas nãe 

traAsfare à lJAiãe a respensallilisase per seY pagaFRente, 
~eFãe setalJ:Jases, na plane de trallalJ:Je, as valeres das impestes, GentrillYii;:êes seGiais, FYnse se 

Garantia dG Tempe de Sen<i9e FGTS, férias, déciFRe ter<:eiFe salár:ie, saláries preper<:ienais, "erbas 
resGisérias e demais eAGaFges seGiais inGidentes sellre as alivisades previstas para a exeGYi;:ãe se elljete, de 
respensallilidade Ela enMase, a serem pagas sem as reGYFSes transfarises per meie Ela paFGeria, ElYrante 
sYa vigênGia. 

~ãe se iAGIYem Aa previsãe se § 3° as trill1.1tes se nat1.1reza sireta e persenalíssima q1.1e enerem a 
eAtisase. 

§ 1 º A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a 
responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de 
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repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 3° O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com 
recursos da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder público. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 
2015) 

§ 4° .IBevogadol. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 5° (VETADO). 
PROC. N2 __ 1.:.....::~-t'-""T-
FOLHAS 

Ar:t. 47. G plane de traball:le pedeFá insh;ir e pagaíl'lento de s1.1stes indiretes nesessáries á exes1.1çãe de 
elajeto, eíl'l pFGporção n1.1nsa s1.1perior a 1 á% (q1.1inze per sento) de '.<aler total da parseria, desde q1.1e tais 
s1.1stes sejam éeGorrentes exsl1.1si>Jaíl'lente áe s1.1a realiza<;:ão e q1.1e: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 sejan'l nesessáries e pFG1:iorsienais ae GYíl'lprin'lento áo olajeto; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

U--fiq1.1á éen'lonstraáa, ne plane ée trallall:le, a vinG1.1laçãe entre a realização áe olljeto e es s1.1stos 
aáiGionais pagos, beíl'l Geíl'le a pFGpersienalieaee entre e >Jaler page e e paFGent1.1al áe s1.1sto apFG'.1aeo para a 
exaG1.1ção áo olajato; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111---tais GYstos pFGpeFGionais não sajan'l pages por q1.1alq1.1er 01.1trn instrníl'lento éa paFGeria. (Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1 º Os GYslos ineiretes pFGpeFGienais ee qye trata esta ar:tigo poáen'l insl1.1ir eespesas áe internet, 
transper:te, oil1.1g1.1el e tolefQne, llan'l 60íl'le raíl'11.1naraçõos ee sarviçes 6entállais e ee assesseria j1.1ríei6a, nes 
teFíl'les ee caput, saíl'lpre q1.1e tenl:laíl'l por ebjete e plane ee traball:le pa6t1.1aáe 6eíl'l a aán'linistraçãe pbibli6a . 
(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° Oespesas 6eíl'l a1.1áiteria externa sentrata(la pela erganizaçãe éa sesieáaáe Gi'.•il, íl'leSíl'le q1.1e 
rela6ienaáae seíl'l a axes1.1çãe ée teríl'le áe Wíl'lento e/e1.1 áe 6elaberaçãe, não peáen'l ser in61Yíáas nes 
61lstes ináiretes éa q1.10 trata e caput éeste ar:tige . (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
~ selei;:ãe e a sentrataçlle pela eFQanizaçãe éa sesieáaáe Gi'lil de eq1.1ipe envel>Jiáa na exes1.1çãe 

áe teríl'le éa Wíl'lante e/ey éa selaberaçãe áeverãe ebservar es prinsípies éa aán'linistraçãe pbiblisa pre'listos 
no capyt áe ar:t. J7 éa Censtit1.1içãe federal. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° A eFQanizaçãe da sesieáaáe 6ivil deverá áar an'lpla transparên6ia aes valeres pages a Ulule de 
raíl'lYnaraçãe áe s1.1a aq1.1ipe áe traball:le 'lins1.1laáa à exe6Yçãe áe teríl'le áe fen'lente e1.1 áe selalleraçãe. 
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ áº ~llle peáerlle fazer j1.1s à reíl'lYneraçlle éa que trata esta ar:tige pesseas natyrais qye tenl:laíl'l siáe 
senáenaáas per srin'les : (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

l--G9ntra a administraçãe pbiblisa ey e patrimõnie pbiblioo; (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
U--eleitorais, para es q1.1ais a lei sen'line pena pri>Jativa áe liberdade; (Revogado pela Lei nº 13.204. de 

2015) 
Ili de lavagem e1.1 es1.11taçãe áe bens, direitos e valeres. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
§ êº O pagamente áe rem1.1neraçãe da eq1.1ipe-Gentrataáa pela eFQanizaçãe éa sesieáaáe sivil sem 

res1.1rses áestinaáes pela adn'linistraçãe pbiblisa nãe gera 'líns1.1le traball:lista sem e peáer pbilllise. (Revogado 
pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§--7!!..A inaáimplênsia éa eFQanizaçãe da sesiadade sivil eíl'l relai;:ãe aes ensaFQes traball:listas, fissais e 
semeFGiais nãe transfere à aáministraçãe pbiblisa a respensallilidaée per se1.1 pagamento nem pederá enerar 
e elajete de terme de fQmente eY áe selalleraçãe 01.1 rei;tringir a s1.1a exes1.1çãe. (Revogado pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

§ 6° Q1.1anáe es s1.1stos indiretos ferem pages tamllém per elltras fQntes, a eFQanizaçãe éa sesieáada 
sivil deva apresentar a íl'1Bn'19ria éa sáls1.1le áe rateie áai despesa, vedada a d1.1pliddaée eY a sebrepesiçãe da 
wntes áe rec1.1rses ne s1.1steie áe 1.1ma íl'lesma parsela eles s1.1stes indiretos. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 
2015) 

Se•;ão IV 

Da Liberaçã1) dos Recursos 

Art,.-48. As paFGelas áes resurses transferiáes ne llmllite da paFGeria serlle lilleradas em estrita 
senwrn'liáaáe sem e sFGnegraíl'la áe áesen'lllelse aprnvade, exsete nes sases a seg1.1ir, nes q1.1ais fi6arãe 
retidas até e saneaíl'lente das impFGpriedades: 

~1ande I:le1.1ver rundades inéisies de nlle lar esei+iáe llea e regYlar apliGaçãe éa paFGela 
anteriermente resebiea, na feFn'la éa legislaçãe aplist1vel, insl1.1sive q1.1anáe aferides em pFGseáimentes de 
fissalizaçãe lesai, realizaáes perieáisaíl'lenta pela entidade ebl 9rgãe repassador áes reGYrsos a peles 9FQães 
áe sentFGle interne e externe da administraçãe pbilllisa; 

ll----ql.1anáe verifi6ade desvie áe finalidade na aplisaçãe des res1.1rses, atrases nãe j1.1stifisades ne 
s1.1mprimento das etapas ey fases pFGgramadas, práti6as atentat9rias aes prinslpies fynáamentais éa 
administraç!'1e pbilllisa nas sentratações e éemais- ates pratisades na exes1.1çãe éa paFGeria ell e 
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111-q\Jamle a ergaRiza9ãe 9a secie9a9e civil 9eixar 9e a9etar as me9idas saReaderas apeRta9as pela 

admiRislraçãe pYblica e1.1 peles érgaes de ceRtrole iRteme e1.1 exterRe. 

Art: '48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão 
retidas até o saneamento das impropriedades: (Redac[10 dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

11 - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de 
fomento; .{B_edacão dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

Ili - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. (Redação 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 49. ~le case 9e e plaRe 9e traeall:le e e cmRegrama 9e 9esem9else pre\!erem mais de 1 (1.1ma) 
parcela 9e repasse 9e rec1.1rses, para recebimeRte se ca9a parcela, a ergaRizaçãe da seciedase ci•,cil de\!erá: 

1 ter preeRcl:lide es re'JYisites exigides Resta bei para celebraçãe 9a parceria; 
li apreseRtar a prestaçae de ceRtas da parcela aRterier; 
111---estar em sit1.1a9ãe reg1.1lar cem a exec1.1çãe 9c• plaRe 9e traeall:le. 

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de 
cada exerclcio. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

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

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

Art. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de 
liberação de recursos referentes às parcerias celebradas nos termos desta Lei. 

Seção V 

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos 

Art,....á.1. Os rec1.1rses receei9es em decerrêRcia da parceria serãe depesitades e gerides em ceRta 
baRcária específica, em iRstit1.1içãe fiRaRceira pYelica iR9icada pela a9miRistraçãe pYelica, e, eR'JYaRte Rl3e 
empregases Ra s1.1a liRali9a9e, serãe eerigateriameRte aplicades em ca9ernetas 9e pe1.1paRça, se a pre1Jisãe 
9e se1.1 1.1se fur ig1.1al e1.1 s1.1perier a 1 (1.1m) mês, e1.1 am fuRde 9e aplicaçãe liRaRceira se c1.1rte praze e1.1 
eperaçãe do mercade aberte lastreada em tlt1.1les 9a 9í\!i9a pYelica, 'JYaR9e e praze pre\!iste para s1.1a 
1.1tilizaçae fur ig1.1al e1.1 iRferier a 1 (1.1m) mês. 

Parágrafe YRice. Os reR9imeRtes 9as aplica9êes liRaRceiras, 'JYaR9e a1.1terizades Res termes 9e art. 
57, serãe eerigateriameRte aplicades Re elajete 9a parceria, estaR9e s1.1jeites às mesmas ceR9iç1les de 
presta9ãe 90 ceRtas exigidas para es rec1.1rses tr•msferides. 

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 
especifica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. (Redacao 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

~- Per ecasiãe 9a seRsl1.1sãe, áeRYRsia, ressisãe e1.1 extiRçãe áa parceria, es saldes fiRaRceiros 
remaResseRtes, iRcl1.1si\!e es proveRieRtes 9as reseitae; eetidas das aplica90es liRaRceiras realizaáas, serãe 
devel\!i9es à eRtida9e e1.1 érgãe repassaáer áes recurses, Re praze imprerregável de 3() (triRta) dias áe 
eveRte, see peRa 9e imeáiata iRsta1.1ra9ãe 9e temasa de ceRtas especial áe respeRsável, pre\!iáeRcia9a pela 
a1.1teriáaáe cempeteRte áe érgãe e1.1 eRtiáaáe tit1.1lar áe& res1.1rses. 

Art. 52. Por ocasião da conclusao, denúncia, rescisão ou extinçao da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
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devolvidos ~1 administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração 

d~ tomada ele contas especial do responsável, providenciada pela autoridadtWitlQOeléiite::~!~· · : ~ 
publica. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) PROL. N2 =·-----4--

Art. ~3. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será r ~~ 5 5 · 
eletrônica sujeita á identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 

12aFáQrafe ü11ise . Os paQaFRe11tes deveFãe ser realizadas FRedia11te srédite 11a se11ta ba11sária de 
tittJlaridade des fGrnesederes e presta1fares de serviçes. 

§ 1° Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços. (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de 
colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie. (lncluldo pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Art. §4. eFR sases exsepsieAais, desde qlle fiq1JE1 deFReAstrada Re plaRe de trabalhe a iFRpessibilidade 
físisa de pagaFReRte FRediaRte tra11sferê11sia eletrêRiGa. eFR flrnçãe das pestJliaridades de ebjete da parseria, 
da regiãe ende se deseR•Jelverãe as ati\•idades e des serviçes a sereFR prestadas, e teFFAe de selaberaçãe 
91l de fGFReRte 11ederá adFRitir a realizaçãe de pagame11tes em espésie, ebservades GllFR1JíativaFRe11te es 
seQlliRtes pré reqtJisites: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 es paQaFRe11tes eFR espésie estarãe restritas, eFR qtJalqtJer sase, ae íiFRite iRdividtJal de R$ S00,00 
(eitese11tes reais) per be11efisiárie e ae liFRite gleba! de 10% (dez por se11te) do valor total da parseria, aFRbos 
salstJlados leva11do se em so11ta toda a dtJração da parseria; 1 Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

ll-.gs. pa9aFRe11tes eFR espésie deverão estar provistos 110 plaRo de trabalho, qtJe espesifisaFá es ite11s 
de despesa passíveis desse tipe de exestJçãe fi11a11seira, a 11a\1Jreza des be11efisiáries a serem pagas 11essas 
GOAdiçlies e o sre11egraFRa de saqtJes e pagaFReRtes, seFR liFRites iRdiviEltJais e tetaí, ebserva11Ele e previste 
110 iAGise í; {Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili es pagaFReRtes de qtJe trata este artige se~e realizadas per FReie de saqtJes realizadas 11a se11ta 
de terFRe de fQme11te 91l de selaboraçãe, fisa11de per eles respe11sáveis as pesseas fisisas qtJe es realizareFR, 
as qtJais: {Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a)-prestaFão mmtas á erga11ização da sosieElade sivil de valer total resebido, eFR até aO (triRta) dias a 
se11tar da data de ültiFRo saqtJe realizada, per FReie da aprese11tação erga11izada das 11otas fissais Oll resibos 
qtJe somprovem os pagame11tes efettJades e qtJe reªistreFR a ideRtifisaçãe de beRefisiárie fi11al de sada 
pagaFRe11te; {Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) deuefveFão à GeAta de terFRe de fGFReRte 91l de selaboraçãe, FRedia11te depésite ba11sárie, a 
totalidade dos valores resebides e Rãe aplisades à data a qye se refere a all11ea a deste iAGise; {Revogado 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV a respo11sabilidade pera11te a adFRi11istraçãe püblisa pela boa e regtJlar aplisação des valeres 
aplisades 11es termas deste artigo perFRa11ese GeFR a erga11izaçãe da sesiedade sivil e GeFR es respestives 
respe11sáveis se11si911aE1es 11e teFFAe de selaberaçãe eu de fGFRe11te, pedeRde estes agir regressivaFReRte em 
relaçãe à pessea fisisa qtJe, de qyafqyer fQrma, hetJver dade satJsa à irregtJlaridade 11a aplisação desses 
restJrses; IBevogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

lJ-a-reg1JlaFRe11taçãe pederá stJbstittJir e saqtJe à GeRta do terme de fGFRe11te etJ de selaberaçãe pele 
srédite de \<ater a ser sasade eFR se11ta desigRada pela eRlidade, hipétese eFR qtJe a respe11sabilidade pelo 
deseFR11e11ho das atribtJiçêes 11revistas 119 i11sise Ili deute artige resaiFá i11tegralFReRte sabre es respe11sáveis 
pela erga11izaçãe da sesiedade sivil se11si911ades 11e terme de selaberaçãe etJ de fGFReRte, FRa11tidas tedas as 
deFRais se11Eliçlies previstas 11este arti9e; (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Vl--seFá seRsiEleraEle irregtJlar, sarasterizará Eles•Jie Ele restJrses e Eleverá ser restittJíde aes sefres 
püblises qtJalqtJer pagaFRe11te, Res terFRes deste artigG, Ele Elespesas Rãe atJterizaElas Re 11ta11e Ele trabalhe, 
de despesas 11as qtJais 11ãe esteja ideRtifisade e be11eflsiárie fiRal 91l de despesas realizadas em desaserao 
GeFR qtJalqtJer das se11diçêes ell restriçêes estabelesidas 11este artigG-. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

SeçãoVl 

Das Alterações 

Art--5§. A vi9ê11sia da parseria 11oderá ser alterada media11te solisitaçãe da orga11ização da sesiedade 
Givil, EleviElarne11te ferFRalizaEla e jtJstifisaEla, a ser a11rese11taEla 11a aEIFRiAistraçãe püblisa eFR, 11e FRíRiFRe, JO 
(tri11ta) dias a11tes de térmi110 de stJa vigêRsia. 

12arágrafQ ü11ise. A 11rer:regaçãe de oflsie da »•igê11sia de i11str1Jme11to de»•e ser feita 11ela aEIFRiAistraçãe 
püblisa, a11tos de setJ térFRiAe, E11Ja11de ela der satJsa 3 atrase 11a liberaçãe des restJrses, liFRitada ae exale 
períeEle de :;itrase verifisado. 
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Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da or·~~~~~ê.~~;.i ___ _ 
civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada á administração públi 
dias antes do termo inicialmente previsto. (Redação dada ela Lei nº 13.204 de 201 

Parágrafo único. A prorrogação de oficio da vigê,1cia do termo de colaboração'mrmift:iímmttTõi~f'SEttoc==== 
feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada 
ao exato perlodo do atraso verificado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ar:t. 5ê. A admiAistraçãG pllblisa pGdeFá au!Grizar G remaAejameR!G de resuFSGS dG plaRG de aplisaçãG, 
duraRte a 1JiQêRsia da paFGeria, para GGRsesuçilG dG Gbje!G pastuadG, de mGdG que, separadameRte para 
sada sategeria eGGRêmisa da despesa, sGrreRte Gil Ele sapital, a GFQaAizaçae Ela SGGieElade si•Jil remaAeje, 
eR!re si, es '/alGres ElefiAides parn es iteRs de despesa, desse que, iREli'lisualmeRte, GS aumeRtes Gil 
simiAuiçêes RãG ultrapassem 25% ('liR!e e siAGG per seA!e) sG 'laler eFigiAalmeAte apFG'lasG AG plaRG se 
traball:IG para sasa item. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Pafágr.afG llAiGG. O remaRejameRte sGs recurses <:le que trata e caput semeRte esGrreFá mediaRte 
pFé>Jia sGliGitaçãG, GGm justifisativa apreseRtada pela GFgaRizaçae Ela sesieda<:le sivil e apFGvada pela 
asmiRistraçãG pllblisa respeRsável pela par:Geria. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 57. Fla>teREle relevêRGia para e iRteresse pll91ise e mesiaRte apFGvaçilG pela admiRistraçilG pllblisa 
da alternçae AG plaRe Ele traball:IG, es reReimeRtos das aplicaçêes fiRaRGeiras e e>1eRtuais saldGs 
remaResseRtes pGeeFãG ser aplisaEIGs pela ergaRizaçãG da sesiedaee Gi'lil Ra ampliaçãe <:le metas <:le ebjete 
Ela paFGeria, Elesse que essa aiRea esteja 'liQeRte. 

PaFágl:afG ilRise .• ~ altera9êes pre'listas RG caput pressiRsem de aprnuaçae Ele RG>1e plaAG de traball:le 
pela admiAistraçãG pllblisa, mas RãG <:la aRálise jurlElica pré>Jia da miRuta dG terme aditi>/G <:la parseria e da 
publisaçãe dG extratG Ele termG aditi>/G em meies efisiais <:le divulgaçãe. 

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poder<i ser revisto para alteração de valores ou de metas, 
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

Parágrafo único. (Revogado). (Redacão dada__Qllla Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VII 

Do Monitoramento e Avaliação 

Art. 5B. />, admiAistraçãG pilblisa está iRsum9i<:la <:le realizar prnsedimeRtes de fissalizaçãG das 
paFGerias selebradas aRtes de térmiAG da sua vigêRGia, iRslusive per meiG <:le >1isitas iR lGcG, para fiRs de 
mGRiteramente e avalia9ãG de sumprimeRIG de Gbjete, Ra furma de regulameRIG. 

§-4Ll?ara a implemeRta9ilG de dispeste Re caput, e óFgãe pGdeFá valer se dG apGiG tésRise se 
teFGeirns, delegar GGmpetêRsia eu firmar par:Gerias seFP óFgiles Gil eAtidades que se situem próximes aG lesai 
Ele aplisa9ãe dGS resursGS. 

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto 
da parceria. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 201 §} 

§ 1° Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio 
técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem 
próximos ao local de aplicação dos recursos. (Redaçãg dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Nas parcerias com vigência superior a 1 (urn) ano, a administração pública realizará, sempre que 
passivei, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como 
subsidio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. 

§ 3º Para a implementação do disposto no § 2º , a administração pública poderá valer-se do apoio 
técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem 
próximos ao local de aplicação dos recursos. 

Art. aQ. ,A, admiRistraçae pllblisa emitiFá relatériG téGAiGG de mGRi!GrameRte e a'/alia9ãe <:la paFGeria e G 
submeterá à semissãe de mGRi!GrameRIG e a>1aliaçãe ·~esigRa<:ia, que G l:lemele!JaFá, iRdepeRdeRtemeRte da 
Gbriga!Griedade de apreseRtaçãe Ela prestaçãe de seRt3s <:ie'li<:ia pela GFQaRiza9ae da sesiedade sivil. 

PaFá!jrafG ilRisG. O relatóriG téGRiGG <:le meRiterarneRtG e a'/alia9ãe Ela par:Geria, sem prejulze se eutres 
elemeRtes, deverá GGRteF: 

Art. 5B. A administraçao pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria 
celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissao de 

22/07/2019 17:22 



Ll3019 

• 

• 

29 of 40 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ ato2011-2014/2014/leVl 1 ... 

monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 1° O relatório técnico de monitoramento e ava1iação da parceria, sem prejulzo de outros ele 
deverá conter: <Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

li - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio soc1a 
obtido em razão da execução do objeto até o periodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados 
no plano de trabalho; 

Ili valeres efelivameRte traRsferiàes pela aàFRiRistra9ãe pYblisa e valeres semprevaàaFReRle 
Ylilizaàes; 

IV qYaRàe fere sase, es valeres pa9es Res tern1es àe art. 54, es GYStes iR9iretes, es reFRaRejaFReRtes 
efetyades, as sebras de resYrses liRaRseires, iRG!YiR9e as aplisa9êes liRaRseiras, e eveR!Yais valeres 
9e>1el11ides aes sefres pYblises; 

V aRálise àes 9esYFReRl9s semprebatéries das despesas apreseRtades pela ersaRiza9ãe da 
sesieàade sivil Ra presta9ãe de seRtas; 

\li aRálise das aYàiterias realizadas peles seRtreles iRterne e externe, Re ãmeite da lissalizaçãe 
preveRtiva, bem seme de sYas seRslYsêes e das meàiclas qye romaram em 9eserrêRsia dessas aYàiterias . 

Ili - valores efetivamente transferidos pela administração pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204. 
de 2015) 

IV - (revogado) ; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 
sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no ãmbito da 
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos ·de fundos especificas, o monitoramento e a 
avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei. 
(lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. êQ. Sem prejYize da fissaliza9ãe pela aElmiRistra9ãe pYblisa e peles ersães de seRtrele, a 
exesyçãe da parseria pederá ser asempaRl:lada e fissali2!a9a peles seRsell:les àe pelltisas pytJlisas das áreas 
serrespeRàeRles ee atuayãe existeRtes, em sacia esfer3 de 9e11erRe. 

Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela aclministração pública e pelos órgãos de controle, a 
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de pollticas públicas das áreas 
correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 
2015) 

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos mecanismos de 
controle social previstos na legislação. 

Seção VIII 

Das Obrigações do Gestor 

Art. 61. São obrigações do gestor: 

1 - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

li - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicies de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

Ili - (VETADO); 
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IV er+iitir parecer técRice ceRcl11si11e de aRálise da presta9ãe de C9Rlas fiRal, cem base Re relatórie 
técRice de meRiterameRte e a•Jalia9ae de 1:111e trata e art. 59 desta bei; 

IV , emitir parecer técnico conclusivo de análise ela prest11ção de contas final, levando em consideração 
o conteúao do relatório técnico de monitoramento e avaliaçao de que trata o art. 59; (Redacão dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 
avaliação. 

Art---9.'l. ~la l:lipótese de Rae exec119ae e11 má exec119ae de parceria em viger e11 de parceria Rã9 
reRevada, 0xcl11sivameRte para asse911rar e ateRdimeRte de serviçes esseRciais à p9p11laçãe, a 
aElmiAistra9ae pública peElerà, per ate próprie e iRElepeREleRtemeRte Ele a11!9r~a9ãe j11Elicial, a fim Ele reali.:ar 
911 maRter a exec11çãe das metas e11 ativiElaEles paGt11aElas: 

Art. 62. Na hipótese de inexecuçao por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha 
sido a modalidade ou tftulo que concedeu direitos de uso de tais bens; 

li ass11mir a respeRsaeiliElade pela exec11ça9 99 restarlte Ele eejete previste Ae plaRe de traeall:ie, Re 
case Ele paralisa9ae e11 Ela ecerR'iAcia Ele fal9 relevaAte, Ele meEle a evitar s11a ElesGeAtiA11iElaEle, EleveAEle ser 
ceAsiEleraEle Ra presta9ãe Ele C9Rtas e q11e fei exec11tade pela ergaRi;:a9ae Ela secieElaEle civil até e memeRt9 
em q11e a aElmiRistraçãe ass11mi11 essas respeAsaeilidaGe& 

li - assumir a responsabilidade pela execuçao do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no 
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de 
contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração 
assumiu essas responsabilidades. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único . As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao 
administrador público. 

Seção 1 

Normas Gerais 

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de 
prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho. 

§ 1° A aElmiRistraçãe púeliGa femecerà maR11aio especifices às er9aAi<:a9êes Ela secieElaEle civil per 
esasiae Ela selebraçae Elas parcerias. 

§ 1° A administraçao pública fornecerá manuais especificas às organizações da sociedade civil por 
ocasiao da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos 
procedimentos. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de :W15l 

§ 2° Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1° deste artigo devem ser 
previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. 

§ Jº O re911lameRte pederà, cem ease Ra rnmplexidade de elajete, estabelecer presedimeRtes 
GiforeAGiaEles para prestaçae de GeRtas, Elesde q11e e >Jaler da parceria Rae seja i911al e11 s11perier a R$ 
êQQ.QQQ,QQ (seisceAl9s mil reais). 

§ 3° O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas. (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi 
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação 
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FOLHAS 
do alcance das metas e dos ~;mt;;;;;s,ijji~iffi5r,i~=o=i~~rree que trata a prestação de contas. 

§ 1° SaFãa glesades Ras pFBstai;:1las da seRtas es valeras GJUS Rãe ataRdaram ae dispeste Re caput 
deste ar:tige a Res ar:ts. 53 e 54. 

§ 1° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a 
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. 

§ 3° A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

§ 4° A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de 
recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto 
no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. 

Ar:!. €i5. A prastai;:ãe de seRlas a da ledes es atlls GJUa dela deseFFam dar sa á, sempre GJUe pesslvel, 
em plataforma eletr:êRisa, parmitiRde a visualizai;:ãe per GJUalGJuer iRterassade. 

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, 
permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 66. A prestação de contas relativa à execuç:ão do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á 
mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além 
dos seguintes relatórios: 

1 Relalérie de el(Ssui;:ãe de Objete, elallerade pela ergaRizai;:ãe da sesiedade sivil, assiRade pele seu 
repFSseRtaRte legal, seRteRde as atividades deseRvel'lidas para e sumprimeRte de elljete e e semparative de 
metas prepestas sem es FBsultades alsaR9ades, a partir de sreRe9rama aserdade, aRexaRde se desumeAtes 
de sempre'la9ãe da FBalizai;:ãe das avOes, tais seme listas de pFSseR9a, foles e \1ldees, se for e sase; 

~latérie se IExesYçãe ~iRaAseira, assiAade pele seu FBpFBsaAtaRte legal e e seRtader FBspeRsával, 
sem a dessriçãe sas despesas e FBGeitas efetivameAte FSalizadas. 

1 - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as 
atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com 
os resultados alcançados; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. (Redacão dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Parágrafo llRise . O érgãe plllllice sigRatárie se terme de celallerai;:ãe eu de tarme de fomeAte se'/erá 
seRsiderar aiRda em sua aRálise es seguiAtes relalérieu elallerades iRterAameRte: 

l--relatérie da visita tésAisa iR 1969 FBalizada dYraRte a exacui;:ãe sa parseria, Aes termes de art. sa; 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes 
relatórios elaborados internamente, quando houver: (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

1 - relatório de visita técnica ln loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e 
avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a 
execução do termo de colaboração ou de fomento. 

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análif;e de prestação de contas da parceria celebrada. 

§-4!!-Ne case de parsela llRisa, e 9ester emitirá pareser tésAise seRslusive para fiAs de avaliavãe se 
sumprimaAto de elljate. 
~e case de previsãe de mais de 1 (uma) parsala, a ergaRizai;:ãe da sesiedade civil de'lerá 

apFSseRtar prestavile de seRtas parsial, para fiAs de meAiteramaAte de sumprimaAte das matas de elljete 
viAsuladas à parsela lillarada. 

~-aAálise da prestavãe da seAtas de GJUe traia e§ 2° deverá ser feita Re praze defiRide Ae plaRe de 
~ 

~ara fiAs de avaliavãe GJYaAte á efisásia e efeti>Jidase das avOes em el(SGU\)ile eu GJUe já foram 
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realizadas, GS pareseres tésRises de que tratam e sap11t e e § 1° deste arli9e deverãe, ellri9ateriameRte, 
meRsieRar: 

§ 1~ No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de 
avaliação do cumprimento do objeto. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 
prestação de contas ao fim de cada exerclcio, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do 
objeto. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

§ 3° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

§ 4° Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das u - o u que J ram 
realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

li - os impactos econômicos ou sociais; 

Ili - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado . 

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que 
possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os 
efeitos de prestação de contas. 

Parágrafo único . Durante o prazo de 1 O (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 
de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de 
contas. 

Seção li 

Dos Prazos 

Ar:t-êll. A ergaRi<0açãe tia sesiedade sivil está Gllrigada a prestar as seAtas fiRais da llea e re911lar 
aplisaçãe das res11rses resel!ides Ae praze de até QQ (ReveRta) dias a partir de téFR'liRe da 1Ji9êRsia da 
parseria, senferme estalleleside Re respestive iRstrnmeRte. 

Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada 
exercício, se a duração da parceria exceder um ano. (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1° A defiRi?ãe de praze para a prestaçãe fiRal de se Atas será estallelesida, fllRdameRtadameRte, de 
aseFfle sem a semplexidade de elljete da parseria e integra a etapa se análise tésnisa da pfQpesi?ãe e 
selellraçãe de iRstr11meRte. 

§ 1° O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do 
objeto da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° O clisposte no caput nãe impede q11e e iRstr11meRto de parseria estalleleça prestaçees de sentas 
parsiais, periédisas e11 exiglveis ap9s a sensl11sãe de etapas vins11ladas às metas ele elljete. 

§ 2° O disposto no caput não impede que a administração pública promova a instauração de tomada 
de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto. 
CRedac!!o dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

~ de\•er de prestar sentas s11rge Ae mmnente da lilleraçãe da pfimeira parsela des res11rses 
fiRaAseifQS. 

§ 3° Na hipótese do § ·2° , o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso 
envolvido na parceria. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente 
justificado . 
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§-á!!...A manifestaçãG sGnGlusiva sGllre a prestaçtiG de sGntas pela administi:açãG pYlllisa GllseP1ará GS 
pi:azGs previs!Gs ng planG de trallalt:lG aprevadG e na teFR'le de GGlal:lGFaÇãG GU de fGmentG, de><endG dispGr 
se9fS; 

§ 5° A manifestação conclusiva sobre a prestaçiío de contas pela administração pública observará os 
prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela: Reda o dada ela Lei nº 1 .204 de 
2015) 

1 - aprovação da prestação de contas; FOLHAS 

li aprn•1a9ãG da prestaçãG c:fe sGntas GGm ressal11as, quandG e11ic:fensiada imprnpriedade GU qualquer 
Guti:a falta c:fe natureza formal de que nãe resulte dane ae eráriG; eu 

li - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou IRedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111---fejeiçãe da prestaçãe de Gentas e a determinaçãe da imec:fiata instauraçãe de temada de sentas 
espesial. 

Ili - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas 
especial. (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ êº As imprepriedades que dei:am sausa às ressalvas Gu à rejeiçãe da prestaçãe de sentas serãe 
registi:ac:fas em plataforma eletrOnisa c:fe asesse pYlllise, devende ser levadas em sensic:fei:açãe per esasiãe 
da assinatura de futuras parserias sem a administrayãf> pYlllisa, senforme definide em regulamente. 

§ 6° As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em 
plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de 
futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em regulamento. (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no 
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre 
a prestação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar 
as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção 
do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

Ar!. 71. A administraçãG pYlllisa terá sGme elljeti•Je apreGiar a prestaçãe final de sentas apresentada, 
ne praze de QQ (neventa) a 15Q (Genro e cinquenta) dias, sentac:fe da data de seu resellimente, senforme 
estallelesidfJ ne instrumentG c:fa parseria. 

§ 1° A definiçãe de pi:aze para a apresiaçãg da prestaçãe final de sentas será estallelesida, 
fundamentaciamente, de aserde sem a semplexidade cie elljete da parseria e integra a etapa cie análise 
tésnisa da prepesiçãe e selellraçãG cie instrumente. 

§ 2º O pi:aze para apresiar a prestaçãe final cie sGntas pGderá ser prerregac:fe, ne máximG, per igual 
perlede, ciestle que devidamente justifisatle. 
~a t:lipétese de c:fessumprimente c:fe praze c:fefinic:fe nes termes de caput e des §§ 1° e 2° em até 

15 (quinze) c:fias c:fe seu transsurse, a unic:faàe respensálfel pela apresiaçãG c:fa prestaçãe final c:fe sentas 
repGrtará Gs mGtives ae Ministre c:fe E;stade eu ae Secretárie E;stadual eu Municipal, senforme e case, llem 
sGmG aG sGnselt:le às pelítisas pYlllisas e ae érgãe de centreis interne serr:espendentes. 

§-4'!--G ti:anssursG dG prazG àefiniàG nes termes àe caput e éa § 1° sem que as sentas tent:lam si de 
apFesiadas: 

Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até 
cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela 
determinada, prorrogável justificadamente por igual perlodo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° .IBevogadol . (Redação dada pela Lei nº 13.:W4, de 2015) 

§ 2° _IBevogadol . .(fuldacão dada pela Lei nº 13204, de 20151 

§ 3° .[Etevogadol. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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§ 4° O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas: 
IRedacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - pão significa impossibilidade de apreciaçao em data posterior ou vedaçao a que se adotem medidas 
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 

li Res sases eFR q1ie Rãe fer seR6tatade dele-da er:gaRizavãe da 5esiedade sivil paFSeire eti de 5e1,15 
prepe5te6, 5eFR prej1.1tze da at1ializaçãe FReRetária, impede a iRsidêRsia de j1.1re6 de FRera 5ellre déllite5 
eveRttialFReRte ap1.1rede6, Re períede eRtre e fiRal de i;reze referide Re cap1.1t deste par:ásrefe e a data eFR 
q1.1e fei tiltiFRada a apresiaçãe pela adFRiRi6traçãe pbiblir.a-, 

li - nos casos em que não for constatado dolo da organizaçao da sociedade civil ou de seus prepostos, 
sem prejuízo da atualizaçao monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente 
apurados, no perlodo entre o final do prazo referido neste parágrafo e ue foi ultima a a 
apreciaçao pela administração pública. IRedacão dada ela Lei nº 13.204 de 5'""f { 

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas: 

1-fegéilares, q1.1aRde expre55areFR, de ferFRa slara e elljetiva, a exatidãe des deFReRstretive6 seRtábeis, 
a le9alidade, a lesitiFRidade e a eseReFRisidade de6 ates de 9estãe de re5peR6ável; 

ll----feg1.1lares seFR ressalva, q1.1aRde evideRsiareFR iFRprepriedade 91,1 q1.1alq1.1er e1.1tre falta de Rat1.1reza 
ferFRal de q1.1e Rãe re61.1lte eFR daRe ae er:árie; 

lll--irre91.1lare6, q1.1aRde seFRpre•1ada q1.1alq1.1er das 5e91iiRtes eserrêRsia6: 

1 - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos no plano de trabalho; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; (Redacao dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias: (Redacão dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

a) omissao no dever de prestar contas; 

ll}--pfátisa de ate de 9estãe ile9al, ilesítiFRe e1.1 aRtieseROFRise, 91,1 de iRfreçãe a RerFRa le9al e1.1 
re91.1laFReRtar de Rat1.1reza 69Rtá9il, fiRaRseire, erçaFReRtária, eperasieRal e1.1 patriFReRial; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegltimo ou antieconômico; 

... d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

;r of 40 

Pará9rafe biRise. A a1.1teridade seFRpeteRte r:iare assiRar e terFRe de feFReRte e1.1 de selaeereçãe é a 
respeRsável pela desisãe s99re a aprevaçãe da prestavãe de s9Rtas, teRde seFRe llase es r:iareseres tésRise 
e fiRaRseire, seRd9 perFRitida deleeavãe a a1.1teridades diretaFReRte s1.19erdiRadas, vedada a s1.11ldele9avãe. 

§ 1° O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestaçao de contas ou por 
omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideraçao, no primeiro caso, os pareceres 
técnico, financeiro e jurldico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegaçao. (lncluldo pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2º Quando a prestaçao de contas for avaliacla como irregular, após exaurida a fase recursai, se 
mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento 
ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentaçao 
de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboraçao ou de fomento e a área de 
atuaçao da organizaçao, cuja mensuraçao econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde 
que nao tenha havido dolo ou fraude e nao seja o caso de restituiçao integral dos recursos. (lncluldo pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

CAPITULO V 

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

Seção 1 
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,;5 of 40 

Das Sanções Administrativas à Entidai;~~~~e 1 5 ~=(d 
~. Pela exesuçãe da parseria em desaserdo sem e plaRe de trallall:le e som as Rormas desta bei 

e da le9isJação espeslfisa, a admiRistraçãe JJederá, 9araRtida a prévia defesa, aJJlisar à ergaRização da 
sesiedade Gi'lil paFGeira as se9uiRtes saRçOes: 

Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei 
e da legislação especifica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil as seguintes sanções: (Redacão dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - advertência; 

~peRsãe temporária da participação em sl:lamameRto JJYbliso e imJJeaimeRle de celebrar termos 
ae femeRte, termos de oolalleraçãe e seRlrates som érgães e eRlidades da esfera de 9evemo da 
admiRistraçãe pQlllisa saRsieRadera, per praze Rãe suJ)eFier a 2 (deis) aRes; 

li - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria 
ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo 
não superior a dois anos; (Redacão dada pela Lei nº 1:~.204. de 2015) 

111---deslaraçãe de iRideRei1faae para partisipar em sl'lamameRte pQlllise eu selellrar termes de 
femeRte, termes de selaboraçãe e seRtrates sem érsães e eRlidades de ledas as esferas de 9everRe, 
eRquaRte perdurarem es metives determiRaRles da puniçãe eu até que seja premevida a reallilitaçãe JJeraRte 
a préJJria auteridade que aJJliseu a peRalidade, que será seRsedida sempre que a ersaRizaçile da sesiedade 
si'lil ressaFGir a admiRistraçãe JJeles JJrejuizes resultaRles, e aJJés decerride e praze da saRçile aJJlisada sem 
base Re iRsise li deste arti9e. 

Ili - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esforas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração 
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso li. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Pará9rafe YRise. /\ saRçãe estabelesida Re iRsiso Ili de caput cieste arti9e é de semJJetêRsia exclusiva 
de MiRistre de estade eu de Sesretárie estadual eu MuRiCiJJal, seRfGrme e sase, fasultada a defesa de 
iRteressade Re resJJestive JJFGSesse, Re praze de 10 (dez) dias da abertura de vista, pedeRde a reallilitaçãe 
ser requerida apés 2 (deis) aRos de sua aplisaçile. 

§ 1° As sanções estabelecidas nos incisos li e Ili são de competência exclusiva de Ministro de Estado 
ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 
dois anos de aplicação da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a 
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. (lncluldo pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

§ 3° A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 
(Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção li 

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos 

Art. 74. (VETADO). 

Art.-7€i. O respeRsá'lel por pareser tésRise que c:eRslua iRdeviciameRte pela sapacidaae eperasieRal e 
tésRisa de ersaRizaçãe da sesiedade civil para exesuçtle de EletermiRaaa paFGeria respeRderá aamiRistrativa, 
peRal e si'lilmeRte, sase teRl:ia a9iEle oom aele ey culpa, pela restituiçãe aes sefres p(lelises aes Yaleres 
reJJassaaes, sem prejulze da respeRsabiliElaEle Elo aamiRistrader JJY91ise, ae 9ester, da ersaRizaçãe da 
secieaaEle s·Yil e ae seus diri9eRtes. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 76. A pessoa que atestar eu e resJJeRsável JJer JJareser técRice que ceRcluir pela realizaçile de 
EletermiRaEias ativiElaEles eu JJele sumJJrimeRte de metas estabeleciElas resJJeRderá aElmiRistrati'la, peRal e 
civilmeRte JJBla restituil;:ãe aos sofres JJYblicos Elos valares repassados, saso se verifique que as ati•JiaaEles 
Rão foram realizadas tal como afirmaao RO paresOHJu que as metas Rão foram iRte9ralmeRte cumpridas. 
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(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção Ili 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Art. 77. O art. 1 O da Lei nº 8.429. de 2 de junho de 1992 , passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(V1QêRsial (\tiQêRsial MgêRsia) MgêRsial Nigêncial 

"Art. 10 .......................................................................... . 

'{!!Lfrustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para 
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente; 

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao 
patrimônio particular de pessoa flsica ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa tisica ou jurldica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública 
a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVI li - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas 
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie; 

XIX fn1strar a lisituda da presasse r,alati•Je para salatlraçãe da parsarias da 
at:iFRiRistraçãe públisa GeFR aRlidadas priv;das eu aispaRsá le iRda\•idaFRaRte; 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das 
prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas; (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

XX a9ir Re9li9aRlaFRaRta Ra Golatlraçãe, fisGali~açãe e aRálisa das 
prestações de seRtas da parsarias fiFR1adas pala aEIFRiRistraçãe pútllisa GeFR 
aRtidadas privadas; 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irre~iular. (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

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

Art. 78. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
VIII: (VigêRGial (VigêRsia) (VigêRsial (\tigêRsial (Vigêncjfil 

"Art. 11 ......................................................................... .. 

VIII - descumprir as normas relativa$ à celebração, fiscalização e aprovação 
de contas de parcerias firmadas pela administraçao pública com entidades 
privadas." (NR) 

Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 , passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso Ili: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) (VigêR(ia) (VigêRsial íVi9êRGial (lligêRGial (Vigência) 
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"Ar!. 23 ...................................................................... . 
IPROC.N2 

FOLHAS 

!!L:_até cinco anos da data da apresentação à administração pública da 
prestação de contas final pelas entidades referidas no paràgrafo único do ar!. 1° 
desta Lei.' (NR)" 

Ar!. 79. (VETADO). 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art SO. O Sistema de CadastrameRto IJRificado de f'omecedoFes SICAf', maRtido pela URião, fica 
dispoRillilizado aos demais eRtes federados, Jlara liRs do disposte Ro § 2° do ar:t. 43 desta bei, sem pFejuízo 
do 11so 9e se11s pr:éJlFios sistemas. 

Ar!. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros 
provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela 
administração pública às organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos 
interessados formular propostas. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mantido pela 
União. fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no caput, sem prejuízo do uso 
de seus próprios sistemas. (Incluído pela Lei nº 13.204 de 2015) 

Ar!. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir 
ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV para utilizar suas funcionalidades no 
cumprimento desta Lei. 

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o ar!. 81 ou de seus 
correspondentes nas demais unidades da federação: í)ncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para repasse de recursos a 
organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei; (lncfufdo pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os 
atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) 

Ar!. 82. (VETADO) . 

Ar!. 82 .. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela 
legislação vigente ao tempo de sua celebração. sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em 
que for cabível, desde que em beneficio do alcance do objeto da parceria. 

§ 1° /', excec;;ão do q11e trata o cap11t , Rão se aplica às preFregac;;ões de JlaFSeFias firmadas a pés a 
prem11l9ac;;ão desta bei, exceto RO caso de pFOn=ogac;;ão de oficio pFe>,<ista em lei eu Fe911lameRto, 
exclusivameAte para a J:iipétese de atraso Ra lillerac;;ão de FeGl.IFSes JleF par:te da admiRistrac;;ão Jllllllica. 

§ 1° ,A, excec;;ãe de que trata e c:ap11t Aãe se aplica às pFOFFOgac;;ões de paFSeFias lir:madas aJléS a 
eRtrada em vigeF desta bei, exc:ete RG case de JlFSFFOgac;;ãe Ele efície JlFevista em lei eu FegulameRte, 
exsl11sivameRte para a J:iipétese de atrase Ra lillera~ãe 9e FesuFSes JlGF Jlar:le Ela admiRistFac;;ãe Jllllllisa. 
(Redacãe dada 9ela Medida JlFOViSéFia Rº SSS, de 2014} 

§-4.!!-.t1 excec;;ãe de que trata e cap11t Rãe se aplica às JlFOFF<lgac;;ões Ele JlaFceFias liFmaeas aJlGS a 
eRtFada em vigeF desta bei, excete RG case Ele JlFSFFOQac;;ãe Ele efície JlFe11ista em lei e11 FeguíameRto, 
exsl11sivameRte JlaFa a l=liJlétese Ele atFase Ra lilloravãe de FesuFses peF par:te Ela admiRistFac;;ãe Jllllllisa. 
(Re9acãe dmla pela bei Rº 1J.102, de 201 Sl 

§ 1° As parcerias de que trata o caput poder;lo ser prorrogadas de oficio, no caso de atraso na 
liberação de recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso. (Redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

~'.lra qualqueF paFceFia FefeFida RG cap11t evoRt11aímeRte fin=Raea JlGF Jlraze iRdeter:miRaee aRtes da 
JlFGm11l9ac;;ão desta bei, a admiRistrac;;ãe plllllica JlFOmoveFá, em JlFaw RãG s11peFiGF a 1 (11m} aRG, sell JleRa 
de FeSJlGRsallili2ac;;ãe, a FeJlasl11ac;;ãe pam adaJltac;;ãe de se11s ter:mes a esta bei eu a FeSJlectiva Fescisãe. 
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~aFa 'lblal'lbleF paFGeFia FefeFida ne caput evoAtYalmeAte fiFmaea peF pr:aze iAdetel'IRiAade aAtes da 
entracia em vigeF desta bei, a aemiAistraçãe públisa premeveFá, em pr:aze Aãe SblpeFieF a Ym ane, seb pena 
se Fespensobili2açãe, a Fepast11açãe para aciaptaçãe de sebls teFmes a esta bei eY a Fespesti•Ja Fessisãe. 
(Reciasãe eaifa @ela Meeiea PFeviséFia Rº ê64' cie :1()15l 

§ 2º As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou 
prorrogáveis por perlodo superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da 
entrada em vigor desta Lei, serão, alternativamente: IBedacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - substituldas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; !Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Art. 83-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) PROC. N2 _ _._--..:,..--.:,,.;....;.---1-

Ar:t. 64. Salve nes sases expFessamenta pFe'/ , 
FO H 

selaberaçãe Fegicias paF esta bei e ciispeste na bei 11º 8 .RRR, rln ?1 cie jblnhe Ele 1993 , e na lagislaçãe 
FefeFaAta a senvênies, ""'ª fisar:ãe FestFites a paFGeFias fiFmaeas entFe es entes fecieracies. 

Paragrafe únise. Os sen~1ênies e aseFcies sengêneFes vigentes entFe as eFgani2açêes da sesiaciacie 
sivil a a administraçãe públisa Aa ciata da antFada em vigeF desta bai saFãe axas11tades até e tél'!Rine cie seY 
pFaô!e de •Jigênsia, ebsar:vacie e ciispeste ne art. 63. 

• Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , convênios: 
(Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3° . (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do 
parágrafo único do art. 84. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 201.5) 

Art. 84-8. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes beneficias, independentemente 
de certificação: (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; (lncluldo 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponlveis, 
• administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

38 of 40 

Ili - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações 
assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio. 
!Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 84-C. Os beneficias previstos no art. 84-8 serão conferidos ás organizações da sociedade civil que 
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 20151 

1 - promoção da assistência social; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artistice; (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Ili - promoção da educação; (lncluldo pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV - promoção da saúde; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; (Inclui do pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - defesa, preservação e conservaçao do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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VII - promoção do voluntariado; (lncluldo pela Lei nº 13.204. de 2015) L.:...FO:.L::H.::A:::S======d=~;;;;:;:f 

VIII - promoçao do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; (lncluldo pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio, emprego e crédito; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

X - promoção de direitos estabelecidos, constru\:ão de novos direitos e assessoria juridica gratuita de 
interesse suplementar; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento do tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. É vedada às entidades bemificiadas na forma do art. 84-B a >participação em 
campanhas de interesse polltico-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. (lncluldo pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

Ar!. 85. O art. 1° da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Ni!lêAGial (\liQêAGial {\liQêRGial (VigêAGial (Vigência) 

" Art. 1º Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que 
tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no 
mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas 
estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei." (NR) 

Art. 85-A. O art. 3° da Lei nº 9. 790, de 23 de marco de 1999 , passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XIII: .(jncluído pela Lei nº 13.204, de 2015) MQêRsial fVi!lêAsial (VigêAsia) MgêAsia) Nigêncial 

"Art. 3° ...................................................................... . 

2ill!....:__estudos e pesquisas para o clesenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte . 

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

Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4° da Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: (lncluido pela Lei nº 13.204. de 2015) (VigêAsia) NigêRsial {'JigêRsial NigêAsial 
(Vigência) 

'Art. 4º ..................................................................... . 

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

Art. 86. A Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 
15-B: M!@3sial (VigêRGial (VigêAGial NigêRGial Niqência) 

"Art. 15-A. (VETADO)." 

" Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria 
perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos 
recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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1 - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente 
relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como 
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados; 

li - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução; 

Ili - extrato da execução física e financeira; 

IV - demonstração de resultados do exerclcio; 

V - balanço patrimonial; 

VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos; 

VII - demonstração das mutações do patrimônio social; 

VI li - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; 

IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso." 

AFI. 87. As exiQêRGias de tFaRsparêRsia e pYblicidade pFevislas eFR kldas as etapas qye eRvelveFR e 
teFFRe de femeRte eY de selabeFa9ãe, desde a fase pFeparatéFia até e liFR da pFesta9ãe de seRtas, RaqYile eFR 
qye feF ResessáFie, seFãe exsepsieRadas qYaRde se trataF de pF9QFaFRa ee pFete9ãe a pesseas aFReaçadas 
91l eFR sitllaçãe qlle pessa G9FRflF9FReteF a Slla SeQYFaRça, Ra feFFRa de F9QYlaFReRt9. 

Ar!. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a 
parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão 
excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança, na forma do regulamento. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

AFI. 88. esta bei eRtFa eFA 1JiQ9F ap9s deseFFides ~10 (neventa) dias de sYa pYelisa9ãe elisial. 
AFl.-88. esta bei entFa eFA vigeF ap9s deseFFides JêO (tFezentGs e sessenta) dias de sYa pYblisa9ãe 

elisial. (Redasãe dada pela Medida PF9vis9Fia nº êS!Lçle 201 4) 
AFl.-88. esta bei entra eFR vigeF ap9s aeseFriOOs JêO (tFezentes e sessenta) dias de sYa pyblisa9ãe 

elisial. (Redasãe dada pela bei nº 1 J.102, de 201 Sl 
AFtrlla. esta bei entFa eFR vigeF ap9s deseFFidee S40 (qYinl:ientes e qYaFenta) dias de s!la pYblisa9ãe 

elisial. (Redasãe dada pela Medida PF9vis9Fia nº ê84, ele 2015) 

Ar!. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, 
observado o disposto nos§§ 1º e 2º deste artigo. füedação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1º Para os Municlpios, esta Lei entra em vigor a partir de 1° ele janeiro de 2017. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da 
data decorrente do disposto no caput. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Brasília, 31 de julho de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 

DILMA HOUSSEFF 
José Eduarcfo Cardozo 
Guido Mantega 
Miriam Belchior 
Tereza Campello 
C/é/io Campolina Diniz 
Vinicius Nobre Lages 
Gilberto Carvalho 
Luís Inácio Lucena Adams 
Jorge Hage Sobrinho 

Este texto n:3o substitui o publicado no DOU de 1° .8.2014 

• 
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA."'"Ç~Ã;;;O ___ .,...,...---+r-....,,..----. 

MINUTA 
PROC. N2_-!..:;::__.!..JJ....;;;..-b-- I 

TERMODECOLABORAÇÃO ~F~O~L~H~AS===========~==l::::=.l 

2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 

PROCESSO Nº 63.427 /2017 

DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO N'49/2017 

EDITAL Nº333 /2017 

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL--OSC 
---·-' POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em dias do mês de de dois mil e dezenove o MUNICÍPIO DE 
BAURU, Secretaria Municipal da Educação, doravante denominada "MUNICÍPIO" NESTE ATO 
REPRESENTADO pela Secretária Municipal da Educação - SME, Prof'. Isabel Cristina Miziara, e do 
outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos - Bauru, representada 
pelo seu presidente __, denominada entidade, tem como justo e 
compro missado, nos termos da Lei Municipal nº 7.153/2018 e mediante as cláusulas e condições 
estabelecidas o seguinte: 

As partes resolvem alterar o valor per capita inicialmente pactuado, cuja incidência se 
dará no período de 01/0612019 a 31/12/2019, implicando na majoração do repasse inicialmente 
estabelecido, que passará de R$ 328,34 para R$ 358,34. 

1. Em decorrência da alteração descrita na Cláusula Primeira, o item 4.1 da Cláusula Quarta 
do Termo de Colaboração Original, passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA QUARTA- do financiamento 

4.1 O Município - Secretaria Municipal da Educação-SME por meio de seus recursos próprios 

destinará, obedecendo ao critério estabelecido 358,34 (trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro 
centavos) per capita, passando o valor total do TemLo de Colaboração para através 

da função programática nº 12.361.0003.2018, para o financiamento do projeto em Educação Especial, em 
conta aberta em Banco Oficial, na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos 
recebidos, comprovados em extratos bancários a ser paga em 07 (sete) parcelas, a partir do mês de junho 

de 2019 . 

2. As demais cláusulas contidas no Termo de Colaboraçiio nº , formalizado 
em 19 de dezembro de 2017 e já modificadas no 1° aditivo formalizado 17 de dezembro de 
2018, continuam em pleno vigor. 

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

Testemunhas: 
Nome: 
RG: 

Bauru,_de ___ de2019. 

Isabel Cristina Miziara 
Secretária Municipal de Educação 

Presidente 

Testemunha: 
Nome: 
RG: 
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: -----

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___ _ 
OBJETO ___________________________ ~ 

1. Estamos CIENTES de que: 

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

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

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

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

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

Bauru, __ de ___ de 2019 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

Nome: Carla Alves 

Cargo: Diretor de Divisão 

CPF: 274.766.438-44 RG: 27.632.407-9 

Data de Nascimento: 19/10/1976 

Endereço residencial: completo: Praça Dr. Lufz Zuiane nº 4-3.0 

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

E-mail pessoal: calvezalves@gmail.com 

Telefone: (14)3214-4067 (14) 99185-44-17 

Assinatura: ______________ . _______ _ 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

• Nome: Isabel Cristina Miziara 

• 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 141.336.418-00 RG: 13.914.006-2 

Data de Nascimento: 06/11/1962 

Endereço residencial: completo: Rua: Rubens Arruda, 18-52 - JD. Estoril 

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

E-mail pessoal: isarniziara@hotmail.com 

Telefone: (14) 3879-5280/ (14) 99739-7988 

Assinatura: 
--------~ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 

Nome: ___________ _ 

Cargo: _______ _ 

CPF:nº RG: 

Data de Nascimento: __ / __ / __ 

Endereço residencial completo:---------------

E-mail institucional: ------------
E -ma i I pessoal:------------· 

Telefone(s): --------------· 

Assinatura: -------·------· 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O TERMO DE COLABORAÇÃO 

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SORRI - Bauru 

Nome Isabel Cristina Miziara 

Cargo Secretária Municipal da Educação 

CPF 141.336.418-00 

Endereço (*) Rua: Rubens Arruda, 18-52 - JD. Estoril 

Telefone (14) 3879-5280/ (14) 99739-7988 

E-mail isamiziara@hotmail.com 

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

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome Isabel Cristina Miziara 

Cargo Secretária Municipal da Educação 

Endereço Comercial do Órgão/Setor Rua: Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antônio 

Telefone e Fax 

E-mail 

(14)3214-4301 

educação@bauru.sp.gov.br 

Bauru, de ____ de2019 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
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Associação de Pais e.ÂnJJgos dos EXcepclonals de Bauru/SP 

Seçta - Avan;da .Josê Henrique Femrz1 20-20 - Resídencial Parque Granja Çecllia 
. Bauru • SP 1 CEP 17054-697 

. Fdne(Fax: (14) 3106-1252 
bauru@apaebrasll.org.brl www.bauru.•P••brasíLorg.brl facebookcomlapaebauru 

Endereço para correspondência - Rua R~drlgo Romeiro, 2-47 - Centro da Cidade 

ANF:xo 

· Bauru -.SP 1CEP17015-420 
Caixa Postal nº 160 

·Fones: (14) 3104-2834 

IPROC. N2 
·FOLHAS 

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E 

DOCUMENTAIS 

Bauru - SP 
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Capítulo-1 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E DURAÇÂO 

Art. 12 - Associaçã9 de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru, também designada pela 

stgla APAE Bauru, fundada em 25 de j~eiro de 1965, registrada no Segundo Oficial de 

Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Bauru, em 03 de maio de 1968, 

registrada sób número de ordem 199, d1) livro de insctição.·de pessoas jurldicas 'A', é 

pessoa jurídica de direito privado, de assistência social, atendimen)o à saúde e educação, 

com duração por. prazo ·indeterminado, siim ttns· lucrativos ·ou econômicos, regularmente 

inscrita no·CNPJ sob o n° 45:032.745/0001-70, tendo sede própria localizada a Avenida 

José Henrique Ferraz, 20-20, Residencial Parque Granja Cecília, na cidade de Bauru, 

Estado de São Paulo, e sede administrativa e laboratório .a Rua Rodrigo Romeiro 2-47, 

centro, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, cujos fins.são: 

a) Promover e assegurar garantia de dlreitos-Oa pessoa.com deficiência; 

b) Promover o bem estar, a proteção. a cultura, o esporte e a inclusão em geral das 

pessoas com deficiência, bem como promover a ·inclusão e qualificação ao mercado 

de trabalho, onde quer que os encontrem; 

·C) Estimular os estudos e pesquisas relativas à pessoa com deficiência e suas 

deficiências; 

d) Não possui fins econômicos ou lucrativos e desenvolverá todas as suas atividades 

de forma gratuita, ficando os usuários isentos de pagamento ou remuneração de 

qualquer espécie pelos benefícios riicebidos; 

e) Por ser contrario a ·lei.e à moral, a Associação não fará distinção de· origem, idade, 

cor, raça, condição social, credo, sexo, orientação sexµal .ou ideologia poif!ica, bem 

como rÍão permitirá qualquer tl?o :je discussão ou promoção de natureza política 

partidária.. ./ 

Parágrafo Único - Consid.era-se "Excepcicna!" ou "Pessoa com Deiiciência" aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, Intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreir.as, pocem obstruir .sua. paFticip~iib.{llena e efetiva na / 

sociedade, em igtialdade de condíç.ões eom as demais pessoas. 1 \ ./~ 

_...---::;:~o\ . " \ ~) I .// . l y 
'~ '/í l _../& 1 C'-' ,.,... '- / .-- / / ,, 

Q\~'f'f. ~~\.. ..- \, __ ,._ / /,., rfJ_~·. 'fYt13f' . * ~ 
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Art. 2sr • Como fonte de recursos e para a. consecução de seus objetivos a APAE Bauru se 

propõe: 

a) Firmar termos de parceria com órgãos governamentais Municipais, Estaduais, 

Federais, bem como Internacionais, nas ·áreas de educação, saúde, tr-abalho, 

transporte, esporte, cultura, lazer, assistência e promo ·• IN~m co o 

. entidades dispostas a eplal:ioràr com a APAE Bauru. FOLHAS ---'::!(-:....;.U.!..;i::..:.-

b} l -Cooperar com as insti1uiç0es públieas e particulares em~p~e~nim~niirtili~~~~,,;;;,;;:i 
assistência à pessoa com deficiência, incentivar a sua disseminação ou criá-las; 

c) Levar a sociedade a conhecer melhor a causa da pessoa com deficiência e a 

cooperar com as entidades que se dedicam a mesma; 

d) Incentivar a criação e·o aperfeiçoamento de cllnicas·:e ·escolas especializadas que 

abranjam a maior faixa possível de pessoas com deficiência; 

e) Promover m~iós. para, o planejamento, financiamento e desenvolvimento de 

atividades extracurriculares, como colônia de férias, clubes, .bem corrto outras 

atividade.s sociais, culturais e esportivas; 

f) Estimular o trabalho manual da pessoa com deficiência ·par meio de exposições, de 

cooperativas, de oficinas assistidas e de outras atividades julgadas necessárias; 

g) Realizar a Inclusão .da pessoa com deficiência ·nó. mercado.de trabalho, por meio de 

sua qualificação profi~sional; 

h) Capacitar, especializar e/ou treinar profissionais destinados a atuar nos campos de 

educação especial, bem como .outras árf;!as de interesse da pessoa com deficiência; 

i) Auxiliar às obras de assistência as pessoas com .deficiência e ao~ egressos dos 

estabelecimentos congêneres; · . · () 

j) Promover a criação de mecanismos de encáminhamento e acompành<iinento J 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, até seu registro. em carteira "/ 

profisi>ional; • "-, . 
k) Instituir um centro de divulgação, reunindo e disseminando infor'mações referentes / 

às pessoas com deficiência, inç;lusive organizando um cadastro das instituições 

locais, estaduais e nacionais devotadas aos mesmos fins~ 

1) Faeilitar o intercambio com associações congêneres .e instituições .públi.cas 

existentes no país e nó estrangeiro; 

m) Promqver junto aos 13oderes. Públicos competentli!S a ,éíbretição de medidas 
t .• . 

legislativas visando os interesses das pessoas com .deliciên~ia; · \ Çy' ~-· 
~º~º \._/{ ' .. /,..,.·PW" 

. .~-Y 
''Z)\' 
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n) Promover à defesa dos interesses jurídicos das ·pessóas com deficiência, Inclusive 

junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Poder Judi.ciário e ao Ministério Público 

quando necessário; 

o) Captar recursos financeiros para a realização dos íins e ob'etivos .. estatutários 

APAE Bauru; PROC. NV 5 
:--''-:-=_-~-7/:;:.::;orLI 

p). Por em pratica outras atividades que forem julgadas ~!!!!!!~~~~~~~~h,J 
Diretoriâ Executiva·; 

q) Criar e manter em seu nome empresas, fontes geradoras de receita, cujo resultado 

financeiro será integralmente aplicado na manutenÇão de seus. objetivos e 

finalidades estatµtárias . 

r) Criar serviços ambulatoriais, laboratoriais e terapêuticos, objeto de termo .de parceria 

ou não, .a fim de angariar recursos·para manuten'ção de seus objetivos e finalidades 

estatutária$. 

s) Criação e m;;i.nutenção de .oficina de -tecnologia assistiva, \lisando 'atendimento de 

prôjétos, tetliloi; de parceria e fonte geradora de reeeita para a APAE Bauru. 

t) CriaÇão e manutenção de centro especializado de treinamento e qualificação 

profissional no tocante ao cerne das pessoas com deficiência, .entidades do terceiro 

setor e afins, visando a captação de recursos financeirçis·para a Associação. 

capitulo - li 

DOS ASSOCIADOS 

Art. 32 • Poderão integrar o quadro··social, em número ilimitado, os pais, amigos e quaisq 

pessoas da sociedade, bem como pessoas jurfdic<1s que desejam cooperar com 

realização dos objetivos da.Associação. 

§ 1• - Serão admitidos como' associados, os candidatos que, mediante proposta assinada 

por um 9u m<1is assoçíados tiverem sua admissão aprovada pela Diretoria Executiva. 

§ 22 • Não há, entre os associados, direitos e ob(igações recíprocos. 

Art. 4" • Os .assoçiad<is não respondem, nem mesmç solldariame!'lte, pelas obrigações 

sociais e serão distribuídos 'pelas categorias seguintes: 

1. Associados efetives, são pessoas físicas que çontribuerrr financeiramente e prestam 

serviço voluntário, que possuem condições de co,rfíparecer nliS reuniões <"à\ ,. 
assembleias da· APAE Ela~ru · como, para votar i;i ser v"ôt.!'ldo ·para_ .. os cargos ~ 

~o\'/\º . 1 ,. ,. )/:_ 3 ... ' 

C0,~re. ~,~~ti-.~ 1.:. ___ \ A. kX.. · \ ' º~'~' -~ /. ~t>~ 
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eletivos de Diretoria Executiva e ConsE1lhos, seguindo· Çis'terriios é;liilposto no §1R do 

artigo 3R deste estatuto. 

li. Associad.os contribuintes, todas as pessoas ffsicas ·ou jurídicas que concorram 

financeiramente para a APAE Bauru com uma contribuição mensal, anual ou 

semestral, não possuindo, contudo, direito de votar.nem orle ser votado; 

lll. Associados funcionáriós. são todos os funcionários, que mensalmente contribuam 

financeiramente com a. APAE f3auru, nos termos do artigo 5" do presente estatuto, 

nãó possuindo, contudo, direito de votar nem o de ser votado; 

IV. Associados correspondentes, os qµe residam em outros pontos do território nacional 

ou em país estrangeiro,.não possuindo .. ccntudo, direito a votar e ser vetada; 

V. Associados beneméritos, os que prestarem serviços·relevantes à APAE Bauru ou 

concorram com quantia em dinheiro ou donativos de outra espécie considerados de 

grande.valor pela Diretoria ExectJtiva; 

VI. Associados honorários, as pessoas emJnentes a quem a Diretoria Executiva julgar 

acertadas distinguir com·este título. 

VI 1. Associados fundadores, as pessoas que compareceram às reuniões prepa~ tórias e 
assinaram.a atfl da reunião de fUndação. PROC. N2 5 - g 

FOLHAS ?\:-~ 
Art. s• . O valor mínimo das contribuições financeiras dos asso.oiados será fixado pela 

Diretoria Executiva, poder.ido ser revisto e aplicado seméstralmente. 

Art. 52 • O associado. que proceder de" forma incompa!fvel com o estatuto. ou deixar de 

cumprir as · disposições estatutárias, caracterizando assim . justa causa, se~~- - . 
/ 

demitído/exctu!d.o do quadro social pela Diretoria Exeçutiva, devendo taJ decisão ser to ada 

pela maioria absoluta de seus membros presentes em Assembleia especialmen 

convocada para este fim, sendo assegurado ao associado direito de defesa. 

Parágrafo Único -·Da de.cisão da Assembleia, caberá recurso e deverá ser convocada uma 

nova Assembleia para decidir sobre sua defesa e deliberação final.-

Seção 1 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Al1.7R - Constituem direitos e deveres dos associados: .. ~ ~ 
r. Comparecer, mediante ~onv ão da Diretoria( Ex~cutíva, às reupiões e ___ > 

assembl~Q\>.I\ O , ' \ // '.r-

\COl~6~} e\_~_) )lt ,N~ 
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Ili. 

IV. 

V. 

críticas, temas para discussão-, teses e assuntos de Interesse eoimlm, participação 

nos eventos ·para captação de recursos financeiros e tudo o qiJE! for benéfico à 

realização dos seus fins; 

Votar e ser vptado para cargos administrativos para. çis associados efebYos, 

. beneméritos, honorários e fundadores; 

Requerer convocação da Assembleia, com adesií,o de pelo re• ft. ~~ ::!.~ 
:::::::~~e diferentes co.missões técniéas de estudos e tra;;~: ~ g,42 .1 
necessários, ·quando organizados pel.a Associação; 

§ 1 e • O direito ·de Votar e ·ser votado é reservado aos a.ssociados efetivos; beneméritos, 

honorários e fundàdores, quites com suas obrigações sociais; 

§ 22 • O direito de convocar Assembleia Getàl é reservado ao8 associados quites com suas 

obrigações sociais, nos termos do inciso IV do ártigo 72; 

§ ae • As chapas. participanies das eleições para cárgos administrativos deverão ser 

completas, e contar com a expressa anuência de participação de caaa um "de seus 

candidatos, associados, nos termos çlo §1 º do presente artigo, e protocoladas na secretaria 

da sede administrativa da Associação em até- 10 (oez) dias antes do pleito. 

§ 4• • A qualidade do· associado é intransmissível. 

§ 52 • Nenhum asiociado poderá ser impedido de exercer direito ou função que ihe tenha 

sido legitimamente conferido", a não ser nos casos e pela fbrma prevista na Lei e neste 

Estatuto. 

§ 62 • O associado efetivo que não comparecer a 3 (três) Assembleias Gerais consecutrs:-~°", 
0L1 a 5 (cinco) alternadas, sem motivo íustificado, reverterá à condição de associlldo /

1 

contribuinte, mediante comunicação da diretoria à Assembleia, 'Geral, para referehdãr-0 ato:"··-...__ 
. 1 ' ' 

' ' 1 \ 

capitulo - Ili C) \ ) :._) 
DA AONllN!STRAÇÃO ~ 

Art. 89 • São órgãos da AsSociação: 

1. Assemblefa Geral; 

li. Diretoria Executiva; 

111. Consêl ho Fiscal 
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IV. Censêlho consultivo •.. 

l PROC. N2 
FOLHAS 

Seção 1 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

1stig 
Art. Si - A Assembleia Gerai é constituída pelos associados efetivos, beneméritos, 

honorários e/ou fundadores que a ela comparecerem. 

Parágrafo Onico - Para participarem das assembleias, os associados deverão ter sido 

admitidos pelo menos 6 (seis) meses antes de sua convocação . 

Art. 10 ~A convocação da· Assembleia:Geral far-se•á ·preferénciàlmente por publicação na 

imprensa diária ou por ·notificação individual com antecedência,.nct mínimo, de cinco dias, 

exceto para o caso do artigo 38. 

§ 12 • A Assembleia Getal iri$til,lar-se-á em primeira convocação coin a presença da maioria 

dos associados e em segunda vinte minutos depois, com ql)àlquer n\lmero deles. 

§ 29 - A Assemblelá Geral :.ordinária ou Extraordinária será· corivo.c;ma pela maioria dos 

membros da .Diretorfa Éxecutiva, representada por seu Presidente ou por 1/5 (um quinto) 

dos associados quites com suas obrigações sociais. 

Art. 11 -A Assembleia Geral, órgão soberano, compete espeéialrnente: 

1. Eleger inembro::; Ç:la Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, por 

meio de voto pessoal e lntransferfvel; 

li. Apreciar, julgar e aprovar o relatório anual de ativid~des e balanço patri riíã1-·---
apresentado pela Diretoria Executiva, findo o exercício financeiro; 

111. Alterar -o Estatuto, nos termos . .çlo arligo 38 do presente Estatuto; 

IV. Resolver sobre a fusão, incorporação ou dissolução da Associação, devendo, neste 

último .caso, o respectivo patrimõniCI líquido ser transferido a outra pessóajurídica de ,) 

igual natureza, que preencha os rE.>quisitos da Lei 13.01912014 e cujo ·objeto social 

seja, preferencialmente o mesme desta Associiação, nos termos do. artigo 30 do 

presente Estatuto. 

V. Autorizar a alienaç.ão de bens imóveis; 

VI. Demitir/Excluir do. quadro social, associados, nos termos do artigo·e• do presente 
Estatuto. -~. 

VII. Desti\uir membros da Diretoria Executiva, Çonselho Fispal ~-Opnselho Con_;;ullivo. /' 

... \ j ' ~) . ,.. ....... &,.,. 
\(co,~fÍ~~~~ 0 ''\~------/~· ,,- . ,A/ , ª· .6 :· 
\$)~~. ~~· 
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§ 1g - Independe de autorizaÇão de-assembleia a aquisição de imóveis ar ddação pur 

simples, não onerada por encargos. PROC. N2_.._.5=<-":;J.-:::=-+i~~-.,1 
§ 2!! - A alteração estatutária se dará nos tl')rmos do ;;irtigo 38. FOLHAS 
§ 32 - A destituição ·de membros da Diretoria Executiva só 5erã poLss-;f:--ve=;l.:;c.:;o'.'=m=a=·=co==n=co::;jrd~â=ri:il:ci;::a=='==:.l 
de 2/3 (dois terços) dos· associados pres.entes à Asserntileia Geral especialmente 

convocada para este· fim, não podendo deliberar em pr.imeira chamada sem a maioria 

absoluta dos associaqos ou péio menos um terço dos i;issociados presentes em chamada 

seguinte, que se dará em 20 minutos após a primeira. 

Art. 12 - -A Assembleia Geral. Ordinária reunir-se-á uma vez por ano durante o 1° trimestre, . ..·' .. 
em dia a ser previamente designado, pela Oiretoria Executiva, para os fins determinados 

nos incisos "I" quando necessário e "li" do- artigo 11 deste est(ltutci. 

Art. 13 - A Assembleia Geral Extraordinária s.erá convocada em qualquer tempo para os 

objetivos dos incisos 'UI", "Ili", "V", "VI" e "VII" do artigo "11, aléin de outro_s previstos neste 

Estatuto. 

Paragrafo Único - As Assembleias Gerais serão se.mpre presididas e secretariadas por 

associados escolhidos na oc;asião. 

Se9ão li 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Al1. 14 As eleiçõ.es e posses para a Diretoria Executiva -eleita com mandato de 03 (trê!.sJ--~ .... 

anos com direito a reeleição, dar-sei-ão em dia útil, previamente designado, da se unda 

quinzena do mês de março, e será composta. n_a seguinte organiza~o: 

1. Presidente; 

li. 1º e 22 Vices Presidentes; 

Ili. 1º e 2° Secretários; / 

IV. 1• e 2• Tesoureiras; 

V. 1° e 22 Procuradores ,Jurídicos. 
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Art. 15 - Compete á Diretoria Executiva: 

1. 
li. 

Ili. 

IV. 

Promover a rêalizàção do$ fins a que·se destina.a Associa!~º;· ~-:;:;:----in::=-:~~,.=--..:. 
Pmmo- oo "'1Joo "''""'""'"""' e"°';"''" "eRoc N• 5? 7-::f 
Elaboràr regimento interno e modificá-!; quando necessári JOLHAS --"--g_'?f-=~41-.:::=z,~,t.=:_.J. 
Aprovar a adm.issão de associados; 

V. Criar cargos e serviços técnicos, fixando-lhes vencimerltos; · 

VI. Organizar comissão de estudos e de.execução dos.fins sociais; 

VII. Deliberar sobre os casos omissos neste estatuto; 

VIII. Receber doação· de imóvefs, pura e simples, não onerados por encargos_; 

IX. Baixa.e aiienação de bens móveis, já baixado.s do patrfrtiônio da Associação pela 

Assembleia Geral; 

X. Autorizar:a a~uislção de. bens imóvE1i5; 

xi. Autorizar a ·contratação de empréstimos financeiros. 

Parágrafo ·únl.co - -Fica dispensada de aútorização a cor1tratação de empréstimos 

financeiros limitado ao. total .de 54 salários mínimos vigentes no pais; 'não podendo, 

cumulativamente, e)(Ceder o·limlte Imposto. 

Art. 16 - A Oireto\-ia'Executiva se reunirá pelo número de vezes que for necessário ou 

determinado pelo Regimento lntl;lmo, sendo necessária a presença óe pelo menos cinco de 

seus membros, denfre estes o Presidente ou um de seus vices, nos termos do·artlgo 18 do 

presente estatuto, para as .deliberações definitivas dos assuntos .em pauta 

Art. 17...;. Compete ao Presidente: 
e---.,, 

1. Presidir. as reuniões; 

li. Convocar as Assembleias Gerais, para as respectivas reuniões ordinárias e' 

extraordinárias; 

Ili. Representar a Associação ativa e passivamente. em julzo ou fora dele; 

IV. Apresentar à Assembleia Geral o relatório anual de atividades e o balanÇo 

patrimonial i;iá Associação; 

V. Assinar os cheques e orderis de pagamento conjuntamente com o 1° ou o 2º 

Tesoureiro; 

Vi. 

VII. 

Decidir com seu voto os casos nas deliberações dá Diretori.a Executiva; 

Autorizar a aquisição de bens imobilizados por mei9-àe:.~~cursos próprios ª~.i~~' 
limite de &salários mfnimo: vigentes no pais. \ . ) ,/' , / ' ·-

-----~CO\\J\ O \J,__,,.;"'":JJ'~ j s ~ 
Cot~fE.RE. l\i . . 11J / ~~!1 
·~ro'- / ~~\ . 
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VIII. Autõrizar a contrat~çãa de empréstimo$ financeiros até 54 salâri.os mínimos vigentes· 

no país, conjuntamente com o 1 º ou o 2"Tesoureiro. 

Art. 18 - Compete ao Primeiro ou Segundo Vice-Presidente, respec 1vamen e, su 

Presidente em suas ausências e impedimentos, bem como colabOrar com ele em tudo 

aquilo que não for incompatível com os atos administrativos do cargo privativo. 

Art. 19-Compete ao 12 Secretário: 

1. Superintender os servi_ços da Secretaria; 

li. Secretariar as reuniõ.es da Diretoria Executiva . 

Art. 20 - Cõmpete ao 2s Sepretário: 

1. Substituir o 12 secretário em suas faltas,· ausências e (mpedimentos; 

11. Exercer as atribuiçõ.es supletivas qi.lé· lhe forem conliadas pela ·óiretoría' Executiva. 

Art. 21 -.Compete ao 12 Tesoureiro: 

1. 

li. 

111. 

Assinar orderis de pagamento e cheque conjuntamente com o presidente; 

Acompanhar a arrecadação de renda social, bem como, destinâcla da maneira que 

for estabelecida pela Diretoria Executiva; 

Manter em dia a escr.ituração, sob a responsabilidade de profissional habilitado e 

com registro no Conselho Regional de Contatiilidac\e, de acordo com os princípios 

fundamentais de CO!ltabí!idade e com as norm!l;s brasileiras de coritabilidade; /~· --- - ·-. ._, 

Apresentar para a Diretoria Executiva, parecer é relatório de auditoria indep~ndente, ) IV. 

V. 
sobre as çontàs do exercício financeiro findo, nos lermos da Lei 12.101/2009. ~ / 

Apresentar à Diretoria E~ecutiva o relatório da situação·. financeira que deve s~;---f "-.. 
encaminhado à Assemt)leia Geral, bem como à prestação de contas·que deverá ser : , 1 
submetida à apreciação e parecer do Conselho .Fiscal, após o que instruirá o / 

relatório da Diretoria Executiva. 

VI. Assinar a contratação de empréstimos financeiros até 54 salários mínimos v(gentes 

no país, conjuntamente com o presidente. 

-~ Art •. 22·- Compete· ao 2° Tesoureiro: 

1. Substituir o 1·u Tesopreiro em suas faltas, ausências e i~entos; /'/.// ./ < .. 

• ---·--::10 , JK' 7 s ....-r:::: .... i::. ('.0\11\ ' \ ~ , 1 • 

· ... co\~re.Rt:. e ' \.,\_Á, , .. Jl -~ 
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li. Alternativamente, as~inar ordens de pagamento e cheqt,Je. conjuntamente com e· 

presidente; 

Ili. Alternativamente, assinar a contratação de empréstimos financeiros até 54 salârios 

mínimos vigentes no pais, conjuntamente com o"presidente. 

IV. 

Art. 23 - Compete aos Procuradores Jurídicos assessorare1l"iil'"15"i"l~iffiiiffiin~ijj;\iiffir:==d 

membros da Diretoria Executiva em todos os assuntos em que sua participação for julgada 

nec;essária, especialmente nos de natureza jurídica. 

Parágrafo Único - Os cargos de Procuradores Juridicqs deverão ser preenchidos sempre 

por associados bacharéis em direito e/ou advogados, com notório saber jurídico . 

.Seção Ili 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 24 - O Conselho Fiscal eleito pela Assembleia, con1' mandato por 3 ·(três) anos, será 

integrado por três membros efetivos e três suplentes escolhidos entre os associados 

efetivos. 

Art. 25 - Compete ao Conselho Fiscal verificar a contabilidade da ASsocíação", dando 

parecer. anualmente sobre as contas da Diretoria Executiva; após competente apreciação do 

parecer da. auditoria independente. 

) 
Art. 26 - O Conselho Consultivo, eleito pela Assembleia, com mandato de 03 (três) anos, 

Seção IV 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

será integrado, no m!nimo, por 1 o (dez) membros escolhidos entre os associados, 

compostos de um Superintendente e um Secretârio, eleitos junto com os qemais Órgão~. 

Art. 27 - Compete ao Conselho Consultivo dar parecer nos programas e problemáticas da 

APAE Bauru, quendo acionado pela Diretoria Executiva representada por seu Presidente, . ---:im 
bem comei participar ativamente nas promoções organizadaiy~iretoria Executiva _\ •• 

·'-J 
/ 

/ 

APAE; Bauru. -·~--:::\ \ )' . V 
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§ 12 ·As reuniões do Conseiho seri!.o sempre.convocadas pelo Presidente d!! APAE Eiauru 

ou por pelo menos 5 (cinco} niembros da Diretoria· Execuiiva; aos quais cab~ elaborar a 

pauta dos assuntos ·a serem discutidos, neste· caso, dando ciencia prévia da· mesma ao 

Presidente. 

§ 22 - O Supetíntendente· do Conselho Consultivo conduzirá as reuniões e o Secretário 

lavrará as respectivas Atas, dando parecer aos assuntos enfocados. 

§ 3ll • Quando existir assuntos relevantes, a reunião poderá ser convocada para o mesmo 

dia, com antecedência mínima de 05 (cinco) horas. 

§ 42 - Os assuntos tratados e resolvidos no Conselho Consultivo não ·terão caráter 

·--

deliberativo, devehdo. passar para a apreciação da Diretoria Executiva, a q 
,.-~~~-+~~-;-::;;--., 

decisão final. PROC. N2 

Seção V 

DEMAIS DISPOSIÇÕES 

FOLHAS 
·-......:..;..~~..,_....,,...j 

Art. 28 .,.. Na Associação não percebem seus Diretores Executivos, Conselheiros, 

Associados, instituidores, benfeitores ou eciuivqlentes, remuneração, vantagens ou 

benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ·ou título, em razãa: das 

competências, !1,1riyões ou atividades que lhes. sejam. atribufdas pelos respectivos atos 

constitutivos. 

Capitulo - IV 

DO PATRINIÔNIO SOCIAL ,,,,----\ 
Art. 29 - O patrimônio social será constituído por meio da contribuição dos asspciados ~ J 
terceiros, rendas diversas, donativos, legados, subvenções. doações .ou quàlquer outro '·:/ 

auxílio recebido e pelos bens que a Associação vier a adquirir. . / '. ) 

Parágrafo Único - Todo e qualquet patrimônio auferido pela Associação será aplicado • • .. 

integralmente para a consecução de seus objetivos sociais. 

Art. 30 - Ern caso de dissolução ou extinção da Associaçi).o destina-se o eventual 

patrimônio líquido remf1!1escen\e à outra instituição congênere, sem fins lucrali~ · 

econômicos, cujo objeto seja prefetencialrnente o mesmo desta Associação, dotada de'\,/ 

personalidade jurídica, com sede e atividades prepor-ider11~f;;s\~º Estado d~.· São Paulo, !Jfl 
~c;ÕtÃÕ\ ~]. __ ~/;./ /'~."'1)1·., -
\c01i~fG1t-11>-L:_J --- ~' 
~r 
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preferencialmente no município de ·origem,- e que esteja .devidamente registrada no 

Conselho Nadonal de A$sistência Social - CNAS, que preencha us r.equ1sitos da Lei 

Federal 13.01912014, inexistindo, a uma entidade pública 

Parágrafo Único - Não existindo no_ Município, no Estado, no Distrito· Fi;,deral ou no 

Território, em que a Associação tiver sede, i_nstituições nas. condições indicadfil\ neste artigo, 

o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda.do Estado, do.Distrito Federal 

ou.da União. 

Capitulo - V . 

'PROC. Ne 
FOLHAS '.icl1y 

DAS D!SPOSIÇÕE;S TRANSltóftlÀS 

Art. 31 - A Associação aplica suas rendas, seus recursos e eventilal resultado opéracional 

integralmente no território nacional e na manutenção e· desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais estatutários. 

Art. 32 - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser .aplic;&dos 

preferencjalmenle dentro do Município. de sua Sede, ou, no caso de haver mantidas, ou 

unidades prestadoras .. de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor. 

Art. 33 - A Associação; sem fins lucrativos, não distribui ~ntre seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretora~. empregadas, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionaiS, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercfcio de ua 

atividade, sob nenhuma forma ou pretexto, bem como . os aplica integralmente 

consecução de seus objetivos sociais, de forma imediata ou por meio da constituição de 

fundo patrimonial ou fundo de reserva. 

Art. 34 - A Associação presta serviços gratuitos permanent.es e sem disáiminação de 

clientela. 

~) 
1 

{ 

~-, 

Art . . 35-.A Associação-aplica as subvenções ou doações tr'\ nas·finalidade~ue , 

estejam vinculadas. ('_.,,{ : ,,J ,~-:-.. '\\ /' 
--:"\' .--- N 
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Art. 42 - As atividades da Associação serão pautadas pelos princípios da estrita legalidade 

e transparência institucional, em plena conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. 

Art. 43-A Associação possui como foro a cidade de Bauru, Estado de São Paulo. 

At1. 44 - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, revogando 

expressamente o Estatuto datado de 19 de dezembro de 2003. 
PROC. N2 _ _..~:-r-1~-+~""'1 

Bauru, 26 de janeiro de 2017. 
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Art. 36 - A ·Associação· não constitui patrimônio exclusivo de uin grupo determinado de 

Indivíduos, famílias, entidades de classe, clubes de serviço ou de socied.ade. 

Art. 37 - A Associação; para cumprir os seus misteres, colaborará ·e participará S!lmpre e 

segundo a seu entendimento do grau· ·de seus ·intere~es, em todos os movimentos 

nacionais, estaduais e .municipais que forem promovidos em favor da pess a com 

deficiência. 

Art. 38- o presente Estatuto poderá ser alterado, no.to õ"ou él'l'í paf\ê; ~'!!ttllmn 
pela maioria de 213 (dois ·terços) dos .Associa,qos presenies em :Assembleia Geral 

Extraordinária, convocada com 07 (sete) dias .de antecedência, na forma prevista no artigo 

10, em 5eu parágrafo 2º, entrando em vigor na data de sua aprovaÇão. 

Art. 39 - . Será considerado voluntário, toda a pe~soa flsica que, media,nte assinatura de 

termo de adesão ao serviço voluntário, com· anuência elo Presidente, nos termos da Lei 

9.608/1998, exerça atividade na Associação de forma não remunerada, sem vínculo 

empregatício. 

Art. 40 • É vedada: 

1. A cpntratação ao quaqro de funcionários da .Associaçâp de parentes, por 
consanguinidade ou por afinidade até s• grau de membros. da Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal e Conselho C:OnsultiVo. 

li. A contratação ao quadro de funcionários. da ASsóciàção de parentes, por 
consanguinidade ou por afinidade até :s• grau de. fundonários já pertencentes a· 
quadro. 

Ili. A admissão de membros na Diretoria Executiv:?•· Conselho Fiscal e Cons lho 
Consultivo, em exercfcro de cargo públk;o ou políiíco ou dé agente 
administrativos, públicos ou poll!icos, estendendo-se. a vedação aos respectivos 
parentes, par consanguinidade ou por afinidade, até 3~ grau.qos .mesmos. 

IV. A admissão ap quadro de funcionários de agentes· administrativos, públicos ou 
políticos, em exercício, ressalvad(;is, quando necess?,rio; rhj3diante·justificativa, os 
que cedidos, com ou ·sem prejuíz,o de seus vencimentos, med.iante apresentação 
de termo de cessão e concordância expressa da Diretoria Executiva. 

Art. 41 - A extinção da Associação só poderá ser di;lcidida ppr deliÇeração de 02 (duas) 

Assembleias 

meses. 

"' \ 
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I~._ FOLHAS ~.p _., [;--" 

i ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCt~ÇAO De PAIS E Ar,11GOS DOS 
1 EXCEPCIONAIS.DE BAURU -"APAE BAU~u. PARA: 1) AP.ReCIAÇÃO E APROVAÇÃO 

DO BALANÇO PATRIMONIAL 2017; PARECE~ DOÇONSELHOFISGALE PARECER DA 
i AUD!TORIA; ?l APRECIÁ9ÃO DO _RELATÓ~IO bAS _ATIVIDADES 2017; 3) 
'APRESENTAÇAO 00 PLANO pe *ÇAO 2018; 4) ELJ::IÇ,Aô E POSSE DA NOVA 
! DIRETORIA EXECUTIVA, C.ONSELHO FISCAL E· CONSELHO CONSULTIVO, PARA O 
j TRIÊNIO 2018/2021; 5)QUTROS ASSUNf.Os DE INTERESSESOCÍAL. 

. . . . - . 

Aos (29) vinte e nove dias do.m.ês .de março de dois mil e ctezoi\o, às detenove horas em sua 

sede administrativà, na Rua Ro&igo Romeiro, nº. 2-47, .conforme lista de presenças, foi 

iniciaaa a Assembléia Geral Ordinária d9 Associação de Pais e Amig_os.do.s Excepcionais de 
' ' 

Bauru - APAE Bauru .• convqcada conforme Edital de Convocação, publicado no Jornal da 

Cidade do dia 24 do corrente mês,, na página 27. A Presiden~e .P~diu·a contagem dos presentes 

e não havendo.11úmero suficiente para instalação:da Assembléiçi, de.acordo com ci Estatuto da 

Associação, foi aguardado o' prazo legal ·de vinte miqutos,· ,para instalação da segunda . . . . . . 

convocação, o que ocorreu as. 19h20min.'·A·Pre$idente di;i AP.AE $~uru, Sra .. Olgçi Bicudo 

Tognozzicótoca aos presel)tes.que seja desigm1dq:o;nome ele.um a$sciciadó presente, para . . . . . . . . . . . . ' . ' . 
presidir a presente Assemblé.ia, quando fota·apresé[llado,omome do Sr .. ·Emers~n Crivem -1º 

Presidente, sendo apro~ado por unanimidade. O Sr: E~ersÓiLCrivEilli, ~ssumiu a· Presidência 
~ .. ,• . . ' .. . . . . . . 

dos trabalhos, convidando .a associada Hideco Mine.i Bigh·efti. ·para secre~riar·os trabalhos, . . .. . . . ,. ,. . . 

.se~do apr!lvado pór unanimid~de d~s:presentes;<Q.Pre~idepte solici.ta.: a Senhora's.ecretária 

para ler o Edita.ide Con11oçação: ASSO(:IAÇÃO DE PAIS, E·AlWG9S Pôs EX~EPCIONAIS 
'DE BAURU. APAE .·aAu~u ~ CNPJ: 45.-032.745/00Q-1,70. ebÍtAL DE CONVOCAÇÃO. . . . . ' . . ... 
De ordem da Sra. Olga Bicudo Tognozzi, .Pr.e.~iden~e da A~socia~ão: de ·f>ais e Amigos. dos 

Excepcionais de Bauru. -APAE Bauru, no uso e gozei· de ·suas.atribuições. legais, e estribada . . .. 

no artigo 10;-.parágrafo 1° e 2° do Estati,Jto Social, ci>nvoco 0$.,associadO!> da.' Entidade, para 

participarem. da Assembleia Ge~ai Ordinári;i, a sei reaHza~à .hq· prÓic1mp .dia 2s. de março 

(quinta feira) do corrente, às 1.9h0Gmin, na ~ua Sede Adi'Í1.inistrati1J:a e Laboratório ha Rua . : . . . . . . . 
Rodrigo Rameiro n.0 2-47, Centro, Bauru/SP., Qportunidade.em.tjl)~setãodiscutidos, tratados 

. .. . ·' . . 
e votados os seguintes.assuntos: Apreciação e Apr.o\t,aqãô' do; ~al~nço Patiimonial 2017; . . . . .. .. , . 

Parecer· <10 conselbo Fis~ai.·.e.Parecer da. Ailditonai ApreciaÇão do'.Relatório. das 

Atividades 20·11; Aprese~tação do Plan~ d.e. A~~iJ': .. ~01~i ~leiç~~- e PoS$e da Nova . . . . . ~ . .. '• 

Diretoria Executiva, Co.nselho Fiscal e Conselh9 Ciirfsul,tivci;· ~ar~ º·. triêni~ 201.s12021; 

Outros Assunt~s ti~ interesse ~ociat. Artigo ·w,,.parágrafci: ~º; ·qo Estatuto da Assóçiação 

dós Pais e A~igos-dos. E::x~epcioilais. d~ B·au ru: A Assembleia Ger~j Ordinária iast~lar-se-á em 

primeira convoca9ã~ cÓm a pr~s~nça da matdrla dos sÓCÍQSEl e~ ~egunda_eerWo~;·vi~té 

· · · .~ . f\e.cofé\Mc V~~··;-,, ... 
·.coNrE . . · 
\ 

Qf"\\G\NAL .-.- . , 
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de. Bauru, durante o mês de abril, em virtuqe çia :graciqsida.~e dà pµbliéação, cuja .exposição 

por meio de multimídia, foi realizada pelo Contador· da APAE·Sauru, Senhor Rer'lato Golino, 

eisc!arecehdo o Déficit nó exercício. no valor de R$' 240.220,67 (du~entos e quarenta. mil, 

duzentos e vinte reais e sessertta e sete centavos) que·em segÚ.ida; apresentou.ó Parecer do 

Conselho Fiscal e .º Par~cer. da · Áuditoda E~Eirna ~niiÍii:lo pela Empresa Lacerda & 

Auditores Independentes·. lmedi.:itamente. ap6$ a expósição e ·apresentação, o. Contador abre 

· para perguntàs e dúvidas por:parte·dos presente~. as muito poiJcas que surgiram, foram todas . . . 
dirimidas saÍisfatóriamente: Co.locado em votl'lção, foi apfóY,ado por unanimidade; segundo 

(2º) item da ordem do dia: Apreciação e Aprovação do Re!~tório das Atividades 2017. 

cuja apresentáção em multimidia, foi reafizad~ Pela, Diretora Técnicàda APAE Bauru, senhora 

Salete Regiane Mont~i~o Afonso. Não havE•nd~~ por parte dos prese~tes, dúvidas a serem 

dirimidas, ·t~i colocado em votação, sendo . apFovado por.· únanfmidade. O Presidente da 

Assembléia passa ao terceiro (3°} item da or<lem do dia: Aprese11tação.do Plqno.de Ação 

2018, o qual foi apresentado pel~ Sra: Salete Regiane fv1ont~iro Afons;- Diretora Técnic;a da 

APAE Bauru, e deixado sobre a mes?J, à di~posiçãci dos presentes; O Pre.sidente da 

Assembléia passa ap quarto (4°) item da ordem ~o dia: l:LEIÇÃO E POSSE DA NOVA 

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSeLHOCONSUL n\lo PARA O TRIÊ . . . .. . . . 

NIO 2018/2021,:solíc.i!ando a Secretária dai Assembléia: a leitura, em' voz alta, .dá carta de 

anuência, da única. cbapá pmtocolizada na Secretaria desta Associação; ·CJtâpa completa e 

inscrita nos termos e de acordo com o Estatuto Social •. cotr) as. adesões de praxe·. para 

administrar por um fri~nio .(2ü18•2021) a APAE Bauru; assim ·co,~stituíd~a: PRESIDENTE: OJ-GA 
• • r 

BICUDO TQGNOZZI 1" VICE PRESiGENTE; EllllERSON CRIVELU 2° VICE.PRESIDENTE: SuMARA.SIMÕES 

SATISTA. 1º TÉSOUREIRO: JOÃO ALBERTO PARIS!;: ·~ TESOÚRElfW: ROBERfO FRANCO 1ª 

SECRETÁRIO: MARliiiAMÉÜA MQllRA BINIFERRO.~ SECRETÁRIO: FRANCISCO~VANGELlSTA OE . . . . . . - . . 
ARAÚJO· 1º PROCURADOR: .ALCEU LUIZ. CARREIRA 2° PRQCURAOOR: LUIZ CELSO ·OE BARROS 

CONSELHO FISCAL; SÉRGIO TOi:;ASHI, .BRAZ MELERO, JOSÉ FRANCISCO HERNANDES. SANORIN 

SUPLENIES: ADRIANO SÁVIO ÇlONFIANTINI, ANTÔNIO OONiZETE lileyes. ARTHUR FELIPE oA SILVA 

SANTOS CONSELHO CONSULTIVO: SUPERfNTENOENTE: NEIVA l'ABIAN!) GIANE:zzt SECRE:TÁRIÔ: 

CARLA APARECIDA ·F.RANCO OE PAlVA MEMBROS:, CHRlSTOPHER)),l\.VIES, JOSE CARLOS 01\SARIM, 

MÁRCIO LANDIM, AUGUSTA QUAGLIATO, RENATO QUAG~IATO, JO~A f. KANO. ADÉLIA LEVPRAIO 

PRADOt !RIS BAPTISTA SILVA o Senhor Presidente daAs;seiTiti1éia ~olo~u a cryapa ery{~ot~çãp . 
. . \.A , f. • 

. • cóNrERE é.9tvty .. · . 
Q\-\\G\Nf\t. · 

. ' , . 
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FOLHAS. 

aos pres1;mtes,. sendo esta, eleita po~ unanimid?1.de, .se.ndo aclamada é saudada por"Uma salva 

de palmas, .dando· posse a tôdos, com mandatO a partir de o1 d~ a~ril de 2018 e término n.o 

dia 31 de março de2021, ou até a posse da nova Diretoria pata o Triênio 2018·2021. O Senhor 

Presidente da Assembléia, passa ao quinto (5º) item da õrdein do·dia, a· saber: Outros . . . : .. 

Assuntos de Interesse .Social: O Presidente da Assembléia passa. então a. palavra a 

Presidente Reeleita, para o Triênio 201812021, Sra. Olga Bicudo Jogno:zZi, .Para dar 

prosseguimento a Assembléia.· A Senh·ora .Presidente comunicou aos. presentes que aceitou o 

pedido de demissão, datado 13·de.mar.ço de 2018, da funcionária Débora Luiza de Campos 

Penteado Carreirà, do cargo .de ·Coordenador Geral, sendo esta substitufda, a convite da Sra . 

. Presidente, pelo Senhor Roberto Franceschetti Filho; ·até aqu.i, Coordenador de Projetos 

Sociais, sendo que o mesmo. · concordotr err\, 'temporariamente,., per.ceber a ·mesma . . . . . . . . . . 

remuneração ménsçil que verri recebend.o. Comunicou ali:t~a, a .demissãó/aviso prévio do 
. !". .. ' . ' · .. 

empregador indenizado, em 13 de março de 2018, do fiincion~rio Niltbn Cartes Gabriel, do 

.cargo de Coordenador .. Financeíroi sendo . .esté substituído, a CQnvíte da Sr~. Presidente, pelo 

Senhor Renato Golino,· até. aqui, Contador, sendó "qu,9' o inesr)1o concordou em, 

temporariamente, .percebe~ irmesi:na rel'!'luneração mens.al. que vem rece~ndo. As citadas . . . . . . . .·. .. . 
substituições.foram acolhidas·.e"saúdadas ci>m uma: efusiva ·salvá de palmas pelQ!? presentes. 

- . . . 
A Presidente Ri;ieleita agradeceu a confiança· .deposíti;ida para mais um mandato. 

agradecendo tambem aos que participaram da Diretoria ceS~ante (Biênio 2016-2018), bem . : ... 
como aos que estão participando desta nova empreitaclá:(Tcienio 2018/2021), conforme suas 

palavras que seguem: "AGRADEÇO A CONFIANÇA MAIS UM,A'VEZ DEPOSIT!l-DA NA 

MINHA PESSOA PARA A Cc;)NTINUlDADE DE VM TRA!:iAi.HO QUE JÁ ALCANÇA 43 
•' . . 

ANOS D.E ATIVIDADE ININTERRUPTA E LÓGICO, NUNO~.~Ó. ESPERO CONTINUAR A 

F.AZER. POR MEREC~R MAIS ESTA HQNROSA OPORTUNID~E,. QUE~ P~IDIR A 

APAE BAURU. ME SJNTQ i:=F.1"1Z E.M POD.ER A~RADECE~ 9 ~ÔMPANHEIRISMO DE 

TODOS OS ·ENVOLVIDOS NESTA NOBRE CAUSA, E NESÍI:: MOMENTO EM ESPECJAL 
. . . . . ~ .. . - ' .. : . . ; . ·,. ·. . 

AO 'DR. LUIZ TOLEDO- MARTINS, QUE: DEIXA A DIRETO:RIA DA Ef7JTIDAOE, .DEPOIS DE 

LONGOS ANOS DE EN.VQLVIMENTO. PALAVRAS ~Árl :~STE1M <PARA EXTERNAR 

NOSSA .GRATJDÃO POR .SEU DESPRENDIMENTO, se .FAZENDO PRÉSENTE NOS 

MOMENTos-FA~EI~ i; PRtN°.CiPALNIEl'iTE NOS .~OMEN'f .Ó$ .1\11UITO. 61FÍC1E$, AO DR: 

LUIZ NOSSO DESEJO QUE Si,;A VIDA CONTINUE .-$ÉNOO §l;:MPRE ILUMINADA, 

LeMe1RANoo ·Q~e: sEu.s f..Ássos TR1LHAoos AQu:1 ~A APAE ~AuRu, NuNcA, 

NUNCA SERÁO. Es'OU~CIOOS, o MESMO ACONTECE .COM DR~ MICHEL· MIGUE!../(® E 
' ' . . . l .) . 

. ' . ' . •.. . ~; i :·r.;(1 
' < • o , • .J..;~ :1 : Co \ ~-'J 

, cOt-irERE. ~t}l'J\ O 
· \ • : Qr<.\GINAl-, ._ , 

::<-? 
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.. ' PROC.Ne_ J ';;)· ~ '· .") , .. 

FOLHAS_ g-) r 

NO), ... lllfA e- .. FEZ SEU PASSAl\llEN.TO. Nô INICiO DESTI;' A .. . . . . .. . ) " "'· 

MARCHIORl~A ESTES. NO$SA.GRATIDÃO .. GRÁTIDÃO-TAMBÉM: AO DR. LUIZ CELSO 

DE 6ARROS, SR. BRAz M~l,;ERO, SRA~ AV~USTA QVAGLJATÔ1 J6ÁNA F~ KANO, . . ' . . , . . . . . . . . 
ADÉLIA LEVORA To PRADO E 1j:{1s.BAPT1sTA. si~vA.,J: NÇ)sso MU!Too8R1GADA POR 

ACElTAREM NOSSO CONVITE PARA FAZ;ERÉM PARTE DA Dl~ETÓRIA PARA o 

TRIÊNI() 2018/2021, SEJAM BEM VINDOS A NOBRE CAUSA CHAMADA APAE BAURU. 

AGRADEÇO A TODOS OS . FUNCIONÁRIOS DA Al~AE BAURU QUE· NÃO MEDEM 

ESFORÇOS PARA QUE. O, TÍTULO DE INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA NÃO MUDE DE 

ENDEREÇO. 

ENCERRANDO, QUEIRA Ndsso QUERIDO,DEUS QUE se.JAMOS SEMPRE UNIDOS E 

AGRAoecfDos· PELA···GRAÇA FRATERNAL DE. PODERMOS DAR AO INVÉS DE . . . . ' . . 

RECEBER. OBRIGADA. BOA NOITE A r{>DOS. Às 20h45miry, nada mais havendo a ser 
J . . • 

tratado .. ·O Senhor Pr~s.idente •. dá pqr encerrado os trabalhos çla presente AsseTJ1bléia Geral 

Ordinária. ·Eu;· Hideco Minei BilJheitti, fui Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada 

e segue assinada por mim e p~lo- Presidente da Assembléia~~enteReeleita. 

-" 

-

. . ·1 f) . . . '-~r:----· ' 

Secretária da Assem pleia. 1fJ ·. . ·n . . ': . . . . . ~ cJ.Q Cf-

Assinatura -Oos demais P.r~elites em .lista. separada: 019a .. Bicudo Tognozzi, Roberto 
Francel?Chetti.Filho, Emerscin,Crivelli,'R,enato Goli'no, JoanaFagunde·s Kai:io, Salete Regiane 
Mon.teiro Afonso: l:,:uci de Paúla, Hideco Minei. Big~eti, .Jo~é Francisco Hérnandes Sandriri, 
Adélia Levorato Prado, Claudia Regina da Rocha Lobo, Ana Cl:!roliria·aa Silva Gomes, Silvia .· t - . . . . . ,. . . 

Cristina Achui Correa. . ·.: ', . 

A presente Ata foi redigida e digitada (cópia fiel} por mim. . . ' . . . . 

Bauru, 29 de março de 2.018. 

. : - {~··:~i~::.~) 
I ">, --·-· 

. . 
. . . _ . .,.,M-0\.: . . . .. ~o 

··CONFERE. CQNi 

\ O·-\G_l~lf\L · r\ . 
~··' ·- . . 
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DIRETORIA - Triênio 2018/2021 

Diretoria .Executiva: 

Presidente: 
OLGA BICUDO TOGNOZZI 
RUA SEf!ASTIÂO PREGNOLATO, 6-70 Bloco A Ap. 64 

-1 PROC. N!!.. 
FOLHAS 

TEL: 3204-459913281-1621 / 9 9776~604 CEP 17030-090 
CPF: 330.595.27849 -RG: 2.883.580-3 DN: 29/02/28 
NACfQNALIDADE: BRASILEIRA -- ESTADO CIVIL: VIÚVA PROFISSÃO: 
PROFa.APOSENTADA 
E mail: presidenciabaoru@apaebrasíl.org.br 

1º Vice Pre,siden~: 
EMERSON CRIVELLI -
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FA_TIMA,.6--60 AP 122 
TEL: 9 9772 774113234.636413224 3206 

BAIRRO: JARDIM AMERIÇA _ 
CEf': 17017'335 

RG: 5.752.952 - ON: 18-03-1953' - CP.F: 70~.643.308-04 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA 
Email: emersOn_crivelli@.gmaii.com 

ESTADO CIVIL,: CASADO - - PROFISSÃO: A-RQUITETO 

2° Vice Presidente.: 
SUMARA Siri.IÕES SA TISTA 
RUA AAAUJO (EITE, 23-~2 AP. 11:1 BAl~RO: CENTRO 
TEL.: 3234"276519-9105 1376 / 3202 7765 CEP: 17012,055 
CPF: 056.515.198.94 RG: 5-535 471 DN:'10701150'-
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTAUO.ÓVIL: VIUVA PROFISSÃO: 
APOSENTADA 

1º Tasoureiro: 
JOÃO ALBERTO pARISE 
AVENIDA SEBASTIAO PREGNOLATO, 6--70 AP 41 D 
TEL.: 3231-1531 CEL: 9 9730'6365 
CPF: 054 418 S48-04 -RG: 3135 473 

CEP: 17030-090. 
DN: 17/04/1938 

PROFA 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: cASADó PROFISSÃO: 
APOSENTADO. 

2° T esour.elto: 
ROBERTO FRANCO 

RUA: SANTO ANTONIO, 17-21 - VllA QUAGGIO CEP:17060455 

TEl:3232 188~} 3104 7272 / cel. 9 9m-2468 

CPF: 187.918.248.34 RG: 3.997.905"2 DN: 23111147 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL- CASADO PROFISSÃO: SeCURITÁRIO E MAIL: 

roberto@oonsiste.corn 

1º S-?cretária.:, 
MARIA AMÉLIA MOURA PINl_fERRO 
Rl)A: RUA ROSA PAWIAARI Bl~TFISH, 2-152 - RES. VlLLAGGIO 11-· 
TEL.: 301 t.2616/"9 8125 $586 CEP ÜQ18-771 
CPF: 002-.002.856-0'i- RG. 9.828-436-8 ON: 08110/58 
NACIONÁLIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CA$ADA PROFIS.SÂO' BANCÁRIA APOSENTADA 
E mail: mame!Íaferro@gn-leii COf • __ _, 

'

,CONFERI: COM O 
ORIGINAL 

7 

~@P...' lY' .. 
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1
._,? 

éndereço.para corre~ondênc!a - Rua .Ropriga Romeiro, 2-47 - C{lntro .da Çidaftif? AR~E 
.a'3uru •'SP l CEf!170tti74gl) • 

· baí*a P.ostlil nºfW ~- · · .. ·. · ·· · · · 
FQ{les: (1413fiJ~834. : ·Bauru - SP 

26 Secretário: 

FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAÚJO 

RUA TEREZA VERZA MAO~ 1-õ3 

TEL.: 3235-1440 / 32361556 RES. 19 9735-7745 CEP: 17052-160 

CPF: 266.660.068-67 RG: 5. 196.206 DN: 01/07/Á.7 NACIONALIDADE: BRASILEIRA . . 
ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL E mail: 

bau24037 424@terra.coin.br 

1° Pr9curador: 

ALCEU LUIZ CARREIRA 

RUA AUGUSTO JOÃO COSTA, 438 JD. EUROPA 

17017-400 

CPF: 096.112.188-26 . RG: 18 221165-4 

TEL.: 3202 6433 l 9.8114 3142 · CEP 
·, 

DN: 19/01/69 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADO • PROFISSÃO: ADVOGADO 

E MAIL: alceu.carreira@carreiraesart,ore11o.com.br 

2° Procuradór: 
• 

LUIZ CELSO·DE.6AR~OS 

Rua Alfredo Ruiz, nº 21-40- CEP 17016-020 
Telefones: (14) 3224-3658 - 3224-3819 - 3202-6659. 99764-8439 
CPF 251 330 558-20 . 
RG 3 299 725-5. da SSP/SP 
Data do Nascimento: 20:12.1943 
Naclonalldade;·Brasileira Estado Civil: casado Profissao: Ad.vogado· 

Email: lulzce!sodebarros@gm~il.com 

Conselho Fiscal: 

SÉRGIO TOGASHI 

CXA POSTAL 929 

TEL.: 9 9792-4646/ 3234-4646 · CEP: 17050-972 

CPF: 109:442.088-35 RG: lq.205.979 DN: 16/06146 

NACIONALIDADE: BRASILEIRO 

ECONOMISTA . 

ESTADO CIVIL:. CASADO PROFISSÃO: 

E mail: sergic@togashi.net. t!r 

BRAZMELERO 

RUA PROF. VICENTE MARIA PETRARCA SCAGLIONE, 2-150 • CEP .17018'Q80 

TEL.: RES·3234-4301 /3234o9212 tCEL 9772-7779 . . : 
CPF:'538.822.618-20 RG: 4.574.287-X DN: 28104/49 

NACIONALIDADE: BRASILEIR.A. . ESTADO CIVIL: CASADO 

ADMINISTRADOR ,;..· --i 
'"'""'----::·- l 

EMAIL: brazmelero@uol.co11~bNFE.RE COM O 
·. . \ ORIGINAL 

PROFISSÃO: 
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· · Caii<1 ~a(nll'lfJ4·. 

JOSÉ FRANCISCO HERNANDES SANDRIN 

RUA: RIÕNATO TAMBARA, 2134 
TEL: 3235 4090 
CPF: 708.365.908-72 RG: 5.538.461 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA 
ADMINISTRADOR 
EMAIL: jose sandrln@tílibra.com.br 

Suplentes 

ADRIÀNO SÃVIO GONFIANTINI 

RUA Severtno Uns, il-60 ap 91 B 

Fones.e ~)"3~<ft!.'28Z~fí- Bauru • SP 

PROC: N2· 
FOLHAS -~~'=t:~Sl--

cEP: 17018·100 ~--..:::=====:k:==d 
. · DN: 30/07/52 

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: 

TEL.: 3018-4826 RES "!2106-8602 COMI GEL 9 9129-1074 CEP:-1701~·600 

CPF: 146.288.St>S-22 · RG: 19.99S.282 

NACIOll(Al:.IDADE: BRASIU;IRA 

ADVOGADO. 

DN: 11/11171 

ESTADO CIVIL: .CASADO ~Ró FISSÃO: 

E MAIL: adriano.savio(\iluol.com.br adrianosavio@beneficenciabauru.com.br 

ANTÔNIO OONliZETE NEVES 

RUÁ WILSON.MARlO DOS SAl\'TOS, 23- RESID PARQUE FLAMBOYANT - PIRATININGA 

TEL.: 9 9782-9415 

CPF: 004:766.498-38 

CEP: 17490-000 

RG: 5.258.697 DN: 22108/55 

NACIONÁLIDADE: BRASILEIRA 

ENGENHEIRO 

E MAIL: panqeja.emenharla@!.<;rra.com.br 

ARTHUR FELIPE OA,SILVA SANTOS 

RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, HlO - VILA CARMEM 

TEL: 3234 ;;447 GEL: 9 9176 :6405 

CPF: 320.148.258.74 RG: 1.0.381.018 

E$T ADQ CIVIL; CÀSADOPROFISSÃQ: 

CÇP: 17-030-490 

DN:.24/08/1983. 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADO· PROF IS.SÃO: 

ADMINISTRADOR 

E MAIL: a'rthur<ãlsan!!.im com.br 

Conselho Consultivo 

S!Jperintendente: 

NEiVA FAEÍIANO GIANi;i?Í 

RUA DR. JOSÉ.MARIA RODRIGUES COSTA. 10-48 

TEL.: 3234-5W4 RES/ (11) 3243-4556 CIAL I GEL: 9795-4896 GEP: 17017-331 



• 

As.sociação de.Pais e Amigos dos Excepcion noc1vu.1><.•F.sso 
l'tllCROJilLM.\Dô-N 

~de -Avenida José Henriq11e frerraz, •20-20 - Resi_çtenci~ parq . . . . , 
. . : Baurú·• Sf' 1 Cl!P 1705/f.;697 

F.onefFax: (14) 31.06"~52 
bauru@apae/lrasi/.org.br [ www,baur.r.apaebf8Sil. otg:br 1. fê/0i1/>0Qkcom(apeel:là1,1,ru 

Endereço para eorrespondêncía - Rua Ro(lrígo Romeitq, ?~4i' - C!'lntro-.<,la. Cidad~ 
· . f:lfiurl.f .• $P ( CjiP 170.15:;4~(> 

· · · GailtaPoSfai:nº 1Ge 
Fones:('t.4). :i:.1 ólf.:JB34 Sauru-SP 

Secretãrio: 

CARLA APARECIDA FRANCO DEPAlVA 
RUA JOÃO CROCE1 - Jp. SHANGRILÁ 
TEL.: 3236144119 9701 4822 CEP: 17054 638 
CPF. 120 139 328 04 RG: 13 502-396 . . DN: 22102/1961 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA PROFISSÃO: PROFESSORA 
EMAIL: carlacroce@uol.co1!1.fil 

Membros: 

CHRISTOPHER DAVlES 
RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 10-21 ,·HIGIENOPOLIS 
TEL: 32~86119 9114-4914 ·cEP: 17013-208 
CPF: 349.090. fOB-82 RG: 8.739.141 . ·or-í: ·2110911944 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: ENGENHEIRO AGRONOMO 
EMAIL: cdavies2@ig.com.br 

JOSECARLOS CASARIM 
RUA IRMÃ ARMINDA, ~59 - JARDIM BRASIL 
TEL.: 2108-8999 comi 3227-0713 RES Icei. 9 9134 3165 CEP: 17011-160 
CPF: 1~ 714 768 53 RG: 607 931 6 
NACIONALIDAQE: BRASILEIRA 
E MAIL: iose.car!os@jmeca.com.br 

MÁRCIO LANDIM 

. . DN.:. 09/05151 ·· 
·ESTADO CIVIL: CASADO 

RUA DR. SILVIO MARQUES JÚNIOR, 1-49 - JARDIM PAC-.ANI 

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO . •. 

TEL: 3239-8688 RES 13313 8783GOM1CEL9 8115.8258 (9 9.118 8789 ·ÇEP:·17024-250 
CPF:141.365.608-00 RG: 16.392.731-5 DN: 17/11170 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CML: CASADO .PROFISSÃO: 
ADVOGADO 
E MAIL: márc10.landim@terra.comJ2t 

AUGUSTA QUAGLiATO 

RUA: SANTA GENEROSA, 2-60 BAIRRO: JARDIM MARAJOARA 

TEL.: 3222-3238 CEP: 1.7064-140 

CPF.107.767.708-10 RG: 4.496.241 DN: 23104/1927 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: APOSENTADA 

RENATO QUAG!..IATO 

RUA: SANTA GENEROSA, 2-60 BAIRRO: JARDIM MAFWOARA 

TEI,... 3222-3238 CEP• 1701!4-140 

CPF· 107.76;",708-10 RG: 4.496.241 D1'j: 23/04/1927 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESl°ADO CIVIL: CASADO .. P!lOFISSÃ~: APOSE.NTADO 

joANA FAGUNDES MORAES; KAf,lO. 

RUA: RADIOAMADORES, 2;,i5 BAIRRO: JARDIM BRASIL 

TEL.:32349153·: CEL:981740121 CEP: 17011-090 

C~F: Q49 662 3!l8 39 RG: 1 O 62.0 521 3 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA · ESTADO CIVIL: YJI lllA 

\

·---co_N_FE-:R-:. E.-:::ÕÕM o\ 
o:i~\G\NAL/i9,~t -~hl6 Âf&"'fZ ~1 

. - TI .tJ<'L""' 

ON: . .2-l/07/1940 

PR'OFISSÃO: APOSENTADO 
t{P·. 



~. 

' . 
AssociaçãD d~ Pa(S .e Amigos dos Excepciq · 

. . . . . .. ----~ 
• • • • -~ • • 

0

MlCROFI Ati'G-Nº 

se.de -Avi)nida ..iosé Heqrlqlie Ferraz; 20-20 - Residenciat Pé! · , . . . . . 
· ·. Bauru• SP.f Ctp.1 ?Ql54c6~7 

FOne!Fàx: (114}.:!1.06-125~ 
bauru@apaelmllJil.erg.pt 1 wvmbawv:apaebrasif.org,br l.faaEibookJx1iiJ(apatWJauriJ 

Endereço pat.a correspondênci~ - Rua R.o.clrigo RdmeiiP. 2-47 - C~ntr~ da Cidade 
. · !>?im1 - SP 1 CEP'.1 701542()" 

· Caixa. PioSM(ti~ 160 
Fooos: (,14) :s.ra4;.~8S.IJ. Bauru - SP 

A[)ÉLI ... LEVORATO PRADO 

RUA: RODRIGO ROMEIRO, 3-80 

PROC. N2·-~-""~.,.;-:~"-

TEL., 3879 7727 CEL: 9 9B8S 7727 

CPF: 14136681860 RG: 11533339 

BAIRRO: CENTRO 

CEP: 17015-4;!0 

FOLHAS 

ON: 05/0?f193.9 

NACIONALIDADE: ,BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA . PRÓFISSÃO: APOSENTADA 

fRIS BAPTISTA.SILVA 

RIJA: juuo MARINGONI, 9-59 

TEL.: 3223 4945 

CPF: 959 ·295 738 53 

. NACIONAL,IDADE: 

. RG: 4 284 337/6 

BflASILEIRA 

CEP:" 17040-~!i 
DN;,Q4/0Z/1 S:i5 

ESTADO ÇIVIL: VIUVA·. ·PROFISSÃO: APOSENTADA . . ·. . 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

PROC. N2-~;...._+-j~~..;....

FOlHAS 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CATA OE ABERTURA 

CADASTRAL 
1811211972 

NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 
APAE DE BAURU 

CôOl<lO E DESCRIÇÃO DA ATIV1DADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
88.0t>-6-00 .. Servi os de assistência social sem ato·amento 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIOAOES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

1 PORTE 
DEMAIS 

87.20-4-99 .. Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 
depEindêncla qulmlca não especificadas anteriormente 
85.99-6-99 .. Outras atividades de ensino não especificadas anteriormGnte 
86.5t)..0-05 .. Atividades de terapia ocupacional 
86.51)..0-01 .. Atividades de enfennagem 
86.30-5-01 .. Atividade médica ambulatorial com recursos para realizal"',ão de procedimentos cirúrgicos 
86.St>-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 

1 
86.51)..0-04 .. Atividades de fisioterapia 
86.5()-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 
85.12-1-00 - Educação Infantil - pré-escola 

30-5-04 - Atividade odontológica 
1)-1-04 - Fornecimento de alimentos re 

[Côõi(;o E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

~~ - Associação Privada 

~l>.DOURO 
LOSE HENRIQUE FERRAZ 

1 COMPLEWENTO 

~ *_s_9_1 ___ _, 
EIAJRRO/OISTRITO 
RESIDENCIAL PARQUE GRANJA 
CECILIA ........ ~_i:_~c_:_~º-----------------------~I ~ 

[ENõêREÇO ELETRÔNICO 
~idenciabauru@apaebrasil.org. br 

1 TELEFONE 
(14) 3104-2834 / (14) 3104-2833 

~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

~rOCAOASTRAL 

1 MOTil/O DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

.~~~O ESPECú\L 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 11/01)/2019 às 10:46:44 (data e hora de Brasília). 

1 DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL 
2810812004 

1 ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

... 



1 ... 111 ••• 111 .. .... 11.1.1111 •• 1 .. 1.111 , .. 111111 
PROC. N2_....:..._...,.._~---+-

-- CTCE INOAIAT J BASPI PLl 4 ICTCEINOAIATUBA SPI PL14 
FOLH.O S _ 

::3 ~~ ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BAURU 
- ==!!! R RODRIGO ROMEIRO, 02-047 
~-= CENTRO . 
"' ã! 17015-420 BAURU/ SP 
~ 
1!!!!1!!!!!!.!!l!!l 

11111 IH~llll ~llílllllllllllll~ l~lllll l lllH 1 ~I 
7213484281544820000000233220220519 

onta e nerg1a 1 roca 
N. 074890859 séne C 
Data de Emissão 20/05/201 9 
Data de Apresentação: 2310512019 
Pág· 01 de 01 Data Postagem: 22/05/19 
Conta Contrato Nº 310002261134 

Leitura Próximo Mês 18/06/2019 

Reservado ao Fisco 
BC3B.C9DC.58AD.8013.C5EB.B517.CE6F.E697 

' > dcixe :lgu;a parada ft1I qualquer leal~ o Aedef Aegyplf lnn>mitr a dengue. Prcch•unos contbati.lo. f•? llU3 p•rt._ 

-CNPJ..S:-o32 745/0001-70- ---- ·-
INSC.ES'T: 209389620110 . 
CL.ASSIFIC~.ÇÃO: C...-clonal BS Comercial Outros s.vtços Atividades ·Trifásico 220 / 127 V 

PN : SEU CÓDIGP ' CONTA~ s VENCjMENTO TOTAL A PAGAR 
.-

ÇÃODAOPERA Ã'o -RESERVADOA0FISCO .·,1 •, ; .. -;~'' , .. , .... ... - I· . -. -· -,~- .. ·~- . --- .- .. 

~~~=çlo ~, .. Quanl, Urid. Tarttocom Valor Total lltt Ctlculo Ali~ llOHC•""*> Pll COFINS 
..,.,.,,.. 

t· Raf. f aturada IAtd. TrtbL.Coa RS da º'l:'çJº ICM8 RS ICMS1' ICMS Pl8/COFtHI U7Yo 7,111' Tartrirtu 
(DIH) 

Camumo Uou - lllWI~ T\JSO MAr11 a.4",ooo kWt C!,:134112'51 2171,02 2175,02 1e.oo 39f,50 2175,02 34,15 118,17 Verde 
f l C- · TI' MAl/11 6.485,000 kWI 0.S7111tl2 2413,23 2463,23 18,00 443,31 :NG,23 Sl,87 ,.,.._.. 13Cles 
1 -dollro-- MA\111 63.73 63.73 18,00 ae; 5~l'S 0,14 3,H Amarela 
I· CusoAckkr ti dt ~· 

.. .. 
1,46 20085 T---· Dbn'ol DE OUTROI HRlllÇOI 

'4113, ... 

I • C'"""' CUtl lio IP-CIP li~ MAi/ti 7,40 

[ ~S.OLIDADO. · : , .... - -ui 

i! WI» .ÚÓNSUMÓ ·e ' kWh Diàs . . - . TARlf A ÀNEEL "j ' ~ ~ EQU~PA ENTOS DE MEDIÇÃÇf/ DATAS DE LEITURAS .. -· ·- .. . . .. ~ 

J1 1 MAi~~ "" 
AbR ~:;'t~~U,.~~· 171& 

Ml\A ~~~m_~ .. ~:$$$$$ H 0 1 

f-E'V~~~~~ ••21 
"'N liSS.'$ Si LI! !E i l!!Sl!'&l •100 

:e t ou.~~·· .. ~·'19 12-to 
--...,,~~~~~ U70 

.. 
:ri .. .. .. 
ZI .. 
>O 

e ....... 
Consumo k\o\tl 

iUSO 
D,24526000 

TE 
0.27771000 

~· 

Lallln Lallt.n 
-11 17104/2011 

11156911 79200 

l'tfor 
-!pi. 

1,00 

lUlde LAlln 
l'ttdal'JIJ Mllmo• 

1810612019 

E J:i ~'W;4'XW# HH 
~~~· 2:JP.~~ •211 

~~~~~ .. i,.. 
., 
•• 1NDltAO RES DE CONTINÚI ADE DE FORNECfMENTd DE ENERGIA - -

1 • • • • 

...... ~>lll'~ .. ,, .. 
J'-A'ol ~~~°'*'~~ 1071 

W1!'$'lll'~E!S i !I 1>u 
.. 
•• 

Para con~ulta dos indicadores acesse n~o site www.cpfl.com.br 

ii - ,• .. ~ · INFO MAÇOES'SOBR _A TORA·· .- .. "'')'" ... , · .. -. , .... ~ .--·" "" --- · , .,., ... 

li . . . . ~ ~AVISO IMPORT~N E . . 

01#0112019 •Tarifa Brenca paa•ou a Yiiorartambim para cllentea com 

•: '18Umo m6dio auperior • 250 kWh mi e. Safb1 m•ia : www.cpfl.com.brharifahranc1 

. --- ---- --- ------ ---- ------- -- --------- ---- --- ---- --- ---- -- --- --- --- --··--- --------- ----- -- -- ---------- --- -------------------- --

''e 

Nota ;=,..;ai 

Cont< df! Ehergla Eletriea 
N' 0~4890659 Série C 

l:ssa conta poderá ser paga no credenciado mais perto e.e você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br 
RO.AFUSO HERNANOES RUA ANTONl'.l ALVES 548- CENTRO 

AAPI DR 

SAf~I 

R JULIO PRESTES Q 1 5a - CENTRO 

R EZEOUIEl RAMOS. 7 64 • CENTRO 

836200000476 008400403161 933535820035 1 ~002261 1 345 

1111 1111111111111111111 im 111111m 11rn 111111rn 1 
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_, Imprimir Certidão . i 
PR~FEITURA MUNICIPAL DE BA~R~i;.;.~..:.R.::.~~.:.:..~:.::~:::e ==<~]:::í:'!:ÇS::ii:i::::{=td===-1 

Secretaria de Economia e Finar:içás 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1842522 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
5891 03/04/1968 
Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU 45.032.745/0001-70 
APAE 

Endereço Fiscal: Número: Complemento: 
AVENIDA JOSE HENRIQUE FERRAZ 20-20 
CEP: Bairro/Distrito: UF: Município: 

RES. PARQUE 
~~:?54- GRANJA CECILIA SP 

B 
BAURU 

Telefone: 
(14) 3104-
2833 

Tipo: 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: 

Ramal: 

Comercial 

Término: Nome da Atividade: 
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga 
e recarga, conserto, restauração, blindagem, 

02/01/2006 07/02/2007 manutenção e conservação de máquinas, 
veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 
elevadores ou de qualquer objeto 
SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E 

03/04/1968 0710212007 SOCIAIS- DE CARATER COMUNITARIO, 
· ·· ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE 

CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 

99.99 8 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 

· FINALIDADE LUCRATIVA 08/02/2007 

Descrição da Atividade: 
8730-1-99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas anteriormente. 
Situação da Data da 
Inscrição: situação: 
ATIVA 19/11/2018 

Certidão emitida em: 19/11/2018 

AAOBA19FD5B9D8CB7400B1927ECA717B 
Chave de autentlca.ção 

http1/wWW.bauru.sp.gov.br/financaslcertidoes/imprlmlr_consulta.aspx?c=1B42522&chave=AAOBA19FD589DBCB74DDB1927ECA7178 112 



~~t,)C:, Nº--~~,.,.....~ 
~()bHAS 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

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

http:l/wwW.bauru.sp.gov.br/financas/certldoes/imprlmir_consulta.aspx?c=1842522&chave=AAOBA19FD589D8CB7400B1927ECA7178 '212 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n' 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante 
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou 
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da 
regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:57:14 do dia 27/12/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 25/06/2019. 
Código de controle da certidão: 739B.32E9.6ECA.S35B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://servicos.receita.fazenda.gov. br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSeg Via/Resulta... 13/05/2019 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

PROC. N2 _ _._=-,,,..._~.:r-

FOLHAS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1942653 

Inscrição Municipal: 5891 

C:ontribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
BAURU APAE-45.032.745/0001-70 
E:ndereço Fiscal: AVENIDA JOSE HENRIQUE FERRAZ, 20-20 

Atividade: 8730-1-99 Atividades de assistência social prestadas em -e residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente. 
Empresa aberta em: 03/04/1968 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas 
em nosso sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de 
débitos em relação a inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange 
somente a inscrição municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do 
Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda 
Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados 
posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 09/05/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

httpi/twww.bauru.sp.gov. br 

0711o1A71E274892947AE747F536A8D4 
! , Chave de autenttcai;ão 

1 

! 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MVNICIP AIS 

PROC. Ne 
FOLHAS --~:--:±-:!f-:::t~~ 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação~:-;1~94;2~6~26z===d::2::;\==d 

Identificação Municipal: 50987004 

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU APAE 
- 45.032.745/0001-70 

Proprietário(s):.APAE - BAURU -

Endereço: AVENIDA JOSE HENRIQUE FERRAZ, 20-20 

·--e CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com infonnações colhidas em nosso sistema de 
· controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 

discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 09/05/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

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

ElD7186BlBCEEll907CAE37AE22BE2ED 
Chave de autenticação 

~·. 
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CAIXA 
C.~.!X.O. ECÕNÔ{l..1ic;.. FEDER-~L 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 45.032. 745/0001-70 

' 

Razão Social:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU 
Endereço: AV JOSE HENRIQUE FERRAZ QUADRA/ 20-20 I PQ GRANJA CECIUA BAURU 

- SP J 
. 1 

1 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

·-- .. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:27/05/2019 a 25/06i2019 

Certificação Número: 2019052701592025843141 

Informação obtida em 11/06/2019 09:47:42 

A utilização deste· Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.b• 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Págin;;i. 1 de l 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU (MATRIZ 
E FILIAIS) 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 
Certidão nº: 172156206/2019 
Expedição: 09/05/2019, ·às 08:47:27 
Validade: 04/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.032.745/0001-70, 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANT~ 
Do Banco Nacional !de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à iden~ificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em s~nt,ença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a rec_olhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acord'os firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comisião, de Conciliação Prévia. 
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2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - 01/06/2019 A 31/12/2019 

PLANO DE TRABALHO 

REF.: PROCESSO Nº 49.514/2017 
DISPENSA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 49/2017 
EDITAL N° 333/2017 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome da Entidade: 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE Bauru 

CNPJ: 45.032.745/0001-70 Natureza Jurídica: Privado 

Endereço: Av. José Henrique Ferraz 20-20 - Bairro: Residencial Granja Cecília 

CEP: 17054-697 Cidade: Bauru - UF: São Paulo 

Telefone e Fax:.(14) 3106-1252 E-mail: bauru@apaebrasil.org.br 

1.2. Nome do responsável pela Instituição 

Nome: Olga Bicudo Tognozzi CPF: 330.595.278-49 

RG: 2.883.580-3 - Cargo: Presidente 

Endereço Residencial: Rua: Sebastião Pregnolato, 6-70 Bloco A - Apto 64 

CEP: 17047-001 Cidade: Bauru - UF: São Paulo 

Telefone residencial: 3281-162113203-2640 

Telefone comercial (14) 3104-2834 

E-mail particular: presidenciabauru@apaebrasil.org.br 

1.3. Mandato atual Diretoria: Composição Diretoria: 201.8 a 2021 

Presidente: Olga Bicudo Tognozzi 

1 º Vice Presidente: Emerson Crivelli 

2° Vice Presidente: Sumara Simões Batista 

1° Tesoureiro: João Alberto Parise 

2° Tespureiro: Roberto Franco 

1° Secretário: Maria Amélia Moura Pini Ferro 

2° Secretário: Francisco Evangelista de Araújo 

1° Procurador: Alceu Luiz Carreira 
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Conselho Fiscal: Sérgio Togashi, Braz Melero, José Francisco Hemandes Sandrin 

Suplentes: Adriano Sávio Gonfiantini, Antônio Donizete Neves, Arthur Felipe da 

Silva Santos 

1.4. Nome da Diretora Escolar 

Nome: Sonia Maria Celestino 

CPF: 269.180.748-73 RG: 26.641.472-2 

Telefone: (14) 3106-1252 

Nome da Coordenadora Pedagógica 

Nome: Ana Lucia Celestino Ferreira 

CPF: 195.318.368-92 RG: 25.443.302-9 

Telefone: (14) 3106-1252 

1.5. Constituição da Entidade - Conforme Estatuto 

Artigo 1 º - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru, também 

designada pela sigla APAE Bauru, fundada em 25 de Janeiro de 1965, registrada no 

Segundo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Bauru, em 03 

de maio de 1968, registrada sob numero de ordem 199, do livro de inscrição de pessoas 

jurídicas 'A', é pessoa jurídica de direito privado de assistência social, atendimento á saúde 

e educação com duração por prazo indeterminado, sem fins lucrativos e econômicos, 

regularmente inscrita no CNPJ sob o numero 45.032.745/0001-70, tendo sede própria 

localimda a Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, Residencial Granja Cecilia, na Cidade 

de Bauru, Estado de São paulo, e sede administrativa e laboratório a Rua Rodrigo Romeiro 

2-47, centro, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, cujos fins são: 

a) Promover e assegurar garantia de direitos da pessoa com deficiência; 

b) Promover o bem estar, a proteção, a cultura, o esporte e a inclusão em geral das 

pessoas com deficiência, bem como promover a inclusão e qualificação ao 

mercado de trabalho, onde quer que os encontrem; 
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c) Estimular os estudos e pesquisas relativas a pessoa com deficiência e suas 

deficiências; 

d) Não possui fins econômicos ou lucrativos e desenvolverá todas as suas atividades 

de forma gratuita, ficando os usuários isentos de pagamentos ou remuneração de 

qualquer espécie pelos beneficios recebidos; 

e) Por ser contrario a lei e a moral, a Associação não fará distinção de origem, 

idade, cor, raça, condição social, credo, sexo, orientação sexual ou ideologia, 

bem como não permitirá qualquer tipo de discussão ou promoção. de natureza 

política partidária. 

Da Diretoria Executiva 

Artigo 14 - As eleições e posses para a Diretoria Executiva eleita com mandato de 

três (02) anos com direito à reeleição, dar-se-ão em dia útil, previamente designado, da 

segunda quinz.ena do mês de março, e será composta na seguinte organização: 

I. Presidente; 

II. 1 º e 2º Vices presidentes; 

III. 1 º e 2° secretários; 

IV. 1° e 2° Tesoureiros; 

V. 1 º e 2º Procuradores Jurídicos. 

§Único - O mandato da Diretoria Executiva terá a duração de 03 (três) anos contados 

a partir do início na data de sua posse e se extinguirá por ocasião da posse da nova 

Diretoria Executiva, com direito a reeleição. 

1.6. Data da Fundação 

25 de Janeiro de 1965 
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2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 1 PROC. N2 
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2.1. Identificação do Objeto 
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Constitui objeto deste a seleção de 04 (quatro) organizações da sociedade civil para 

formalizar Termo de Colaboração para a gestão de Entidade Filantrópica, sem fins 

lucrativos e transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças, 

jovens, adultos e idosos da Educação Especial, tendo por objeto: 

• Atendimento Educacional Especializado (AEE - em caráter complementar e no 

contraturno, para alunos do Sistema Municipal de Ensino); 

• Avaliação psicoeducacional, apoio técnico e atendimento por equipe 

multidisciplinar realizado no contra turno para alunos com deficiência, com 

hipóteses diagnostica de deficiência e com dificuldade acentuadas de 

aprendizagem, bem como orientações para equipe escolar do Sistema Municipal de 

Ensino, por meio de visitas nas Unidades Escolares realizados pelos seguintes 

profissionais: Fonoaudiólogos educacionais, psicólogos educacionais, médico, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagogo e nutricionista com o objetivo 

de favorecer a permanência, no ensino regular, dos alunos encaminhados às 

entidades e efetivar a inclusão escolar; 

• Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual; 

• Atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter substitutivo; 

QUANTIDADE ESTIMADA POR TIPO DE ATENDIMENTO: 

Quantidade 
Nº Tipo de Atendimento do Ensino Especial Estimada de 

Aluno I Usuário 

Atendimento Educacional Especializado (AEE - em caráter 
01 complementar e no contraturno, para alunos do Sistema 110 

Municipal de Ensino) 

Avaliação psicoeducacional, apoio técnico e atendimento por 
02 equipe multidisciplinar realizado no contra turno para alunos 302 

com deficiência, com hioóteses dia=ostica de deficiência e 
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com dificuldade acentuadas de aprendizagem, bem como 
orientações para equipe escolar do Sistema Municipal de 
Ensino, por meio de visitas nas Unidades Escolares realizados 
pelos seguintes profissionais: Fonoaudiólogos educacionais, 
psicólogos educacionais, méqico, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicopedagogo e nutricionista com o objetivo 
de favorecer a permanência, no ensino regular, dos alunos 
encaminhados às entidades e efetivar a inclusão escolar. 

' 03 Atendimento Especializado na ãrea da Deficiência Visual ---
04 

Atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter 
240 substitutivo 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - AP AE Bauru, com 53 

anos de existência, tem sua experiência alicerçada no atendimento à pessoa com 

deficiência intelectual, múltipla e com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA. Iniciou 

sua trajetória com a Escola de Educação Especial, sempre acreditando no potencial de 

alunos com deficiência; assim tem na Educação sua mola motriz. 

Foi regularmente autorizada como Escola de Educação Especial pela Diretoria 

Regional de Ensino no ano de 1982 a.oferecer Atendimento Educacional Especializado nas 

modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional - Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores - Nível Básico. 

Desde então vem garantindo o direito à educação a todos aqueles que em função de 

necessidades educacionais específicas, encontram dificuldades em se beneficiar do ensino . 

comum. 

Importante ressaltar que mesmo ampliando os atendimentos para as ãreas de Saúde e 

Assistência Social, a Educação sempre mobilizou a busca de formas diferenciadas de 

atender o aluno com deficiência na sua neces.~idade. Neste sentido, atualmente, além da 

Escola Especial, a AP AE Bauru investiu na organização de cursos livres que propiciam a 

qualificação profissional e mantém uma equipe qualificada que faz o encaminhamento e 

acompanhamento no mercado de trabalho. Ações como essa, possibilitam que o aluno com 

deficiência tenha condições de ingressar e, sobretudo permanecer no trabalho. 

A AP AE Bauru ainda, na busca incessante pelo acesso da pessoa com deficiência aos 

direitos que lhes são devidos, trabalha em prol da inclusão em todas as ações que promove; 

10/' , 
- ---
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Neste processo, em 2009, iniciou um trabalho voltado aos alunos do ensino comum que 

apresentavam um diagnóstico de Deficiência Intelectual e que necessitavam de apoio para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Este projeto, atualmente se estruturou e 

atende mais de trezentas crianças e adolescentes que são matriculados no ensino comum, 

mas que necessitam de apoio de· uma equipe multidisciplinar para avaliação e intervenção 

na área educacional. Na sequência, em 2011, foi inaugurado o AEE - Atendimento 

Educacional Especializado e a partir de então, a AP AE Bauru passou a acompanhar 

crianças com deficiência intelectual, múltipla e TEA da Educação Infantil em salas 

temáticas, proporcionando o desenvolvimento integral e consequentemente ampliando as 

possibilidades de aprendizagem. 

Toda essa história culmina na certeza de que a AP AE Bauru é uma instituição sólida, 

tem uma historia centrada na educação, e que busca cotidianamente manter a qualidade em 

seu serviço. 

Fundamentação Legal: 

A concepção de ensino e aprendizagem que permeia o trabalho da Escola de 

Educação Especial esta comprometida com os princípios da LDB, ou seja, onde todos 

possam aprender e ensinar, respeitando a diversidade e ritmos de aprendizagem para o 

desenvolvimento de suas capacidades. 

O direito à educação é proclamado na Declaração dos Direitos Humanos e foi 

fortemente confirmado pela Declaração Mundial sobre Educação para todos. A 

Deliberação CEE 68/2007 acolhe a possibilidade de se utilizar instituições especializadas, 

dotadas de recursos humanos nas áreas educacionais, de saúde e assistência para: 

• Propiciar, complementar, suplementar e apoiar o processo de escolarização dos 

alunos com necessidades especiais; 

• Oferecer aos 

trabalho. 

alunos Ttriculados atividades de preparação e ·formação para o 
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Assim, todo o trabalho da AP AE Bauru está pautado nestas legislação e nas que segue: 

• Constituição Federal de 1988-Educação Especial 

• Lei Nº 7.853/89 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, que consolida- as nonnas de proteção e dá outras providências, e o 

Decreto Nº 3.298/99 que regulamenta a citada Lei; 

• Lei Nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Lei Nº 9 .394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

• Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) M:EC, 1997; 

• Lei Nº 10.172101 - Plano Nacional de Educação; 

• Diretrizes Nacionais de Educação Infantil- CEB Nº 01 de 07.04.99; 

• Parecer 1112000 - Diretrizes de EJA- CEB; 

• Organização das Nações Unidas - ONU. Convenção sobre os direitos das 

pessoas com deficiência. 2006; 

• Decreto Nº 6.571/2008 - Política Nacional da Educação Especial na perspectiva 

da educação inclusiva 

• Parecer CNE/CEB Nº 13 Diretrizes operacionais para atendimento Educacional 

Especializado na educação básica, modalidade Educação Especial; 

• Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Diretrizes operacionais para 

atendimento Educacional Especializado na educação básica, modalidade Educação 

·-e Especial; 

• Decreto 7611 de 17 de novembro de 2011 - Educação Especial e Atendimento 

Educacional Especializado 

• Nota Técnica-SEESP/GAB/Nº 9/2010 - Organização de Centro de 

Atendimento Educacional Especializado 

• Lei Federal 12764 de 27 de dezembro de 2012 - Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

• Lei 13146 de 06/06/201 S Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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2.3. Capacidade de Atendimento 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AP AE Bauru -Total: 270 

240 alunos matriculados na Escola de Educação Especial nos níveis: Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos (a partir de 14 anos) e Programa de Educação Profissional. 

30 alunos matriculados em classe de professores cedidos 

CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO - CAE -Total: 302 

302 alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de 

ensino e encaminhados pelas unidades escolares via Secretaria Municipal de Educação -

Divisão de Educação Especial. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -AEE-Total: 110 

110 alunos matriculados na Educação Infantil da rede municipal de ensino e encaminhados 

pelas unidades escolares via Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Educação 

Especial. 

2.4. Forma de Atendimento 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AP AE Bauru 

A Escola de Educação Especial da AP AE de Bauru é autorizada a ministrar cursos na 

modalidade de Educação Especial nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional- Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores - Nível Básico. 

Ao inserir o aluno na Escola de Educação Especial da AP AE de Bauru, após 

avaliação de elegibilidade, a equipe educacional elabora o Plano de Ensino Individualizado 

e a equipe da saúde realiza a construção de Plano Terapêutico Singular de atendimento 

com a identificação das necessidades, sempre priorizando o incentivo à autonomia do 

aluno e o apoio à familia. 
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O processo de avaliação verifica potenciais e individualidades para a definição de 

estratégias de ensino diferenciadas visando o alcance das metas. 

A atuação pedagógica é sempre pautada nos preceitos do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) com ênfase no Currículo Funcional Natural, Teacch, Comunicação Alternativa e 

Estimulação Sensorial. Além do acompanhamento com o professor especialista em 

Educação Especial, oferece educação fisica adaptada, informática educacional, Arte e 

Música. 

O apoio terapêutico da equipe multidisciplinar envolve diversas metodologias 

indicadas para o público atendido como integração sensorial, comunicação alternativa, 

atividades para o desenvolvimento de habilidades sociais, adaptativas e atividades de vida 

diária e prática. 

Na busca de ferramentas, instrumentos e tecnologia, a APAE adapta e cria diferentes 

ambientes que atuam como facilitadores no processo de ensino aprendizagem. Para 

potencializar ao máximo o desenvolvimento do aluno, oferece tecnologia assistiva, com 

adaptação de equipamentos escolares e modificações no ambiente. 

• Cursos de Formação Inicial e Continuada Nível Básico (Cursos Livres): 

Visando a inclusão da Pessoa com deficiência no Mercado de Trabalho, e de acordo 

com a demanda na comunidade, a AP AE oferece aos alunos os Cursos de: Auxiliar de 

Cozinha/Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Escritório e Embalador à mão 

(Empacotador) /Repositor. O Conteúdo Programático dos Cursos é focado nas Habilidades 

Básicas, Gestão e Especificas, sendo desenvolvidos por meio da metodologia de projetos 

na abordagem do currículo funcional por professores e instrutores. Objetivando a 

independência e autonomia pessoal. 

•Serviço Educacional de Encaminhamento Acompanhamento e Supervisão 

Profissional - SEEASP 

É realizado por meio do Emprego Apoiado Individual e em Grupo, visando a 

independência, autonomia pessoal e a permanência com sucesso no trabalho. O 

acompanhamento é realizado pela Equipe Educacional composta por coordenador 

pedagógico, professores e instrutores. A equipe analisa e customiza vagas de acordo com o 
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perfil do aluno, acompanha durante a entrevista, encaminha ao mercado de trabalho , 

realiza o acompanhamento na função na empresa, oferece palestras de sensibilização as 

empresas que contratam os encaminhados pela instituição, avalia o desempenho dos 

mesmos, orienta de forma individual e/ou grupal e de acordo com a necessidade oferece 

orientações às famílias. 

CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO - CAE 

Realiza avaliação e atendimento multidisciplinar realizado pelas áreas de Psicologia 

Escolar, Fonoaudiologia Escolar, Psicopedagogia, Neuropediatria e Serviço Social 

direcionado às crianças/adolescentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

matriculados na rede municipal de ensino. 

Inicialmente, de posse do encamínhamento fonnal da unidade escolar, ratificado pela 

Divisão de Educação Especial do Município, o serviço social realiza o acolhimento às 

famílias, o qual já está previsto uma explicação geral sobre o funcionamento do serviço, 

incluindo aqui a assinatura do tenno de compromisso, discussão sobre a importância da 

adesão e frequência nos atendimentos e as documentações específicas desta área. 

Na sequência, a equipe de avaliação mínima (psicologia escolar, psicopedagogia e 

fonoaudiologia escolar) realiza a avaliação inicial utilizando instrumentos específicos de 

cada área que objetivam conhecer o funcionamento das crianças/adolescentes para 

contribuir com o desenvolvimento na aprendiz.agem fonnal. A partir de então, caso seja 

identificado necessidades específicas, esta criança/adolescente é encaminhado para áreas 

de neurologia pediátrica, fisioterapia e terapia ocupacional. Ressalta-se aqui, que o 

neuropediatra realiza em conjunto com a equipe a avaliação diagnóstica ínicial e o 

acompanhamento de acordo com a conduta estabelecida. 

A partir da avaliação inicial, e consequentemente das necessidades da 

criança/adolescente que foram identificadas, a família e escola recebem urna devolutiva 

deste processo e é realizado um estudo de caso com a equipe para inserção nos 

atendimentos semanais. Tais atendimentos são realizados de acordo com os objetivos 

educacionais estabelecidos e as crianças/adolescentes são agrupadas em pequenos grupos, 

por entender que nesta modalidade de intervenção todos ganham, já que aprendem com as 

habilidades do outro, ao mesmo tempo em que também contribuem com o coletivo; 
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caracterizando assim, uma troca de experiências imprescindíve para o processo··ae en5iiio 

e aprendizagem. 

Além destas atividades, as equipes de avaliação e intervenção realiz.am visitas 

escolares para discussão de caso/orientações aos profissionais da educação' e orientações 

aos familiares responsáveis. O profissional do serviço social acompanha as famílias no que 

se refere à defesa de direitos e no final do processo, ou seja, na saída da 

criança/adolescente do serviço (situações estas estabelecidas pelo termo de compromisso), 

é este o profissional que efetiva o desligamento. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

Realiza avaliação e atendiménto multidisciplinar realizado pelas áreas de Pedagogia, 

Psicologia Escolar, Fonoaudiologia Escolar, Psicopedagogia, Neuropediatria e Serviço 

Social direcionado às crianças da Educação Infantil matriculados na rede municipal de 

ensino. 

Inicialmente, de posse do encaminhamento formal da unidade escolar, ratificado pela 

Divisão de Educação Especial do Município, o serviço social realiza o acolhimento às 

famílias, o qual já está previsto uma explicação geral sobre o funcionamento do serviço, 

incluindo aqui a assinatura do termo de compromisso, discussão sobre a importância da 

adesão e frequência nos atendimentos e as documentações específicas desta área. 

Na sequência, a equipe de avaliação minima (psicologia escolar, fonoaudiologia 

escolar, pedagogia, neurologia pediátrica e terapia ocupacional) realiza a avaliação inicial 

utilizando instrumentos específicos de cada área que objetivam conhecer o funcionamento 

das crianças para contribuir com o desenvolvirnento na aprendizagem formal. Ressalta-se 

aqui, que o neuropediatra realiza em conjunto com a equipe a avaliação diagnóstica inicial 

e o acompanhamento de acordo com a conduta estabelecida. 

Após avaliação, as necessidades da criança são identificadas e, posteriormente a 

família e escola recebem uma devolutiva deste processo e é realizado um estudo de caso 

com a equipe para inserção nos atendimentos semanais. Tais atendimentos são realizados 

semanalmente pelos pedagogos em salas temáticas de acordo com os objetivos 

educacionaís estabelecidos e as crianças são agrupadas visando estimular todas as áreas do 

desenvolvimento infantil. Os profissionaís da psicologia e fonoaudiologia escolar são 
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responsáveis pelo acompanhamento das crianças em grupo, orientações aos profissionais 

(do AEE e da rede municipal) e familiares. 

O profissional do serviço social acompanha as famílias no que se refere à defesa de 

direitos e no final do processo, ou seja, na saída da criança/adolescente do serviço 

(situações estas estabelecidas pelo termo de compromisso), é este o profissional que efetiva 

o desligamento. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

Ensino Fundamental - alunos com Deficiência Intelectual, Múltipla (Deficiência 

Intelectual associada à outra Deficiência) e/ou Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, 

que necessitam de apoio pervasivo. Encaminhados pela Diretoria de Ensino e Secretaria 

Municipal da Educação, cujas necessidades de recursos e apoios extrapolam, 

comprovadamente, as disponibilidades da escola da rede comum de ensino. 

Edncação de Jovens e Adultos - EJA - alunos com Deficiência Intelectual, Múltipla 

(Deficiência Intelectual associada à outra Deficiência) e/ou Transtorno do Espectro do 

Autismo - TEA, que necessitam de apoio pervasivo. Encaminhados pela Diretoria de 

-· Ensino, Secretaria Municipal da Educação e egressos das escolas de Educação Especial das 

AP AEs, cujas necessidades de recursos e apoios extrapolam, comprovadamente, as 

disponibilidades da escola da rede comum de ensino. 

Cursos de Formação Inicial e Continuada Nível Básico (Cursos Lívres) e Serviço 

Educacional de Encaminhamento Acompanhamento e Supervisão Profissional -

SEEASP - Pessoas com Deficiência Intelectual, Múltipla (associados à deficiência 

intelectual) e Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, com necessidade de Apoio 

Intermitente, Limitado e Extenso em boa parte do comportamento adaptativo, com 

possibilidade de independência social e profissional suficiente para seu auto sustento, 

oriundos do Ensino Fundamental da Escola de Educação Especial da AP AE de Bauru, da 

Rede Municipal e Estadual, e alunos que já concluiram o Ensino Fundamental e Médio. 
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CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO: alunos matriculados na Rede Municipal de 

Ensino com diagnóstico de Deficiência, Transtorno do Espectro do Autismo - TEA e com 

dificuldade acentuada na aprendizagem. São encaminhados pelas unidades escolares via 

Secretaria Municipal da Educação - Divisão da Educação Especial. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: alunos matriculados na 

Educação Infantil da Rede Municipal com diagnóstico ou sinais de riscos para Deficiência 

Intelectual, Física, Múltipla e Transtorno do Espectro do Autismo - TEA. São 

encaminhados pelas unidades escolares via Secretaria Municipal da Educação - Divisão da 

Educação Especial. 

2.6. Caracterização da Clientela 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

- Ensino Fundamental (1 ºao 5° ano), faixa etária de 06 a 29 anos e 6 meses 

- Educação de Jovens e Adultos alunos a partir de 15 anos (1 ªEtapa: 1 º, 2° e 3° ano/ 2ª 

Etapa: 4º e 5° ano) que em sua idade de escolarização não foi possível o ensino dos 

mesmos. 

- Programa de Educação Profissional (Cursos e SEEASP) a partir de 14 anos 

CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO 

- alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal 

de Ensino que são atendidas no contraturno escolar. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

- alunos proveniente da Educação Infantil com faixa etária de 2 a 6 anos, que são 

atendidas no contraturno escolar. 

2.7. Experiência na realização do Objeto da Parceria 

Anexo documentos comprobatórios da experiência 

2.8. Valor Global (JUNHO à DEZEMBRO) 

Valor: RS 1.635.463,76 

't#-'º 
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3.1. Plano de Ação ( norteador das atividades da Educação Especial para o atendimento das metas propostas, devendo ser demonstrado o nexo 

entre a realidade e as atividades ou metas a serem atingidas). 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Nº METAS AÇÕES ESTRATEGIAS RECURSOS PRAZO DE 
(o que se pretende atingir) (O que?) (Como?) (Financeiros, EXECUÇÃO 

materiais e (Período de 
humanos) tempo) 

- Coletar Informações junto a - Os pais ou responsáveis deverão Publico Janeiro a 
família para o preenchimento comparecer na escola com data e horário Próprio dezembro 
do Inventário da família. previamente agendado para responder o Humano 

auestionãrio. Materiais 
1 - Coletar Informações para o - O inventário do aluno será preenchido pelo Publico Janeiro a 

preenchimento do Inventário professor no inicio do ano letivo. Próprio dezembro 
do aluno. Humano 

Materiais 

Oferecer Ensino - Coletar informações - Entrevista Social pontuando Publico Janeiro a 
1 Especializado em caráter socioeconômicas, desenvolvimento familiar, pessoal e Próprio dezembro 

· substitutivo. identificando necessidades que relacionamento com a comunidade. Humano 
possam interferir no processo Identificando necessidades, a família é Materiais 
educacional. orientada auanto à <>arantia de direitos. 
- Elaborar o Plano de Ensino - Coleta de Informações no inicio do ano Publico Janeiro a 
Individualizado letivo pelo Educador para elaboração do Próprio dezembro 

Plano de Ensino Individualizado - PEI por Humano 
meio dos seguintes documentos: Materiais 
• Inventário do aluno 

• Inventario da família 
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Desenvo !ver 
2 competências para 

habilidades acadêmicas e 
laborativas. 

Desenvolver o potencial 
dos alunos contribuindo 

3 para sua inclusão no meio 
social. 

Promover a qualificação 
profissional do aluno, 

4 considerando suas 
potencialidades e as 
expectativas do mundo do 
trabalho. 

Realizar 
acompanhamento nas 

5 áreas: Pedagógica e de 
Instrutoria aos alunos 
colocados no mercado de 
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- Avaliar os conteúdos - Após elaboração do plano de ensino 
programáticos individualizado, no inicio do ano letivo o 

professor realizará a avaliação dos conteúdos 
programáticos de Ensino. 

- Elaborar estratégias de - A equipe pedagógica analisa o nível de 
ajustamento e flexibilização apoio do aluno em relação aos conteúdos 
curricular que facilite o acesso curriculares, buscando sempre o acesso ao 
ao conteúdo acadêmico aos conteúdo. 
alunos 
- Aplicar conteúdos - Atividades diversificadas que facilitem a 
curriculares adaptados, por participação do educando em todas as etapas 
meio de atividades funcionais. do desenvolvimento, propiciando ao aluno 

explorar, conhecer, resolver problemas, 
dentro do ambiente escolar e comunidade. 

- Apresentar e estimular - Participação ativa dos alunos na Escola e 
hábitos e regras sociais para Comunidade em atividades funcionais 
um melhor convívio social. (passeios, festas sociais, visitas, a.-Uvcrsários, 
- Promover atividades de feiras, estabelecimentos comerciais , etc ... ). 
interação social dentro e fora 
do âmbito escolar. 
- Adquirir hábito, atitudes e - Atividades relacionadas aos conteúdos de 
comportamentos inerentes ao habilidades básicas e de gestão. 
trabalho. - Visitas técnicas as empresas para 

complementar os conteúdos de habilidades 
básicas e de gestão. 

- Preparar para ingressar no - Atividades funcionais e treinamento de 
mercado de trabalho. acordo com a condição do aluno em serviço 

numa ocupação real de trabalho. 
- Realização de estagio (remunerado e/ou 
não). 

- Inserir no mercado de - Con~ção do Currículo, Avaliação de 
trabalho desempenho do aluno, analise da tarefa que 

irá desempenhar, mediante vaga 
disponibilizada. 

- Orientar - Uma vez por semana atendimento com 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 

Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 

Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 

Humano 
Materiais 

Publico 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
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trabalho, por meio de 
Estagio e contratação. 

Envolver a família em 
todas as ações do 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

6 

Envolver a família nos 
Eventos da Instituição. 

7 

Oportunizar a capacitação 
continuada dos 
professores e profissionais 
da Escola de Educação 

8 Especial -AP AE Bauru 
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- Supervisionar 

- Acompanhar 

- Incentivar a participação dos 
responsáveis no 
desenvolvimento escolar do 
aluno 
- Realizar orientações 
familiares 

- Conscientizar a família sobre 
a importância de participar das 
promoções e eventos que a 
instituição realiza para sua 
manutenção 

- Incentivar a participação dos 
Profissionais na busca de 
novas qualificações. 
- Promover grupos de estudos 
e capacitações com temáticas 
especificas pertinentes ao 
publico alvo. 
- Orientar a equipe em relação 
às normas e rel!fas 
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Pedagogos aos alunos colocados no mercado 
de trabalho (GOT - Grupo de Orientação para 
o Trabalho). 

- Supervisão semanal nas empresas que há 
alunos colocados 

- Acompanhamento do Instrutor no inicio da 
colocação seguindo protocolo de 3 dias ou 
mais se necessário para adaptação na função 
tanto na Contratacão ou Estagio. 
- Reuniões de Pais e Mestres 
- Convite para participar de eventos como: 
atividades festivas, apresentações, sextas 
culturais, dia das mães, dia dos oais, etc ... 
- Orientações as famílias em relação as 
demandas especifica de acordo com a 
necessidade, deixando a família ciente da 
evolução, comportamentos e importância do 
trabalho em conjunto família/escola 
Participação das famílias na divulgação, 
venda, compra, voluntariado nos eventos 
tradicionais da Instituição como: 
Almoço Fraternal, Feira da Bondade, Lanche 
da Bondade, Caminha do Autismo e Festival 
de Prêmios 
- Divulgação de cursos presenciais e a 
distancia. 
- Viabilizar a participação nos cursos internos 
e externos. 

Próprio dezembro 
Humano 
Materiais 

Publico Janeiro a 
Próprio dezembro 
Humano 
Materiais 
Publico Janeiro a 
Próprio dezembro 
Humano 
Materiais 
Publico Janeiro a 
Próprio dezembro 
Humano 
Materiais 
Publico Janeiro a 
Próprio dezembro 
Humano 
Materiais 

Publico Janeiro a ,, . " 
Próprio dezembro o :o ,... o 

Humano :r n 
Materiais G; 2 

"' 

Publico Janeiro a 
Próprio dezembro 

....... 
--2: lJi Humano 

Materiais P. ~ w:- -
r 

1 
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CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO - CAE 

N° METAS AÇOES ESTRATil:GIAS RECURSOS PRAZO DE 
(o que se pretende (O que?) (Como?) (Financeiros, EXECUÇÃO 

atingir) materiais e (Periodo de 
humanos) tempo) 

- Realizar avaliação diagnóstica e - Avaliação nas áreas de Psicologia, Publico Janeiro a 
psicoeducacional nas áreas de Fonoaudiologia e Neurologia com Próprio dezembro 
Psicologia, Fonoaudiologia e instrumentos específicos. 

Humano 
Neurologia. 

Materiais 

- Coletar informações - Entrevista Social pontuando Publico Janeiro a 
socioeconômicas, identificando desenvolvimento familiar, pessoal e Próprio dezembro 
necessidades que possam interferir relacionamento com a comunidade. 

Humano 
no processo educacional. Identificando necessidades, a familia é 

Materiais 
Oferecer apoio 

orientada quanto à garantia de direitos. 

terapêutico, - Realizar avaliação da Terapia - Na avaliação inicial são pontuados aspectos Publico Janeiro a 

1 favorecendo o Ocupacional de acordo com a pertinentes ao desenvolvimento motor, Próprio dezembro 

desenvolvimento necessidade identificada. autonomia e critérios de vida prática e diária 
Humano 

educacional dos e, caso seja identificado fragilidade, é 
Materiais 

alunos. realizado encaminhamento para avaliação da 
Terapia Ocupacional. 

- Intervir nas áreas de Psicologia, - Estudo de casos para estabelecer estratégias Publico Janeiro a 
Fonoaudiologia, Psicopedagogia, de atendimentos e formulação de grupos dezembro Próprio 
Terapia Ocupacional e Neurologia, interventivos realizados semanalmente. 

Humano 
de acordo com a demanda - A equipe elabora um Plano Terapêutico e a 
identificada no processo avaliativo. intervenção é baseada em métodos e técnicas Materiais 

de cada área. No caso especifico do 
acompanhamento neurológico, o mesmo 
ocorre de acordo com a demanda e a 
orientação do orofissional da área. 
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- Discutir os casos acompanhados e - Visitas periódicas às Unidades Escolares 
orientar os profissionais envolvidos para discussão e orientação específica junto à 
sobre o desenvolvimento escolar do equipe pedagógica. Além disso, é proposto 
aluno. capacitação sobre temas pontuados pela 

comunidade escolar, em horários de ATPC 
(Atividade de Trabalho Pedagógico 
Coletivo). 

- Orientar as famílias com base nas - Orientação Familiar Individual e/ou 
problemáticas identificadas que Discussão em Grupo de Pais. 
interferem no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Oferecer-apoio à - Organizar grupos de pais ou - Orientação Familiar Individual e/ou 
familia, objetivando responsáveis com demandas Discussão em Grupo de Pais. 
o desenvolvimento comuns. 
educacional dos 
alunos. - Orientar individualmente os 

familiares a partir de demanda 
especifica e/ou espontânea. 

- Discutir junto à equipe - Visitas periódicas às Unidades Escolares 
pedagógica as problemáticas para discussão e orientação específica junto à 

Oportunizar parceria observadas no ambiente escolar que equipe pedagógica. 

junto a Equipe interferem no desenvolvimento do 

Pedagógica da Rede aluno. 

Municipal de Bauru - Orientar a equipe pedagógica em 

no que se refere ao relação ao desenvolvimento 

processo de ensino e cognitivo e de linguagem (oral e 

aprendizagem. escrita), bem como aos aspectos 
comportamentais. 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 

Publico 

Próprio 

Humano 

Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 
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Oportunizar a 
capacitação 
continuada dos 
profissionais do 

4 Centro de Apoio 
Especializado 
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- Capacitar a equipe pedagógica a - Ministrar palestras sobre temas pontuados 
partir de temas identificados pela pela comunidade escolar, em horários de 
comunidade escolar. ATPC {Atividade de Trabalho Pedagógico 

Coletivo). 
- Participação como palestrante em Curso de 
Formação Continuada destinada a 
orofessores da Rede Municioal de Bauru. 

- Incentivar a participação dos - Divulgação de cursos presenciais e a 
Profissionais na busca de novas distancia. 
qualificações. - Viabilizar a participação nos cursos internos 
. - Promover grupos de estudos e e externos. 
capacitações com temãticas 
especificas pertinentes ao publico 
alvo. 
- Orientar a equipe em relação às 
normas e regras institucionais. 

·ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -AEE 

Nº METAS AÇOES ESTRATEGIAS 
(o que se pretende (O que?) (Como?) 

atingir) 

- Realizar avaliação diagnostica e - Avaliação nas ãreas de Psicologia, 
- de elegibilidade do AEE. Fonoaudiologia, Pedagogia, Neurologia e 

Realizar avaliação - Identificar sinais de risco para Terapia Ocupacional com instrumentos 
dos alunos, Deficiência Intelectual - DI e específicos. 
matriculados na Transtorno do Espectro do Autismo 

1 Educação Infantil da 
Rede de Ensino 

-TEA. 

Municipal, - Coletar informações - Entrevista Social pontuando 

encaminhados para o socioeconômicas, identificando desenvolvimento familiar, pessoal e 

serviço. necessidades que possam interferir relacionamento com a comunidade. 
no processo educacional. Identificando necessidades, a família é 

orientada quanto à garantia de direitos. 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

RECURSOS 
(Financeiros, 
materiais e 
humanos) 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

(Período de 
tempo) 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 
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Oferecer - Realizar estudo de casos para - Inclusão nos grupos interventivos duas 
Atendimento inserção grupos interventivos. vezes na semana, totalizando oito horas 
Educacional semanais de atendimento no contra turno. 
Especializado, em 
caráter 

- Elaborar o Plano de Ensino - Elaboração do PEI a partir da avaliação complementar, para 
alunos matriculados Individualizado - PEI. inicial. 

na Educação Infantil 
2 da Rede de Ensino 

Municipal. - Intervir na área pedagógica a fim - A intervenção é realizada em salas 
de eliminar barreiras que interfiram temáticas, que busca estimular as áreas: 
no desenvolvimento da autonomia, socialização, desenvolvimento 
aprendizagem. motor, linguagem e cognição. 

- Orientar as famílias com base nas - Orientação Familiar Individual e/ou 
problemáticas identificadas que Discussão em Grupo de Pais. 
interferem no processo de ensino e· 
aprendizagem. 

- Intervir nas áreas de Psicologia, - A equipe elabora um Plano Terapêutico e a 
Fonoaudiologia, Terapia intervenção é baseada em métodos e técnicas 
Ocupacional e Neurologia, de de cada área, conjuntamente com o professor 

Oferecer apoio acordo com a demanda identificada nas salas temáticas. No caso específico do 
terapêutico, no processo avaliativo. acompanhamento neurológico, o mesmo 

3 favorecendo o ocorre de acordo com a demanda e a 
desenvolvimento orientação do profissional da· área. 
educacional dos 

- Orientar as famílias com base nas - Orientação Familiar Individual e/ou 
alunos. 

problemáticas identificadas que Discussão em Grupo de Pais. 
interferem no processo de ensino e 
aprendizagem. · 

Oferecer apoio à 
- Organizar grupos de pais ou - Orientação Familiar Individual e/ou 
responsáveis com demandas Discussão em Grupo de Pais. 

4 
família, objetivando comuns. 
o desenvolvimento 
educacional dos - Orientar individualmente os 

alunos. familiares a partir de demanda 
especifica e/ou espontânea. 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 
Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 

Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 

Humano 
Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 
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Oportunizar parceria 
junto a Equipe 
Pedagógica da Rede 

5 Municipal de Bauru 
no que se refere ao 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

Oportunizar a 
capacitação 
continuada dos 
profissionais do 

6 Atendimento 
Educacional 
Especializado 
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- Discutir junto à equipe 
pedagógica as problemáticas 
observadas no ambiente escolar que 
interferem no desenvolvimento do 
aluno. 

- Orientar a equipe pedagógica em 
relação ao desenvolvimento 
cognitivo e de linguagem, bem 
como aos aspectos 
comportamentais. 

- Capacitar a equipe pedagógica a 
partir de temas identificados pela 
comunidade escolar. 

- Incentivar a participação dos 
Profissionais na busca de novas 
qualificações. 

- Promover grupos de estudos e 
capacitações com temáticas 
especificas pertinentes ao publico 
alvo. 

- Orientar a equipe em relação às 
normas e regras institucionais. 

c-.,,_ .. JIO 
"-" '''11tpf#U 

__ ,,, 
- Visitas periódicas às Unidades Escolares 
para discussão e orientação específica junto à 
equipe pedagógica. 

- Ministrar palestras sobre temas pontuados 
pela comunidade escolar, em horários de 
ATPC (Atividade de Trabalho Pedagógico 
Coletivo). 

- Participação como palestrante em Curso de 
Formação Continuada destinada a 
professores da Rede Municipal de Bauru. 

- Divulgação de cursos presenciais e a 
distancia. 

- Viabilização quanto à participação nos 
cursos internos e externos. 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Publico 
Próprio 
Humano 
Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 

Janeiro a 
dezembro 
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4. APLICAÇÃO DE RECURSOS/ FINANCIAMENTO TOTAL (JUNHO À DEZEMBRO 2019) - SUBVENÇÃO I VALOR: R$ 1.635.463:76 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

~ .. ·~1 .. -·': 1~~1i. < !~.~~·,~~:~~·i'.1.~~z~l!~J ~:.~~ -: · , · -~ >: .:.- : ;· ~ ,..>. . · . ' );·~ .. -' ..... ~ ;· ---~~:?.: :~~~~-~~·~~,~~-~~/~:=~~~~ :~:~~~~· ... _< · · ·-. · . . . , ·. · ·~ . ·. ·~ .~. ·i:~:~.,.~y= ~~~(~.·.-.. i·~~~t-i~~~~ ~ ,~f ~. \ · .. 
. -•· · . f»1i':W.,~~~lt~"-.11~L.·•· ·· ;1 •. ~-IDt-~v--.•· ~~DD-RO)· · .~."' • '< · ' tc ~ . .... ,~..,..~1~"' ~)itt..>· ~ ... ~- • -.~:_·· - :: · . -~ ~~~~·· •. ~ ·;.. .. ~~- ·~~~···"·:H ~ ~~ -~.r-:-~·~- ~-r;~ :···"'_:-. :;-~_ .. ;._: . .-·:-~ • ~~; ·. --;.J..··-'i-.~: -··:-... •:l..-~;'"..._·-< .. :~~-.:_,~ ..• '-. .. ~ •. ~_:.:·~~ . · ~-." ~- .: ..... ~ .... · .. ,.~ · w!.~1~i5.t~~~i;Uf~?f~'t.it,( ·~~.·~ 

Férias : 

Qnd. Fonnaslo t'algp·· . .ouva· Salêrio l'G1Sfa} IRRF PIS(1"J INSS Beneffdos 13• Salário (1/3) Demais Total Total07 
superior · ~ ·: ;·- .' 

lltddá Uquido Sàldrlo Soldrlo Solário Sol6rlo VA/ A.C. mts 1/12 Encaraos Mfs meses 
mh _.., .. .. ~~ - . . M- ......... ·.· ·--·- .. ·-

1 Superior Coord. Pedagógico --40h 1 3.721,38 328,62 16,64 

1 Superior Coord. Pedagógico 20h 1.744,66 153,38 0,00 

1 Medio Assistente Adm. 40h 4.768,94 414,69 0,00 

1 Medio Sec. Escolar 44h 1.312,56 115,39 0,00 

1 Superior Professor Ed. Física 4h 1 799,13 73,26 1 34,15 

1 Superior Professor de Artes 40 h 3.142,45 279,26 34,15 

1 Superior Prof. Educ. Fisica 20 h 1.923,38 169,09 0,00 

1 Medio Instrutor 20 h 1.544,15 135,75 0,00 

2 Medio Instrutor 44 h 3.063,06 271,50 25,24 

5 Superior Professor 40h 15.951,37 1.408,84 110,64 

8 Superior Professor 20h 12.704,13 1.117,04 89,51 

8 Medio Cuidador 44 h 9.540,57 859,06 244,42 

1 Medio Cuidador 22 h 565,42 52,80 35,18 

1 Superior Psicóloga 30h 2.727,73 242,89 35,18 

1 Superior Psicóloga 20h 1.169,55 105,91 35,18 

1 Medio Motorista 44 h 1.442,10 129,87 35,18 

1 Medio Merendeira 44 h 1.225,55 110,83 35,18 

1 Superior Assistente Social 30 h 3.414,29 303,25 35,18 

1 Medio Aux. De Cozinha 44h 1.166,02 105,60 35,18 

41,08 369,69 174,00 342,31 

19,17 172,55 174,00 159,77 

51,84 414,69 174,00 431,97 

14,42 129,81 174,00 120,20 

9,16 82,41 174,00 76,31 

34,91 314,17 174,00 290,90 

21,14 190,22 174,00 176,13 

16,97 152,72 438,00 141,41 

33,94 305,44 348,00 282,81 

176,10 1.548,47 1.134,00 1.467,54 

139,63 1.169,40 1.392,00 1.163,59 

107,38 953,24 1.392,00 894,85 

6,60 59,40 174,00 55,00 

30,36 273,25 174,00 253,01 

13,24 119,15 174,00 110,32 

16,23 146,11 174,00 135,28 

13,85 124,69 174,00 115,45 

37,91 341,16 174,00 315,89 

13,20 118,80 174,00 110,00 

114,10 41,08 5.148,89 36.042,25 

53,26 19,17 2.495,95 17.471,68 

143,99 51,84 6.451,95 45.163,66 

40,07 14,42 1.920,87 13.446,09 

25.44 9,16 1.283,00 8.981,02 

96,97 34,91 4.401,71 30.811,97 

58,71 21,14 2.733,80 19.136,63 

47,14 16,97 2.493,10 . 17.451,69 

94,27 33,94 4.458,20 31.207,37 

489,18 176,10 22.462,25 157.235,74 

387,86 139,63 18.302,79 128.119,55 

298,28 107,38 14.397,19 100.780,33 

18,33 6,60 973,33 6.813,33 

84,34 30,36 3.851,13 26.957,89 

36,77 13,24 1.777,37 12.441,56 

45,09 16,23 2.140,11 14.980,74 

38,48 13,85 ' 1.851,90 12.963,28 

105,30 37,91 4.764,87 33.354,12 

36,67 13,20 1.772,67 12.408,67 
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• 
1 Medio Ass. Dp. De Pessoal 44h 1.857,62 166,40 35,18 20,80 

1 Superior Fonoaudióloga 32 h 3 .011,15 267,81 35,18 33,48 

1 Superior Fonoaudióloga 30h 1.771,92 158,87 35,18 19,86 

TOTAL 78.567,13 6.970,10 906,55 871,26 

~.-:-~- ~ :. . . ·-~· ..... ' 
. .. HICl1IO 

1 Médio Ag. Org. Escolar 44h 2.194,21 194,36 16,64 24,30 

1 Superior Supervisora CAIE 40 h 3.859,42 350,72 42,34 43,84 

1 Superior Fisioterapeuta 30 h 1.807,10 158,87 0,00 19,86 . 

1 Superior Fonoaudiólogo 24 h 1.461,60 127,10 0,00 15,89 --
4 Superior Fonoaudióloga 30h 8.452,95 749,12 68,30 93,64 

1 Superior Psicólogo 24h 1.445,72 127,10 0,00 15,89 

4 Superior Psicólogo 30 h 8.338,72 738,30 59,39 92,29 

8 Superior Professor 20 h 12.845,81 1.117,03 0,00 139,63 

1 Médio · 1 Escriturária 44 h 1.214,40 105,60 0,00 13,20 

1 Médio 1 Sec. Escolar 44 h 1.326,98 115,39 0,00 14,42 

11 S . I Terapeuta upenor . 
Ocupacional 

30 h 2.386,44 212,57 31,58 1 26,57 1 

1 Superior Coord. Pedagógico 28 h 2.328,58 207,64 33,34 25,96 

1 Médio Cuidador 44h 1.301,49 113,17 0,00 14,15 

1 Superior Ass. Social 30 h 2.422,36 216,05 35,18 27,01 

".· " I· .. - TOTAi. 51.llS,78 4.533,01 286,77 566,63 

Provisionamento RH 2019 

TERMO COLABORAÇÃO M~S 07 MESES 

CAIE R$ 74.114,44 R$ 518.801,07 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL R$ 113.181,58 R$ 792.271,07 

TOTAL GERAL R$ 187.296,02 R$ 1.311.072,14 

,'\: ::::.::::i :10 r.'!tt ~ t"-":'l f::::.~ .-:=.; Ct;.;;i~:~.,::o a~~'"'~~ 
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187,20 174,00 173,33 57,78 20,80 

301,29 174,00 278,97 92,99 33,48 

178,72 174,00 165,49 55,16 19,86 

7.&S:Z,58 7.662,00 7.260,52 2.420,17 871,26 

Slllárto YA/ A.C. mês Encargos 

218,66 174,00 202,46 67,49 24,30 

482,24 438,00 365,33 121,78 43,84 

178,72 174,00 165,49 55,16 19,86 

127,10 174,00 132,39 44,13 15,89 

842,76 696,00 780,33 260,11 93,64 

142,98 174,00 132,39 44,13 15,89 

830,58 696,00 769,06 256,35 92,29 

1.117,03 1.920,00 1.163,57 387,86 139,63 

105,60 174,00 110,00 36,67 13,20 

115,39 174,00 120,20 40,07 14,42 

, ; ... 
• ' 1 f~· · • 'ff.d;11JJ,•"i,.:" _,,,,1 ,,,-
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2.693,11 

4.228,34 

2.579,05 

113.181,58 

3.116,41 

5.747,51 

2.579,05 

2.098,09 

12.036,86 

2.098,09 

11.872,97 

18.830,55 

1.772,67 

1.920,87 

239,15 1 174,00 1 221,43 1 73,81 26,57 1 3.392,13 

233,60 174,00 216,29 72,10 25,96 3.317,46 

113,17 174,00 117,89 39,30 14,15 1.887,31 

243,05 174,00 225,05 75,02 27,01 3.444,71 

4.990,03 5.490,00 4.n1,sa 1.573,96 566,63 74.114,68 

18.851,78 

29.598,38 

18.053,34 

792.271,07 

meses 

21.814,85 

40.232,58 

18.053,34 

14.686,65 

84.258,00 

14.686,65 

83.110,78 

131.813,85 

12.408,67 

13.446,09 

23.744,90 

23.222,24 

13.211,17 

24.113,00 

518.801,07 
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4.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da desuesa 

!tf:f. 
·,\~ 
APAE ....... • 

Locação de Imóveis; Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Móveis, Serviços Técnicos 
Profissionais, Manutenção de Software, Serviço de Controle e Análise mensal de Água: Serviços 
Gráficos; Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos; Confecção de carimbos; Locação de 
Máquinas e Equipamentos; Estagiários/Menor Aprendiz; Manutenção e Conservação de Veículos 
placas: FDK 2046 (Corsa), FDK 2043 (Corsa) e FOE 5591 (Microonibus), Prestação de Serviço de 
lin1peza e conservação; Despesas c/ segurança· (Monitoramento de Alarmes, Recargas Anual de 
extintores), Seguros em Geral (Móveis e ·1móveis), Serviços Médicos, Exames Admissional, 
Demissional, Peliódico e Complementares da equipe vinculada ao Termo de Colaboração, Serviços 
Bancários, Outros Servicos de Terceiros. 
TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 
Natureza da despesa 

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa 

Custo Mensal 

35.434,15 
35.434,15 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

Custo Total (anual) 

-_d 
- ! ·, .. ~ . . :·. ~-~ - ----

-·· 

248.041,15 
248.041,15 

Custo Total 

Custo Total 
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4.3. DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total .. -- •' 

~-.r ... 1~ ... ~ d?roélutos ..pi· Lavanderia,..Materiais ·de higiene e limpeza, Higiene Pessoal dos alunos; EPI (Equipamento de Proteção 
j • '..... .,. .. 

~~- .-'-diNidnat)Ylir-equipe:arinculada-ao4'erin<Fde-€olaboração;-Materiais...descartáveis de uso geral, Material de Expediente, 
j'I·'•.,;...;!,_..,.,.....:.·· -n""'ticc.IEelilagógico,Mateciais Administrativos Pedagógicos, Material de Processamento de Dados, Materi.ais para cursos 

..,.,:_: - . . ~ -der aftJfGriitcà Mesanatos;--Attxiliar- de· eozinhaM.tendente de Lanchonete, Auxiliar de Escritório e 
- "....... ~ ~ ~ . - . . 

itol'};-Manuten\'ã&-geral e pequenos reparos da Apae Escola/CAIE), Materiais p/ ~ 

-~--·~ 
.. 

teri~is-pkefenmr-de-cortinas e toalhas de mesa (sala de aula e refeitório), Água, Luz, 
' Telefone, Gás Cozinha, Banda larga (internet-provedores), Combustível, Licenciamento e Manutenção (pequenos reparos, 

subst. de peças, lavagem) dos veículos placas: FDK 2046 (Corsa), FDK 2043 (Corsa) e FOE 5591 (Microonibus), 
Manutenção da Piscina, Alimentos para o desenvolvimento de atividades. Material de Copa e Cozinha, Material para 

10.907,21 76.350,47 Manutencão de Bens Imóveis/Móveis, Material Educativo e Esportivo. ·-
TOTAL 10.907,21 76.350,47 

4.4. DESPESAS DE CAPITAL/AUXILIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual. 

VALOR TOTAL: R$ 38.534,04 
. . . .;-~ute-de Recurso: Municipal 

-· -- -·-·+ -· . . - -.,,.-- ,_...Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 
,"'-~-""~ -.fquipamentosvMaterial Permanente (1.5%) 3.211, 17 38.534,04 

TOTAL 3.211,17 38.534,04 .. 

' : - ·-5, -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (valor do repasse municipal) 

5.1. SUBVENÇÃO 

Concedente 
1' Parcela 2' Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5' Parcela 6' Parcela 7' Parcela 8ª Parcela 9' Parcela 10' Parcela 11' Parcela 12' Parcela 

210.866,52 210.866,52· 210.866,52 210.866,52 210.866,52 233.637,68 233.637,68 233.637,68 233.637,68 233.637,68 233.637,68 233.637,68 
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. 5.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/AUXILIO 

Concedente 

[~-t~T·· · ' ;;:::: .. w, 
1 ~~.··:·~"''* 

~JURU 
•

i:t.çf11 é Pllll •Arnlg.u tft)• ~po~ dtl 8.IPIVISP 

hd9 •• ffllmfqueFtvra~ 2°"20• ~p~ ~ C.6 
B;tutu • $1> 1 CEP t?O!J4.f/11' 
F~ll~ 

~oóQ~'iUl~-,7~_.~:~r.:.;o?e.-;.t:l'tf;;:-'"-t-~-;: 

Endmço p11'9 ~·Rua RocMgo RornriQ, Z-"1 • ~ff QJllM 
Boutu· SPI CEP17015-420 

Cllb PosWa- t60 
~(t'JJIQl.28'4 

-~Yl ..... ~, .. -. 
APAE ......... 

lª Parcela 2ª Parecia 3' Parcela 4' Parcela 5' Parcela 6ª Parcela 7ª Parcela 8' Parcela 9ª Parcela 10' Parcela 1 11ª Parcela 1 12' Parecia 
3.211,17. 3.211,17 3.211,17 .3.211,17. 

5.3. CONTRAPARTIDA: R$ 309.607,67 
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Diretora Escolar 
CPF: 269.180.748-73 

RG: 26.641.472-2 

Ana Lucia Celestino Ferreira 
Coordenadora Pedagógica 

CPF: 195.318.368-92 
RG: 25.443.302-9 

3.211,17 3.211,17 3.211,17 1 3.211,17 1 3.211,17 l.__ ---- -

Tesoureiro 
CPF: 054.418.548-04 

RG: 3.135.473 

. '· ..... ~.':- ~ 

.,. -~.~~ 

Bauru, 17 de junho de 2019. 

-~µ(~ •. 
gnozz 

Presidente 
CPF: 330.595.278-49 

RG: 2.883.580-3 
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' 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITuLOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS J1JRÍDICAS 
COMARCA DE BAURU - ESTADO DE SÃO PAULO 

_ ., JoséAiexa~W~ia_s Can_~eo 

\ .. 

Av. 40, inscriçã~ nº 985, em 23 de abnTde 2019. O\ 

Por Assembleja Geral Ordi_nãria, realizada no dia 3/4/20·19, às 10 hora ,.:e segunda 

chamada, da pessoa juríd.ica:d~nomínada Associação de Peais.f>ara_a 1 teg ção Social 
. . ' . . 

e Escolar da Criança E~pecial - APIECE, inscrita no.ÓNPJ: nº 54:7 .6 /0001-38, foi ~. 

realizada a eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Técni para o mandato . 
/" 

de 2 (dois) anos. 

O Oficial Substitutó, Eduardo Carrilh 

Emolumentos R$37,87;··'Estado R$1 , R$7,37; 

R$1,~9; Tribunal de Justiça( R$2,59; Municlpio R$0,7-5; Ministério Público 

R$63,16. 

Protoeolo/microfilme nº 12.488, .de 15/4/2019. 

R.B.V. 

-

Registro C ivi! ~ 

R$1,82; Total j 
~ 

·~·········· .. ··············· .. ············ .. ······························································································ ............... .. 
.,--~~~~~~~~...,,....~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Para conferir a ·.procedência deste 
' • ,1 , 

documento efetue a leitu~ do- QRCode 

impresso ou ' acesse o ·· endereço . 
~ . . 

eletrônico: https://selodigital.tjsp.jus.br· ... 

' 

! 1. . 

Rua Julio de Mesqúita Filho, \l_0-31 - Sala 8 - J,ar?im Panó~ - Baur)1/SP - CEP: 17011-137 
Pabx: (14) 3!04-181lt- e-rilail: l.cartono@uol.cof.Ór . .- .· 

......... -· ·-~ .~ .. ,. -~·· .. ~:t. -· ............... ~,, -· .... ~,:.. ~ ...... ' ... ~ -..:...,.- ,J ,..,,.,,,,,. ............ . 

i 
1 u:.) 

li ~= 
(Y) 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAt-L rE----:-~----.~..--:if5 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL f:ROC. N2 __ \ 5__..31~~l °l-1....__;:~......;._ 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 -Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - B r .Si>5 ( ~-=1-
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: filªPilliie~ce~@ru,u~~m~M~===r!=====::J 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

ILMO SENHOR OFICIAL DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS JURf DICAS DE BAURU 

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Julio de Mesquita Filho, 10-31 /Sala 08 
PROTOCOLADO E MICR.QFl~ADO 

Sob o n2 O 1 2 4 ~ 
APIECE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL, com sede nesta Cidade de Bauru, Estado de São 
Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, n.0 7-87, Jardim Petrópolis, CEP 17064-080 
devidamente registrada neste Cartório sob n.º 985, no Livro de Registro Civil 
Pessoas Jurídicas, através de seu representante legal, abaixo assinado, ve mui 
respeitosamente requerer a V. S.ª que se digne no sentido de mandar quiv 
junto ao mencionado registro, a ATA da Assembleia Geral Ordinária, reali ada o e dia 03 de Abril de 2019. Requer, ainda, sejam autenticadas as de ais 'las 
anexas. 

-e 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

Bauru-SP. 05 de Abril de 2019. 

.~ -~. ~;u!'=:~:-,:~:~~~~;~~~:1i:~~r;~~~~~~~T:~~~~~.P!~~~~--
.:-:~to-por $EHWf.A -sea Villor ~~ as ~rlilS de::··· -

: 'W~'3fil>l ~l(fl:BJIERIG===. =. =. =====~==== 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru-SP -e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. r-::-:::-:~:::-:-:-7""'::"~~------

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 1 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

R. Julio de Mesquita Filho, 1~31 /Sala 08 J 
PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Sobon2 2 4 8 8 
PROC. Ne 

~...-..:~~-..!..----.::::..= 

FOLHAS 
L....:~~==;:::;:=~:::::::;::::==-:z::4===~ 

A Diretoria da APIECE - Associação de Pais para Integração Social e Escoar 
da Criança Especial - vem, nos termos do Estatuto v igente, convocar seu 
Associados para a Assembleia Geral Ordinária com as seguintes finalidades· 
- Eleição da Diretoria para o biênio 2019/2021 ; 
- Prestação de contas da Diretoria, com 
financeiros; 
- Outros assuntos de interesse da Instituição; 
Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, terão lugar na Sede da ~ E, 
situada na Rua Zéphilo Grizoni, 7-87, Jd. Petrópolis em primeira convocação, 
às 09:00 horas, do dia 03/04/2019 e em segunda convocação, às 10:00 horas 
com qualquer número de sócios. 

O 2' TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRis E Tim Los 
Rua B1ndeir1ntes, 12-59 - Cei:m. 3auru. SP - C.p: 1701S-012 - Fone. (14) 3879-4260 

• • Tabe:i:lo: Sebutfio Pomaro ---:-;·---·-------. - ---------- -- ---:··-.. --
-~-pl!f ~~ oralor-ecOll<llka; as-firaas-de. _ 
. ->t~~r lléRCio·IBJJ:ERI~ · · . · - · . - · 

~-··. ,· .... - - IWRl · ~-ífe.:Abt.i1-~e. 2019 - 11if7A:'17 · 
~ ~ 00 llEIROZ ·;.. ESCREVOOE. ' 

.: .Jalor' ~r. fina: R$ ó,17 _ ·· -..~2994 
'~~Al~ER E/AENDA ou RASURA SERÁ CONSIOEP.ADO INDICIO O! "OULTERAÇÃC ou TENTA " E~ 
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ASSOCIAÇÃO OE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 
ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL i r-A-nc.-J..1e--:-=-:~-~-1 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-080 - ttJ:!'SP ' _ 1 

Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: a iece S 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 "'--..;..;:=~====i:.';::J•b:..I 

"'Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais para Integração Social e 
Escolar da Criança Especial - APIECE. 

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Jullo de Mesquita Filho, 10-31/Sala 08 
PROTOCOLADO E MICROFILMAOO 

Sob o n 2 488 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PAAA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 1 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 Jd. Petrópolis -
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: a iece ubl.corrt'tlrr-----

1
-
5
--.-.c-:r--f o.'!!"----r,.----j 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 - l ~~ 

"Para um melhor atendimento à criança especi ~ \ 4 ~ ___ f 

DECLARAÇÃO 
l~Eº/i~~ Jtí~~~s:o CIVIL 

R. Julio de Mesquita Filh 10- BAURU 
PROTOCOLADO E M:'éRoi1/ Sal~~ 
Sobone O 124 ~1 

Eu, Laércio Leutério, na posição de Presidente da APIECE, portador da cédula 
de identidade RG 18.032.494 SSP/SP e do CPF 058.387.918-70, residente e 
domiciliado em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Sanches, 2-59, 
Vanuire, CEP 17022-850, DECLARO, que o quórum que é estabelecido no 
Artigo 14, Parágrafo Único, do Estatuto Social, que estabelece: "Parágrafo único· 
Para as deliberações que se referem os incisos 1, li e Ili é exigido o voto de 213 dos presente à 
Assembleia especialmente convocada para esses fins, não podendo ele deliberar em pri ira 
convocação, sem a maioria absoluta dos ."f:1$SPÇÍ?Jdos, ou com menos de um tefí nas 
convocações seguintes.", foi respeftado e atingido na Assembleia Geral Ordi 
realizada em 03 de Abril de 2019. 

Bauru, 04 de 2019. 



'b ') .. 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS .PARA INTEGRAÇÃO S""11-..!""------~--- .{\i'f 
ESco~R DA CRIANÇA ESPECIAL PROC. N2 I 

Rua ~philo ·G.rizon~ 7-87 - Jd. ·Petrópofis - CEP: 17064-080 • Bauru- SP 
Fone: (t4) 3222:.o368- Fax: (14) S212~ -e-mail:ª'ª ~i ~W~~=:d:;~k==== 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 - 1 

"Ptll'tl 111n mellim atendilllento à criança espeeial"'. 

LISTA DE PRESENÇA 
12 OFICIAL DE REGISTRO CIVI -~ , 
D~ PESSOA JURÍDICA DE BAURL;· ' 

·: ·RJ
0
uho de Mesquita Filho, 10-31 / sa•a or : 

Sob ::~ºtlºi Ef ~R~1ig;.CC i 
Reunião de· Assembl•ia .. G.eral ·Ordinária, .realizada no 1a .J 
2019, às 1·0:0.0; 1Je8tâ-~:.Entidade . nâ Rua .Zéphilo Grizoni, nº 7-87, Jardim 
Petrópolis, .eauru-SP. · 



})~{( 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS PÁRA INTEGRAÇÃO SOCIAL E 

. ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphílo Grizoni, 7-87 - Jd. Petrópolis - CEP: 17064-0SÓ. - Bauru- SP 
Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 -e-mail: apie'ce@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 1 f1Q(iiw;";;o,:~~=~---, 
"Para um méowratendimento à criança esp.Jial"~ 19 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 

D~ PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
R. Juho de Mesquita Filho, 10-31 /Sala 08 
PROTOCOLADO E MJCROFILMAOO 

Sob o n2 O 1 2 4 8 8 DlRETORIA ATUAL~ 2019/2021 

PROC. N2 c.;1 
PRESIDENTE FOLHAS j 
Laercio Leutério, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 1D 
18.032.494 SSP /SP e do CPF 058.387.918-70, residente e domiciliado em Ba , 
Estado de São Paulo, na Rua Manoel.Sanches, 2-59, Vanuire, CEP 1702 50. 
F: 3232-3233. 

VICE - PRESIDENTE 
Airton Antonio da Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 
16.156.285-1 e do CPF 044.312.968-16, residente e domiciliado em Bauru, 
Estado de São Paulo, na Travessa Jorge Madi, 1-38, Jardim Prudência, CEP 
17065-022. 

1° TESOUREIRO 
Rafael Pessutto Moreira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
RG.29.044.535 SSP/ SP e do CPF. 220.248.548-18, residente e domiciliado em 
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, 7-115, Jardim Petrópolis, 
CEP: 17064-080. 

2° TESOUREIRO 
Ranulfo Ramos, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 
13.502.103-0 e do CPF 004.769.781-49, residente e domiciliado em Bauni, 
Estado de São Paulo, na Rua Saldanha da Gama, 5-50, Vila Souto, CEP: 17051-
150. F: (14) 98126-2269. 

1° SECRETÁRIA 
Fabiana Patrícia Teófilo, casada, portadora da cédula de identidade RG 22.953.710-8 
e do CPF 174.966.058-08, residente e domiciliada em Bauru,, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor José Ranieri, 12-36, Jardim Cruzeiro do Sul, C:lj<:P: 17030-370, telefone: 
(14) 3204-4607. 

2° SECRETÁRIO 
Milton Mioshl Techima, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 
12.395.359 e do CPF 136.890.368-10, residente e domiciliado em Bauru, Estado 
de São Paulo, na Rua fatagônia, 14-20, Jardim Terra B:çanca, CEP: 17054-020. 

F: 99764-8571 (}. O,,vi 
~ (!;1!;;~ eº" . eº~~~ \)."' 
' o~ 
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)~(( 
CONSELHO FISCAL 

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Juho de Mesquita Filho,.l.0-31 /Sala 08 
PROTOCOlAOO E MICROFILMADO 

Sobone O 12 4 8 8 
Glória de Fátima Cheque, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade 
RG 9.914.185-1 e do CPF 959.082.268-15, residente e domiciliada em Bauru, 
Estado de São Paulo, na Rua Gabriel Rabelo de Andrade, nº 4-48, Parqu 
Jaraguá. 

Aparecida Vânia da Silva Cruz, brasileira, viúva, portadora da céd 
identidade RG. 8.287.883 e CPF. 001.977.298-00, residente e domicilia.~r-
Bauru, Estado de São Paulo, na Rua· Aureliano Cardia, 4-83, Vila Cardia, CEP 
17013-410 

Satiko Kuwazuru Issogai, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade 
RG 18.477.523-1 e do CPF 058.528.558-63, residente e domiciliada em Bauru, 
na Rua Santos Dumont, 19-20, Estado de São Paulo, CEP 17064- 150. 

SUPLENTES 

Luciana Crescencio Pereira Vaz, brasileira, casada, portadora da cédula de 
identidade RG 24.760.696-0 e do q>F 251.401.738-67, residente e domiciliada 
~m Bauru, Estado de São Paulo, na Av. São Paulo, 2-21, Vila Dutra, CEP 17057-
MO. F: (14) 99878-9214. 
' ! 
1 

Laércio Bonfim, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. 
?.914.984 SSP/SP e do CPF 793.232.278-20, residente e domiciliado em Bauru, 
~stado de São Paulo, na Rua Nelson Bonachela Gimenes, 8-15, Alto Ale~e, 
ÇEP. 17064-290. ' 

Valdinéia Aparecida Finato de Araújo, brasileira, casada, portadora da cédula de 
identidade RG 32.217.139-8 e CPF 218.014.088-66, residente e domiciliada e~ 
i3auru, Estado de São Paulo, na Alameda Plutão, 9-07, no Parque Santa 
Edwirges, CEP 17067.350. 

CONSELHO TÉCNICO 

Andreia Medina Bergamini, brasileira, casada,portadora da cédula de identidade 
RG 19.200.769-5 e do CPF 137.306.958-94, residente e domiciliada em Bauru, 
Estado de São Paulo, na Rua Antonio Espirito;Santo, 4-2p, Vila Falcão, CE:f' 
17051-180 . : ' (} -~ l/f 

~~e,cotl, 
co~f \\'li-\\.. ! 



~PROC. N2 153'1 \ "l '- ~~ 
ASSOCIAÇÃO DE f'AIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA iibLHAS 1 Lt-::;}-

ESCOLAR DA CRIANÇA ES!>ECIAl L'._ .::::;:.,::::;=::r;'*r:C!::::::rlw:::::tai;.;.~ .• :q' ,,.., 

Rua Zéphilo Grizonl, 7-87 • Jd. Petrópolis - CEP: 110M1oao - Bauru-SP 
Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - e-mail: .rua ~ie~™uoQ!.l.!;!;CO~. iQ2:;:;c;r;;;~;:-;:-;=~ CNPJ 54.727.649/ 0001-38 -' OFICIAL DE REGISTRO CT7JL 

"Para um melhor atmdimento à criança espeaal'". R Pf PdESSOA J~Rí91CA DE BAURU 
PR~~oce Mesquita Filho, 10-31 /Sala ( 

OLADO E MICROFILMAO 

Sob o n2 O 1 .2 4 8 8 
Haydee das Dores de Souza, brasileira, casada, portadora da cédula 
identidade RG. 4-244.634-X e do CPF 528.054.928-20, residente e domiciliada 
em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua São Gonçalo, 10-10, Vila Universitária, 
CEP. 17012-170. 

Dalall Audrey Adas, brasileira, solteira, portadora da cédula de identida e RG 
12.243.558-8 e do CPF 103.028.288-93, residente e domiciliada em Ba , 
Estado de São Paulo, na Rua Maria Conceição Arantes Ramos, 1-7 N a 
Nice, CEP. 17012-270. 

Lúcia Maria da Silva, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG. 
16.829.652-4 e do CPF 067.992.968-19, residente e domiciliada em Bauru, 
Estado de São Paulo, na Rua Minas Gerais, 17-18, Jardim Cruzeiro do Sul, 
CEP. 17030-7 42. 

Célia Maria Souza das Neves, brasileira, casada, po$dora da cédula de 
identidade RG 4.574.491 SSP/SP; do CPF 041.925.138-38 residente e 
domiciliada em Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Rodrigo Romeiro, 6-22, 
Vila Santo Antônio, CEP 17013-034, telefone (14) 3223-2865. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

Município e Comarca de Bauru - Estado de São Paulo 

fiié .N~~ 9üM ~a.-tM~ ~~~h ~a,z:-eh 
OFICIAL OflCIALSUISTtTllTO 

Rua J(Jljo de Mesquita Fllho, 10-31- Sala 8 - CEI".: 17011-137 - e:-mall; 1.cartorio@uol.com.br - Tel.:(14) 3104-1818 

RECIBO OFICIAL 
PROTOCOLO OE PESSOA JUR(OICA Nº:012488 

Apresentante: ROSANA MIZIARA DE LIMA, CPF: 190.896.118-00 FOLHAS \y <( · _ 
Partes ............ : APIECE - ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR oÃê'RtÃNcÃÊSPEC 

Título ............. : ATA- REGISTRO DE ATA 

CERTIFICA que o presente titulo foi protocolado sob o número acima, em 15/04/2019, tendo sido praticado os seguinte 

DESCRICÃO DATA COMENT RIO BASE LC. COBRANCA 

MF 124U, LV. A-2, AV. ~. Reg. 23/04/2019 ARQUIVAMENTO OE ATA (6 ................ -....... 113 DOS 
No 915 PÁGINAS ACRfSCIOAS) EMOLUMENTOS E 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 
Emolumentos 
Ao Estado 
AolPESP 
Ao Registro Civi l 
Ao Tribunal de Justiça 
Ao Municfolo 
Ao Mlnlst6rfo Público 
TOTAL 

R$ 
R$ 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
R$ 

Valor Depositado ................................................. R$ 

ORIGEM DOS DEPÓSITOS 
-Depósito prllVlo em DINHEIRO 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO 
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TITULO. 

EDUAROOCAR 

EMOI.. CUSTAS 
R$S7 ,17 RS 25.29 

37,87 
10,n 

7,37 
1,99 
2.59 
0.75 
1.82 

63,16 

63,16 

Para verificar a 
autenticidade do 

documento, 
acesse o site do 

Tribunal de 
Justiça: 

https://selodigital .tjsp.jus.br 
1115344PJTZ000237308Tl199 

PELO INTERESSADO 
Recebi uma via da presente com o titulo devidamente formalizado. 

Data: 

Ass.: 

Nome: 

End.: 

Em coso ele dúvldu t•cnJcu ou do·-de negódo plnl utr.luçlo do Slltomo plnl Consulta. e-do Selo Ofvbl, leYO< encamiMerl 
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REPÚBL.ICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAi. DA PESSOA JURf DICA 

NIJl.ERO DE INSCR!ç.iJJ 1 COMPROVANTE DE INSCi;:tÇÃO E DE SITUAÇÃO 1 ~~~1:':1""°' 
1 

54.727.649/0001-38 
MATRIZ CADASlRAL 

Na.E EWRESARIAL 

1 ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANCA l:SPECIAL 

1 TITULO DO ESTAB:!LECIM:N10 (NOME DE FANTASIP\I 
A PIE CE 1 l~s. 1 
CÔOIGO E DESCRIÇk> DMTMDIDE ECONÕMCA PRINCl?M. 

, 87.30-1-99 ·Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas 
anterionnente 

CÓDIGO E DESCRlç.iJJ DAS ATMDADES ECONÔIACA'l SECUNDÁRIAS 
87.11-5.05 ·Condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos 
87.20-4-99 ·Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 
daoendlncla aulmica não especificadas anterionnente 

'""-"-'IGO E OESCRIÇ}D OANA1UREZAJURIDICA 

1 399-9 • Associação Privada 

: R ZEPHILO GRIZONI 
1 LOGRADOURO 

1 ~ 7 
1 COUPLEr.ENlO 

1 

1 ~f.064-080 1 

1 BARROJDISTRITO 
: JD PETROPOUS 1 

[ WNICIPJO 
BAURU 1 ~ p 

1 ENDEREÇO ELElRôNICO 

1 
[TELEFONE 

1 
1 EN1E FEOERPJNO RESPONSÁVEL (EFR) ··- 1 

1 Slru.aç.ID CPDASTRAL 
ATIVA 1 : 03/11/2005 

1 OATADASllUAÇÃOCIDASTRAL 

1 
[ t.mnlO DE srrtJAÇ/<l CADASlRll. 

1 

1~ESPECW. 
1 

1 DATADASmJN(ÃO ESPECIAL .... -.. 1 

-e Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emifido no dia 11/06/2019 às 10:27:12 {data e hora de Brasília). Página: 1/1 

Upjlt:Vtt. .. 

'b"'°' 
~ 

_,.. 
'l'l/n.t::Ml\'11\ 'li\·"'"' 



WLJ.llllWI \,.,QUUQU 11up.11www,J.,.oauru.::1 . uv.or111nancawcemuoes11m nm1r_conswta 

of2 

PROC. N2 1531 L "\ l>~ 
FOLHAS 1 5 \ , ,.,,~ ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963106 

Número da Inscrição Municipal: 
79216 

Data da Abertura: 
15/04/2003 

Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 

ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG. SOCIAL 
E ESCOLAR DA CRIANCA ESPECIAL 

54. 727 .649/0001-38 

Endereço Fiscal: Número: Complemento: 
RUA ZEPHILO GRIZONI 07-87 

CEP: Bairro/Distrito: UF: 
17.064-080 JD. PETROPOLIS SP 

Município: 
BAURU 

Telefone: 
(14) 3222-0368 

Tipo: 
o 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: 

15/04/2003 

99.99 4.47 2710212007 

99.99 4.47 2710212007 

Descrição da Atividade: 

Ramal: 
Notificação 

Término: Nome da Atividade: 
SERVICOS PUBLICOS, 
COMUNITARIOS E SOCIAIS - DE 
CARATER COMUNITARIO, 

271º212ºº7 
ASSISTENCIAL E FILANTROPICO 
DE CLASSE SINDICAL E 
RELIGIOSO 

ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 
ENTIDADES E 

2710212007 ESTABELECIMENTO SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

ENTIDADE COM ATENDIMENTO A DEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS 

Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
11/06/2019 

Certidão emitida em: 11/06/2019 

86A6149C57A2C82255F477E1CC829161 
Chave de autenticação 
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., 
FOLHAS .-. 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANCA 
ESPECIAL 

CNPJ: 54.727.64910001-38 

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

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

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

Certidãc1 emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/1012014. 
Emitida às 10:56:03 do dia 10/0112019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/07/2019. 
Código de controle da certidão: 2D74.DBEF.50A9.7888 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ 
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f C. Ne_;....;15'-I ~~-=i"---~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE B~AS - ~ 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963110 

Identificação Municipal: 41384029 
Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG. SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANCA 
ESPECIAL - 54.727.649/0001-38 
Proprietário(s): ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG: SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANCA 
ESPECIAL- 54.727.649/0001-38 
Endereço: RUA ZEPHILO GRIZONI, 7-87 P/PCA A J PETROP-PCA 2 A ALEGR 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso 
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao 
imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o 
imóvel acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de 
Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos 
anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514 - Fax: (14) 3234-2993 

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

783256F7ADEA49E22E51E718267F52D6 
Chave de autenticação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE B~ -~\-::::51:::5;::;,,_--J 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963112 

Inscrição Municipal: 79216 
Contribuinte: ASSOClACAO DE PAIS P/ lNTEG. SOCIAL E ESCOLAR DA CRIANCA 
ESPECIAL- 54.727.649/0001-38 
Endereço Fiscal: RUA ZEPHILO GRIZONI, 07-87 

• Atividade: ENTIDADE COM ATENDIMENTO A DEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS 
Empresa aberta em: 15/04/2003 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso 
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a 
inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a 
inscrição municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário 
Municipal de Bauru, fica ressalvado o direite> da Fazenda Municipal de cobrar eventuais 
débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão .emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

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

BB03774F0107995F5FBD8DC1F073CAF4 
Chave da autentlca9Ao 
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'PROC.N2 16~ °' E 
FOLHAS 1 ,d 

Voltar 11 Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

54. 727 .649/0001-38 

ASSOC DE PAIS P !NTEG ESC DA CRIANCA ESP 

R ZEPHILO GRIZONI / 7-87 / JARDIM PETROPOUS BAURU - SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima Identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:l0/06/2019 a 09/07/2019 

Certificação Número: 2019061001221982118711 

Informação obtida em 11/06/2019 10:41:08 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httn~·//r.nn~nlrn-r.rf C".S1lYS1 anv hr/l".nn<:11lt~r..rf/n~o-Pc:dimnrPC!C!~n ;c;if' 
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FOLHAS 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

1 5 3j 1 "') págj na r de 1 

l '5" :::r 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTEGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA 
CRIANCA ESPECIAL 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 54.727.649/0001-38 
Certidão nº: 173915978/2019 
Expedição: 11/06/2019, às 10:41:58 
Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS PARA INTBGRACAO SOCIAL E ESCOLAR DA 

c R I A N c A E s p B c I A L 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
54.727.649/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados atê 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

DO.vidas e sugest5es: cndt~tst.jus.br 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

1.1 Nome: 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

PLANO DE TRABALHO 2019 

2° ADITIVO A PARTIR DE 01/06/2019 A 31/12/2019 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especial- APIECE -Bauru 

CNPJ: 54.727.649/0001-38 Natureza Jurídica: Privado 

Rua: Zéphilo Grizoni, 7-87. Bairro: Jardim Petrópolis 

CEP: 17.064-080 - Cidade/ Estado: BauíU/SP 

Telefone/ fax: (14) 3212 4662 - (14) 3222 0368 e-mail: apiece@uol.com.br 

1.2 Presidente/Diretor: 

Presidente: Laércio Leutério 

Carteira de Identidade: (Instituto/Estado da fundação) : 18.032.494 SSP/SP 

CPF: 058.387.918-70 

Endereço: Rua Manoel Sanches, 2-59, Vanuire. CEP: 17022-850. 

Telefone:(14) 3232-3233 

e-mail particular: : apiece@uol.com.br 

1.3 Mandato Atual Diretoria: Composição Diretoria: 03/04/2019 à 02/04/2021. 
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Ass&ÇAo DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL-SCOLAR 
OA CRIANÇA ESPECIAL 

>JÃ~( Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
•paro um melhor atendimento à criança especiaf". 

1.3 Mandato Atual Diretoria: Composição Diretoria: 03/04/2019 à 02/04/2021 . 

Presidente: Laércio Leutério 

Vice- Presidente: Airton Antonio da Silva 

1° Tesoureiro: Rafael Pessuto Moreira 

2° tesoureiro: Ranulfo Ramos 

1° Secretário: Fabiana Patrícia Teófilo 

2° Secretário: Milton Mioshi Techima 

Conselho Fiscal: Glória de Fátima Cheque; Aparecida Vânia da Silva Cruz; Satiko Kuwazuru lssogai. 

Suplentes do Conselho Fiscal: Luciana Crescencio Pereira Vaz; Laércio Bonfim; Valdinéia Aparecida Finato de Araujo. 

Conselho Técnico:; Andreia Medina Bergamini, Célia Maria Souza das Neves, Haydee das Dores de Souza, Dalall Audrey Adas, Lúcia 

Maria da Silva. 

1.4 Nome da Diretora: Catarina de Carvalho Teixeira 

Carteira de Identidade: (Instituto/Estado da fundação): 4.263.258-4 SSP/SP 

CPF: 448.013.278-34 

Endereço: Rua Benedito Moreira Pinto 6-77. Jardim Panorama CEP: 17011-110 

Telefone: ( 14) 3234-8537 

e-mail particular: catarinacarvalho@superig.com.br 
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ASS.ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL-SCOLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 - Bauru-SP-e-mail: apiece@uol.com.br 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

" Para um melhor atendimento à criança esp«lof"'. 

1.5 Constituição de Entidade - Conforme Estatuto: 

A Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial, também conhecida por "APIECE", fundada em 17 de 

novembro de 1988, tornando-se uma Entidade civil e filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado com sua 

sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na rua Zéphilo Grizoni, nº 7-87, Jardim Petrópolis, CEP: 17064-080, com foro nesta 

cidade, Bauru SP. 

Artigo 18: A Diretoria será Constituída por um Presidente, um Vice- Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo 

Tesoureiro. 

§1° - O mandato da Diretoria será de 02 anos não havendo limite para eleições sucessivas. 

§2°- Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu término. 

1.6 Data da Fundação: 17 de Novembro de 1988. 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO .OBJETO 

2.1 Identificação do Objeto: 

Atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter substitutivo; 

Quantidade: 100 alunos 
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ASS.JÃo DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL.dcoLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

"Para um melhor atendimento à criança especlaY". 

2.2Justificativa e Fundamentação Legal: 

JUSTIFICATIVA: 

A APIECE surgiu em razão de um movimento em prol de crianças especiais, realizado através de encontros e palestras para a fundação de 

mais uma entidade em Bauru, já que a demanda era grande e ainda é em razão de poucos locais especializados no atendimento dos Deficientes 

Intelectuais. Os pais ficavam inseguros porque não sabiam como correr com o filho e com a administração da casa e da familia. 

Este movimento tinha o ideal e a vontade de crescer, mas não havia o local destinado para as Pessoas com Deficiência. A Bandeira da 

APIECE itinerou, ora atendendo na Rua Rubens Arruda nº 15-41, na rua Gerson França nº 10-43, Rua Hildebrando de Carvalho nº 13-71 e por 

último na Rua Agenor Meira nº 12-39, prédios emprestados ou alugados, sempre em formato de uma casa modesta. Nada que lembrasse uma 

escola. E;a apenas um locai onde os pais e mães se revezavam por algumas horas para que todos tivessem um apoio· para continuidade de suas 

obrigações em família. Nenhum profissional foi contratado, pois não tinham recursos para tanto. Cada voluntário era o profissional do momento. 

Por muitos anos foi assim, até que o prefeito Antônio lzzo Filho se sensibilizou com nosso trabalho e doou um terreno através da Câmara 

Municipal de Bauru, para que num prazo de tempo registrado, fosse construída a sede oficial, onde hoje é a moradia definitiva da nossa instituição, 

rom .. _ p'6prio, """"' , ............ romra o tempo e """'""' ""' o """"" "' mão, .,_ 20 c•me) "'º'" tijolo '°'tijolo, •• foi '"'"'"ra' ill I 
com 18 (dezoito) crianças, mas com estrutura precária ainda, pois nos últimos 6 (seis) anos concluímos a obra por inteiro, faltando apenas cobrir P 

1 -~ 
quadra de esportes. 

A data do aniversário da APIECE coincide com a data do Estatuto elaborado na mobilização da Instituição Toledo de Ensino: 17 

novembro de 1987. 

A professora Catarina Carvalho é sócia fundadora da APIECE e desde o início desses movimentos, já participava efetivamente das luta! 

para um atendimento digno às Pessoas com Deficiência. 
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"Para um melhor atendimento à criança especlaY". 

Em 16/04/96, a professora Catarina Carvalho foi eleita Presidente em assembleia, a pedido do Prefeito Antônio Tidei de Lima, para que a 

Entidade não fechasse suas portas, pois não havia candidatos para nenhum cargo da Diretoria voluntária. A nova Diretoria da APIECE tomou posse 

no dia 30/04/96. 

Na ocasião, a entidade enfrentava sérias dificuldades, tanto de instalação, como de profissionais, administração, alimentares, como também, 

processos trabalhistas e outros endividamentos. 

A nova Diretoria, presidida pela Professora Catarina Carvalho, trabalhou incansavelmente para organizar, resolver todos os problemas mais 

emergenciais e oferecer uma APIECE como temos. Principalmente dar visibilidade e identidade para a ONG que não era conhecida em Bauru. 

É graças a esse esforço da Professora Catarina Carvalho e sua equipe, que a APIECE é hoje uma Entidade reconhecida e prestigiada na 

nossa cidade, região e Estado de São Paulo. 

A Entidade oferece aos alunos e usuários café da manhã, almoço e lanche da tarde. É importante ressaltar que devido às condições de 

precariedade das famílias dos usuários, a instituição oferece cestas de alimentos e todo suporte necessário para efetivação dos direitos dessas 

famílias, inclusive providências de vacinação no local e doação de medicamentos. 

Todos os esforços são voltados para atender os alunos e usuários da APIECE com qualidade e profissionalismo, buscando sempre o melhor 

para o desenvolvimento dessas pessoas. A luta por elas só continua, graças ao incansável e contínuo trabalho da eterna Professora Catarina 

Carvalho, dos empresártos de Bauru e de pessoas caridosas e de bom coração da nossa sociedade, que acreditam no trabalho da APIECE e sabem 

que é dever de todos resguardar, proteger, resgatar e incluir na cidadania uma minoria que não é tão pequena assim e que precisa e merece viver e 

sonhar com dignidade e amor. A identidade deles é uma ferramenta de segurança. 

A contribuição dessas pessoas ilustres vêm no formato de recursos financeiros, materiais de consumo, tempo e principalmente amor, o que 

torna todo trabalho gratificante. 

Mesmo diante de todas essas dificuldades, os obstáculos foram e têm sido ultrapassados, e a APIECE hoje tem estabilidade financeira e 

respeito de toda a sociedade. Sustentabilidade é seu nome. 
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"Para um melhor atendimento à criança especlaY". 

A Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial, também conhecida por "APIECE", fundada em 17 de 

novembro de 1988, tornando-se uma Entidade civil e filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado C:om sua sede na 

Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Zéphilo Grizoni, nº 7-87, Jardim Petrópolis, CEP: 17064-080, com foro nesta cidade, CNPJ: 

54.727.649/0001-38 Registrada no Cartório 1° Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas. Comarca de 

Bauru- Estado de São Paulo, sob nº 985, no Livro de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Tem sua Portaria de autorização de Escola na pagina 28 

do D.O.E de 27/12/2002. A aprovação do Regimento Escolar aconteceu mediante D.O.E. de 22/12/2009, página 30, seção 1. 

Fundamentação Legal: 

• Constituição Federal de 1988; 

• Lei Nº 7.853/89- Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que consolida as normas de proteção e dá outras 

providências, e o Decreto Nº 3.298/99 que regulamenta a citada Lei; 

• Lei Nº 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Lei Nº 9.394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

• Parãmetros Curriculares Nacionais (PCNs) MEC, 1997. 
.., -o o ::e s: g 
~ z • Lei Nº 10. 172/01- Plano Nacional de Educação; 

'° 
• Organização das Nações Unidas - ONU. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. 2006. 

• Decreto Nº 6. 571/2008- Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

• Portaria de autorização de escola: D.O.E. de 27/12/2002, página 28 

• Aprovação do Regimento Escolar: D.O.E. de 22/12/2009, página 30, seção 1 
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2.3. Capacidade de Atendimento: 

v" Atendimento de 100 alunos. 

2.4 Forma de Atendimento: 

Assc&dAo DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL.,COLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 -Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com. br 

CNPJ 54.727.64910001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

A Escola de Educação Especial atende, em caráter substitutivo, 100 alunos, regularmente matriculados no Ensino Fundamental no ciclo 1, em 

salas multisseriadas, pelo período de quatro horas diárias onde a grade curricular vigente é dividida nas vinte horas semanais de trabalho. Conta 

com professores habilitados em Educação Especial e professor de Educação Física. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para o Atendimento: 

É uma Entidade que presta serviços educacionais e de Assistência Social aos alunos e seus familiares, propiciando a socialização e a 

integração das Pessoas com Deficiência na sociedade, de maneira funcional e justa, atuando em defesa de seus direitos, buscando respaldo nas 

políticas das áreas de educação e saúde. 

2.6 Caracterização da Clientela: 

• Alunos com Deficiência Intelectual, oriundos das Escolas de Educação Especial, encaminhados pela Diretoria de Ensino do Estado 

Secretaria Municipal de Educação e vindos por meio de demanda espontânea. 

• Com idade a partir de seis anos. 
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ASs.dAo DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL.,COLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphllo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 - Bauru-SP- e-mail: apjece@uol.com.br 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

•para um melhor atendimento à criança especial'ª. 

2.7 Experiência na realização do Objeto da Parceria: 

A parceria com a Secretaria de Educação de Municfpio de Bauru, vem nos últimos anos proporcionando um atendimento de qualidade aos 

nossos alunos com Deficiência Intelectual, contribuindo para uma melhor uma melhor qualidade de vida. 

2.8 Valor Global: R$ 415.008,00 

Até 31/05/2019-R$164.170,00 

A partir de 01/06/2019 - R$ 250.838,00 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1 PLANO DE AÇÃO 

METAS AÇOES ESTRATt:GIAS ENVOLVIDOS RECURSOS FASE DE 

EXECUÇÃO 

1- Proporcionar aos alunos . Desenvolver o . Oferecer um . Alunos e - Próprios e Públicos e - Durante o ano 

com Deficiência Intelectual, atendimento atendimento educacional Profissionais da Materiais: Livros, letivo 

oportunidades de acesso ao educacional de qualidade, através de Escola revistas, jornais, 

Ensino Fundamental, de especializado, aulas ministradas por materiais didáticos 

ampliação das habilidades assegurando o direito profissionais diversos e materiais 

acadêmicas funcionais e das de todos a uma qualificados, adaptações escolares. 

suas competências, educação de de atividades de forma 

propiciando o pleno qualidade, pautada no individualizada, visando 
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"Paro um melhor atendimento à criança especlaY". 

desenvolvimento de suas 1 desenvolvimento global a aquisição de 

potencialidades e sua 1 do aluno. conhecimentos e sua 

inclusão social. inserção na sociedade, 

através de passeios 

como: teatro, cinema, 

reconhecimento da 

comunidade através de 

caminhadas dirigidas 

dentre outras. 

1 1 

2- Desenvolver as 1 -Propor atividades que - Manuseio de talheres - Alunos e - Próprios e Públicos. - Durante o ano 

ao 1 para independência na 1 Profissionais da 1 hum~nos e materiais: l 1etivo. capacidades dos alunos para levem 

aquisição da autonomia e desenvolvimento 

independência nas autonomia 

habilidades básicas, de 

maneira funcional; 

da 1 alimentação; 1 Escola 

acompanhamento, apoio 

e orientações verbais 

nas atividades de 

higiene pessoal, 

escovação dos dentes, 

banho 

necessário, 

quando 

cuidados 

com os cabelos e unhas. 

Produtos de higiene 

pessoal, livros, 

revistas, panfletos de 

supermercado, figuras 

ilustrativas, materiais 

escolares. 
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3- Desenvolver 

ASS.JÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL.,COLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru--SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
•Pam um melhor atendimento à crionra espe<:iaf•. 

Dinheiro de forma 

ilustrativa e real, com 

visitas e compras no 

supermercado. Através 

de atividades práticas, 

escritas, 

ilustrativas, 

outras. 

figuras 

dentre 

as 1 - Oportunizar ao aluno 1 - Através de atividades - - Próprios e Públicos 1 - Semestral 

habilidades nas áreas de o acesso ao didáticas, elaboração de 

funcionalidade acadêmica, letramento, aquisição cartilhas de práticas de 

saúde, lazer e trabalho. de conhecimentos, higiene e saúde, 

e Materiais: Livros, 

revistas, jornais, 

materiais didáticos 

higiene e cuidados com direcionadas aos alunos 

a saúde, parceria com 

empresas para inclusão 

no trabalho. 

e familiares, desenvolver 

habilidades para o 

trabalho e orientações 

verbais e textuais, leitura 

e escrita para a inserção 

no mercado de trabalho, 

responsabilidade e 

diversos e materiais 

escolares. 
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4- Seguir calendário escolar 

homologado pela Diretoria de 

Ensino do Estado e aprovado 

pela Secretaria Municipal da 

Educação. 

5- Garantir a segurança e 

integridade física dos alunos 

e profissionais da escola. 

6- Manter organizado os 

Registros e Prontuários dos 

alunos. 

-

) ) 
ASS.ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL.SCOLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 -Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

"Para um melhor atendimento à criança especlafn. 

comportamento dentro 

do ambiente de trabalho. 

Acompanhar - Deixar em local visível Todos os -Humanos 

mensamente o na escola e cópias para funcionários da 

calendário homologado todos os funcionários. Escola. 

pela SME. 

- Trabalhar de forma - Antecipar o preparo de - Todos os - Humanos e 

preventiva para que os atividades, mantendo funcionários da financeiros: Próprios e 

alunos e profissionais atenção a todos os tipos Escola. públicos 

não corram algum tipo de perigo. Cursos de 

de risco. primeiros socorros, 

dentre outros. 

- Atualizar os registros - Manter em ordem os - Profissionais e -Humanos 

sempre que for prontuários de forma técnicos. 

necessário. atualizada e o Cadastro 

na Secretaria de 

Educação. 

-Anual 

-Anual 

.~ 
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7- Integrar a familia na 

escola/comunidade. 

8· Registrar no Diário de 

Classe: frequências, 

desempenho, ocorrências e 

conteúdos. 

9- Elaborar Semanário de 

atividades a serem 

) 1 ) 
ASS.1,iÁO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA.~éOLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662. Jd. Petrópolis 

CEP: 17064-080 ·Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 
CNPJ 54.727.649/ 0001-38 

"Para um melhor atendimento à criança especlar•. 

- Realizar reuniões de - Proporcionar um maior - Todos os -Humanos 

pais conhecimento das ações profissionais da 

desenvolvidas na Escola, 

Entidade, informar sobre 

o rendimento escolar e o 

comportamento dos 

alunos. Comunicar 

antecipadamente e 

trazer os pais e 

responsáveis para a 

escola, buscando 

integração 

escola/família. 

- Registrar diariamente • Estar atentos as faltas - Professores -
as frequências 

' 
e desempenho dos Professores 

conteúdos e alunos, fazendo registros 

ocorrências se caso dos mesmos. 

houver. 

- Registrar as - Elaborar atividades - Professores -Humanos 

atividades a serem pautadas no curriculo 

-Anual 

2l ~ s: o 
Humanos- - Diário ~ ~ 

'° 
-
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-Semanal 
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desenvolvidas 

semanalmente. 

1 O- Desenvolver projetos que 

promovam a interação 

escola-comunidade, de forma 

a ampliar os espaços de 

participação, de 

democratização das 

relações, de acesso ao saber 

e de melhoria da qualidade 

de vida da Pessoa com 

Deficiência. 

ASS,ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA.SCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru~ SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
•para um melhor atendimento à criança espec/aY". 

trabalhadas durante a funcional, priorizando o 

semana, divididas entre aprendizado de todos do 

a grade curricular grupo e organizar os 

vigente. Entregue a materiais necessários 

coordenação para a execução das 

pedagógica para atividades. 

avaliação e possíveis 

providências como 

materiais necessários. 

- Desenvolver e - Fornecer os projetos a - Diretora, - Financeiros, 

executar os projetos serem executados para . Coordenador e humanos e materiais 

mencionados abaixo . cada professor, orientar Professores que cada projeto 

e facilitar o necessita. 

desenvolvimento de 

cada um. 

- Anual, 

semestral ou 

durante o 

periodo de cada ,, ~ o ;:o 

projeto 
r- o 
:i: n 

especifico. 
~ z 
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Projetos: 

ASS.ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA.SCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
ªPara um melhor atendimento à criança especial'". 

./ Ciências Naturais, História, Língua Portuguesa e Geografia ·Tema: Carnaval 

, 

Ações: Proporcionar aos alunos um estudo sobre o Carnaval de cada região brasileira, formas de comemoração, conhecimentos das culturas 

regionais, temas carnavalescos, sambas enredos e seus objetivos. Incitar o envolvimento com as músicas carnavalescas e resgatar o sentido da 

festa popular e do folclore brasileiro. 

Estratégias: Elaborar as fantasias, confecção de cartazes e trabalhos manuais realizados pelos alunos mediante estudo de cada região, apresentar 

aos alunos a cultura carnavalesca de cada região do Brasil, através de leitura, ilustrações, vídeos, músicas e danças. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Cartolina, cola, papéis laminado, glitter, tinta, lápis de cor, tesouras, filmes e documentário, etc. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários em geral 

Prazo de execução: Mês de fevereiro. 

Produto Final: Festa em comemoração e exposição dos trabalhos realizados. 

Duração: Mês de fevereiro 
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Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
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uPara um melhor atendimento à criança especlaf". 

,/ Ciências, História, Lingua Portuguesa, Arte e Matemâtica-Tema: Meio ambiente e Reciclagem 

, 

Ações: Despertar a consciência da importância de preservar a natureza e estimular a reflexão e ação sobre temas ligados à cidadania a partir do 

ambiente em que vivemos. Promover o contato e manuseio dos elementos presentes no meio ambiente, incentivando a criatividade e reutilização de 

materiais. Enfatizando a importância do ser humano na preservação do meio ambiente. Conservação e revitalização do Jardim Sensorial, utilizando 

materiais recicláveis que seriam descartados na natureza, obtendo seu reaproveitamento total. Incitar a coleta seletiva de lixo, apresentação dos 

materiais que podem ser recicláveis e o destino correto desses materiais. 

Conscientizar os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente em que vivemos e a preservação da natureza. 

Estratégias: Conservação e revitalização do Jardim Sensorial, estimulando o contato direto com as plantas. Reutilização de materiais que seriam 

descartados na confecção de artesanato. Destino Correto de alguns materiais que não podem ser descartados direto na natureza. 

Desenvolver atividades de conservação do Jardim sensorial, leitura, contato direto e manuseio de matérias recicláveis. Vídeos educativos, jornais e 

revistas sobre o tema. Desenvolver atividades manuais através do artesanato. Gincanas, elaboração de cartazes educativos envolvendo a família e 

a comunidade. Elaboração de cartilhas ilustrativas com orientações para seleção dos materiais recicláveis envolvendo famflia e comunidade. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

jardinagem, pincéis, dentre outros. S: g 
Materiais: plantas, terra, adubo natural, materiais recicláveis, cartolina, lápis de cor, cola, tinta, materiais em geral para sala de aula e materiais dr~ ;g 

Recursos Humanos: Professores e funcionários. ,l:. -~ 
Prazo de execução: Durante o ano letivo. ,_ 
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ASS,ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL.SCOLAR 

DA CRIANÇA ESPECIAL 
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"Para um melhor atendimento à criança especial'º . 

./ Ciências naturais, Lingua Portuguesa e Matemática - Tema: Higiene e Saúde 

Ações: Proporcionar atividades de aprendizagem na transformação de hábitos e atitudes de vida e estimular a autoestima e autonomia. 

Conscientizar e orientar os alunos na execução de tarefas de higiene corporal e bucal, vestimentas, cuidados com unhas e cabelos, higienização 

das mãos antes das refeições e após a utilização de sanitários na escola. 

Estratégias: Orientar e enfatizar os hábitos de higiene na prevenção de doenças causadas pela proliferação de germes e bactérias e que podem 

causar problemas de saúde, fazendo com que o aluno fique fora da escola por esse motivo. Recomendar para as familias que as práticas de higiene 

nos proporcionam uma vida saudável. 

Orientações e acompanhamento na prática de higienização das mãos, do próprio corpo quando for necessário, acompanhamento da escovação dos 

dentes, leitura, cartazes e figuras ilustrativas sobre os cuidados pessoais, utilização dos sanitários, cuidados com as unhas e cabelos. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Livros, revistas, panfletos de supermercado, sabonetes, toalhas de papel, escova de dentes, escova e pentes de cabelo, desodorante, 

creme dental, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e demais funcionários da escola. 

Prazo de execução: Durante o ano letivo. 
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"Para um melhor atendimento à criança especial'" • 

../ Ciências Sociais, História, Geografia, Lingua Portuguesa e Matemática- Tema: Identidade e Autonomia. 

Ações: Incentivar a construção da identidade através da necessidade do ser humano interagir com o meio social. Ampliar seu conhecimento a 

respeito de si e dos outros. 

Estratégias: Promover o reconhecimento das diversidades, respeitando e contribuindo para a construção e estruturação da identidade e de sua 

autonomia. Conhecer a cultura e participar como agente ativo da sociedade que está inserido. Estimular a concentração, atenção na aquisição de 

valores, raciocínio lógico e desenvolvimento do senso crítico com a exposição de suas opiniões. 

Desenvolver atividades de reconhecimento do nome, letramento, leitura incidental através de fotos, reconhecer os colegas e chamar pelo nome -

identificar. Leitura Deleite realizada diariamente pelo professor, com objetivo de aquisição de valores morais e humanos. Incitar a devolutiva através 

de roda de conversa sobre o texto ou história contada. Desenvolver o tratamento da informação do que foi solicitado e executar dentro de sua 

capacidade. 

Recursos: Municipal e próprios. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Materiais: Livros, revistas, Jornais, exibição de documentários e filmes educativos, caminhada dirigida, visita ao supermercado, materiais em sai'f 4,e ..., l 
aula. 

Prazo de Execução: Durante o ano letivo. 
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"Para um melhor atendimento à criança especlaf". 

v' Ciências Naturais, Lingua Portuguesa e Geografia- Tema: Jardim Sensorial 

Ações: Proporcionar aos alunos a estimulação e o desenvolvimento dos sentidos (tato, visão, olfato, audição e paladar), propriocepção e equilíbrio 

pelo contato com a natureza, trazendo o bem estar físico e mental. 

Estratégias: O Jardim oferece vários tipos de plantas e flores de vários tamanhos, formas, cores e aromas; trilha com variados pisos e texturas 

diferentes e um lago com fluxo de água, peixes e tartarugas. 

Através do contato direto com os elementos, incitar o tato, olfato, paladar, visão e audição. Apresentação concreta dos elementos do jardim 

estimulando os sentidos. 

Recursos financeiros: Municipal e próprios. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Materiais: Plantas e recursos já existentes no próprio jardim. 

Duração: Durante o ano letivo. 

v' Lingua Portuguesa, História, Geografia e Arte· Tema: Cine Pipoca 

Ações: Oportunizar o acesso a cultura de diferentes etnias e entretenimento aos alunos para que possam adquirir conhecimentos globalizado 

através da mfdia. 

Estratégias: Proporcionar o conhecimento da linguagem audiovisual, desenvolver a partir do gosto pelo cinema, o senso crítico, estético e cultural. 

O Professor apresenta uma breve sinopse do filme, para que todos prestem atenção no que será exibido. 
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"Para um melhor atendimento à criança especlaf"ª 

Ao término do filme o professor fará uma explicação do que foi exibido e fará perguntas sobre o que entenderam e apontará os pontos positivos e 

negativos da narrativa. 

Recursos financeiros: Próprios 

Recursos Humanos: Professores. 

Materiais: Filmes 

Prazo de Execução: Durante o ano letivo. 

"' Lingua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e Arte-Tema: Festa Junina 

Ações: Integrar a comemoração da festa junina desenvolvendo o resgate social, exercendo a cidadania através de ações concretas, solidárias e 

participativas. 

Favorecer a ampliação do universo linguístico, pois a festa junina constitui uma temática rica de informações folclóricas e religiosas, onde podem ser 

explorados diversos tipos de linguagem, símbolos, valores e dialetos. 

Estratégias: Através da leitura, apresentação de cartazes, figuras ilustrativas, pesquisas de como é comemorada em cada região, vestiment<is , 

formas de linguagem, exibição de filmes com Amácio Mazzaropi, trabalhos manuais na decoração da escola para festa, painéis dentre outros. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Papel crepon, cola, tesoura, barbante, eva, fitas, confecções de bandeirinhas, barbante, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários. 

Prazo de Execução: Mês de Julho ( Festa). 
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"Para um melhor atendimento à criança especlal'n. 

'-' Lingua Portuguesa, História, Geografia, Matemática e Arte-Tema: Folclore 

Ações: Proporcionar aos alunos o conhecimento da cultura popular brasileira, contos e lendas populares. 

Estratégias: Estimular a criatividade, a imaginação e o conhecimento das lendas de cada região do nosso país, comidas e danças típicas. 

Através da leitura, apresentar diversas lendas e costumes de cada região, apresentação de cada personagem das lendas através de figuras 

ilustrativas, músicas e danças folclóricas de cada região do Brasil, comidas típicas. Cada classe escolherá uma região do Brasil, uma lenda, uma 

dança e uma comida para desenvolver um trabalho de apresentação e degustação para os alunos da escola. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Materiais: Livros, figuras ilustrativas, lápis de cor, cola, tecidos, papel crepon e alimentos. 

Prazo de Execução: mês de agosto. 

'-' História, Geografia, Língua Portuguesa e Arte· Tema: 7 de Setembro 

Ações: Proporcionar a importância do civismo e despertar o sentimento de patriotismo através do canto do Hino Nacional Brasileiro e o 

Independência do Brasil. 
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Estratégias: Desenvolver trabalhos dentro de sala de aula, através de livros, explicações verbais, escritas, apresentação de símbolos nacionais, 

Bandeira do Brasil, cores e significados dentre outras. 

Através da leitura, letramento, explicação verbal e escrita sobre a História da Independência do Brasil, os principais idealistas da Independência do 

Brasil, figuras ilustrativas e leitura incidental. Confecção de cartazes e ensaio para o Desfile Cívico. 
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HPara um melhor atendimento à criança especial"'. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Livros, figuras ilustrativas, lápis de cor, cola, etc. 

Recursos Humanos: Todos os profissionais da escola. 

Prazo de Execução: Final de agosto e começo de setembro . 

./ História, Lingua Portuguesa, Matemática e Arte-Tema: Dia das Crianças 

Ações: Propiciar atividades sobre as crianças, como são as crianças do Brasil, etapas escolares, fases de desenvolvimento, brincadeiras antigas e 

atuais. 

Estratégias: Desenvolver a importância de ser criança, orientar sobre as leis que protegem as crianças do nosso pais, a importância de frequentar a 

escola, brincadeiras e confecção de brinquedos antigos. 

Incitar o aluno a desenvolver trabalhos manuais, voltar ao passado através de suas brincadeiras e brinquedos de infância, leitura, figuras ilustrativas, 

jogos e gincanas. Confecções de brinquedos, com trabalhos manuais, desenvolvendo coordenação motora. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Materiais recicláveis, tinta, cola, pincéis, cartolina, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e demais funcionários. 

Materiais: Cartolina, cola, tesoura, lápis de cor, papel colorido, papelão, materiais recicláveis, etc. 

Prazo de Execução: Inicio do mês de outubro (Festa no dia mais próximo da data do dia 12 de outubro). 
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"Para um melhor atendimento à criança especlaY". 

" História, Geografia, Lingua Portuguesa e Matemática-Tema: Aniversário da APIECE 

Ações: Proporcionar o conhecimento da história da escola, como surgiu e sua trajetória até 2019. Incitar o zelo e amor pela escola e a importância 

dela na vida de cada aluno. 

Estratégias: Desenvolver atividades de desenho, colagem, pintura, confecção de painel ilustrativo, danças, festa comemorativa, dentre outras. 

Leitura do histórico de nossa escola: Como surgiu? O que mudou? E o que precisamos mudar? Roda de conversa em sala de aula, confecção de 

maqueta da escola, desenhos estimulando a imaginação e criatividade de cada aluno, confecção de painel comemorativo. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: lápis de cor, cola, cartolina, tinta, pincéis, dentre outros. 

Recursos humanos: Todos os profissionais da escola. 

Prazo de execução: Primeira quinzena do mês de novembro 

" História, Geografia, Lingua Portuguesa, Matemática e Arte-Tema: Natal 

Ações: Despertar o Espírito Natalino, mediante respeito, fraternidade, compreensão, resgatar atitudes de cooperação, responsabilidad 

participação, sensibilidade, mostrando que é possível o nascer e o florescer da paz que habita o interior de cada um. Uma ideia de agregar pessoa 

nos encontros familiares. É o momento da solidariedade mundial e é nesse momento que a escola entrega a maior quantidade de cesta d 

alimentos, panetones, sucos, refrigerantes, doces, presentes e (260 cestas de alimentos) para todos os alunos. Decoração de toda escola co 

enfeites natalinos. 
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"Para um melhor atendimento à criança especial"'. 

I 

Estratégias: Confecção de cartões de Natal, incitar a crença religiosa, desenvolver trabalhos manuais para decoração da escola, preparativos para 

o dia da festa, apresentações musicais, dança e coral. Festa no último dia letivo. 

Estimular o aluno, a consciência da importância da data, o espirita ~ligioso, a importância da familia, através de leitura, ilustrações, trabalhos 

manuais, dentre outros. 

Recursos Financeiros: Municipal e próprios. 

Materiais: Papel laminado, guirlandas, papelão, cola, tinta, pincéis, frta adesiva, enfeites natalinos, árvore de natal, dentre outros. 

Recursos Humanos: Professores e funcionários da escola. 

Prazo de Execução: mês de dezembro. 

4. APLICAÇÃO DE RECURSOS 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL- SUBVENÇÃO 

VALOR: R$ 415.008,00 

Até 31/05/2019 - R$164.170,00 

A partir de 01/06/2019- R$ 250.838,00 
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4.1 RECURSOS HUMANOS: 

Até 31/01/2019 
Fonte de Recurso: Municipal 

QT Fonnação Cargo C/H Regime 

Trab. 
Profissional 

1 Superior Diretora 30 h/s CLT 

1 Superior Professora 40h/s CLT 

1 Superior Professor 40 h/s CLT 

1 Superior Professora 20h/s CLT 

1 Superior Professora 20h/s CLT 

1 Superior Professora 40 h/s CLT /Coord. 

ASS.ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA.SCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento /J criança especial'#. 

Balãrio Encargos Sociais e Trabalhistas 

Lfquido FGTS IRRF PIS INSS Beneflclos 13° Reclsão Férias 

6.179,77 635,66 1.144,93 79,46 621,04 280,00 721,74 481, 16 

3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

1.795,68 157,86 19,73 177,59 
280,00 

179,24 59,75 

1.795,68 157,86 19,73 1n,59 2Sü,OU 179,24 59,75 

3.658,44 343,35 161,28 42,92 472,10 280,00 309,84 129,95 

Demais 
Encargos 

TOTAL GERAL 

OBS: Já foi calculado o dissídio dentro dos valores apresentados. 

Benefícios: Vale Alimentação, que substitui a Cesta de Alimentos. 

No caso de Rescisão de Contrato de Trabalho, a entidade arcará com despesas. 

Total 

Mês 

10.143,76 

4.697,34 

4.697,34 

2669,85 

2669,85 

5.397,88 

R$ 
30.276,02 

Total 

121.725, 12 

56.368,08 

56.368,08 

32.038,20 

32.038,20 

64.774,56 

R$ 
363.312,24 
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A oartir de 01/02/2019 

Fonte de Recurso: Municipal 

QT Fonnação Cargo CIH Regime 

Trab. 
Profissional 

1 Superior Diretora 30 hls CLT 

1 Superior Professora 40 hls CLT 

1 Superior Professor 40h/s CLT 

1 Superior Professora 20h/s CLT 

1 Superior Professora 20h/s CLT 

1 Superior Professora 20 hls CLT ICoord. 

1 Superior Professora 20h/s CLT 

ASS.ÇÂO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA~SCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru- SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.64910001-38 
uPara um melhor atendimento à criança especial"'. 

Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 

Liquido FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13° Recisão Férias 

6.179,77 635,66 1.144,93 79,46 621,04 280,00 721,74 481,16 

3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

1.795,68 157,86 19,73 177,59 
280,00 

179,24 59,75 

1.795,68 157,86 19,73 177,59 280,00 179,24 59,75 

1943,00 170,00 21,00 192,00 280,00 193,83 64,61 

1.795,68 157,86 19,73 177,59 . 280,00 179,24 59,75 

Demais 
Encargos 

TOTAL GERAL 

OBS: Já foi calculado o dissídio dentro dos valores apresentados. 

Benefícios: Vale Alimentação, que substitui a Cesta de Alimentos. 

No caso de Rescisão de Contrato de Trabalho, a entidade arcará com despesas. 

Total 

Mês 

10.143,76 

4.697,34 

4.697,34 

2669,85 

2669,85 

2.864,44 

2669,85 

R$ 
30.412,43 

Total 

121.725,12 

56.368,08 

56.368,08 

32.038,20 

32.038,20 

34.373,28 

32.038,20 

R$ 
121.649,72 
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11Para um melhor atendimento à criança especlal'n. 

2° Aditivo a partir de 01/06/2019 a 31/12/2019 
VALOR TOTAL: R$ 231.575,96 

Fonte de Recurso: Municipal 

QT Fonnação Cargo C/H Regime Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 

Trab. Liquido FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º Reclsão Férias 
Profissional 

1 Superior Diretora 30 h/s CLT 6.179,77 635,66 1.144,93 79,46 621,04 280,00 721,74 481,16 

1 Superior Professora 40h/s CLT 3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

1 Superior Professor 40 h/s CLT 3.114,02 291,79 132,12 36,47 401,21 280,00 331,30 110,43 

1 Superior Professora 20 h/s CLT 1.795,68 157,85 19,73 177,59 
280,00 

179,24 59,75 

1 Superior Professora 20.h/s CLT 1.795,68 15.7,86 19,73 177,59 280,00 179,24 59,75 

1 Superior Professora 20 h/s CLT 1943,00 170,00 21,00 192,00 280,00 193,83 64,61 / Coord. 

1 Superior Professora 20 h/s CLT 1.795,68 157,86 19,73 177,59 280,00 179,24 59,75 

1 Superior Professora 20 h/s CLT 1.795,68 157,86 19,73 177,59 280,00 179,24 59,75 

Demais 
Encargos 

TOTAL GERAL 

OBS: Jâ foi calculado o dissidio dentro dos valores apresentados. 

Beneflcios: Vale Alimentação, que substitui a Cesta de Alimentos. 

No caso de Rescisão de Contrato de Trabalho, a entidade arcará com despesas. 

Total 

Mês 

10.143,76 

4.697,34 

4.697,34 

2669,85 

2669,85 

2.864,44 

2669,85 

2669,85 

R$ 
33.082,28 

Total 

71.006,32 

32.881,38 

32.881,38 

18.688,95 

18.688,95 

20.051,08 

18.688,95 

18.688,95 

R$ 
231.575.96 
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•Para um melhor atendimento à criança especlaf". 

4.2SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Escritório de Contabilidade R$1.300,00 R$15.600,00 

4.3 Despesas de Custeio (material de consumo) 

Até 31/01/2019 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Manutenção do Prédio (água, luz e telefone), 
material pedagógico e de escritório, combustível e R$1.257,98 R$1.257,98 

manutenção do veículo, material de higiene e 
limpeza, pequenos reparos, benefícios eventuais 
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•para um melhor atendimento à criança espedarn. 

A Dartl . 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Manutenção do Prédio (água, luz e telefone). 
material pedagógico e de escritório, combustível e 

R$ 1.121,57 R$4.486,28 
manutenção do veículo, material de higiene e 

limpeza, pequenos reparos, benefícios eventuais 

A Dartlr de 01/06/2019 - ADITIVO 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensai Custo Totai 

Manutenção do Prédio (água, luz e telefone}, 
material pedagógico e de escritório, combustível e 

R$1.451,72 R$10.162,04 manutenção do veículo, material de higiene e 
limpeza, pequenos reparos, benefícios eventuais ~ ;: 
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5. Cronograma de Desembolso 

5.1. SUBVENÇÃO 

RECURSOS HUMANOS 

Concedente 

1ª Parcela 2ªParcela 3ª Parcela 

R$ 30.276,02 R$ 30.412,43 R$ 30.412,43 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 

R$ 33.082,28 R$ 33.082,28 R$ 33.082,28 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Concedente 

1• Parcela 2" Parcela 3ª Parcela 

R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 

7ª Parcela 8ª Parcela 9" Parcela 

R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 

AS.ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL~SCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368 - Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru-SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especlaY". 

4• Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

R$ 30.412,43 R$ 30.412,43 R$ 33.082,28 

10• Parcela 11• Parcela 12ª Parcela 

R$ 33.082,28 R$ 33.082,28 R$ 33.082,28 

4• Parcela s• Parcela 6ª Parcela 

R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 

10• Parcela 11ª Parcela 12" Parcela 

R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 
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ASSC9ÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO SOCIA~·SCOLAR 
DA CRIANÇA ESPECIAL 

Rua Zéphilo Grizoni, 7-87 - Fone: (14) 3222-0368- Fax: (14) 3212-4662 - Jd. Petrópolis 
CEP: 17064-080 - Bauru-SP - e-mail: apiece@uol.com.br 

CNPJ 54.727.649/ 0001-38 
"Para um melhor atendimento à criança especial'•. 

DESPESAS DE CUSTEIO (Material de consumo). 

Concedente 

1• Parcela 2" Parcela 3ª Parcela 4° Parcela s• Parcela 6ª Parcela 

R$1.257,98 R$1.121,57 R$1.121,57 R$1.121,57 R$1.121,57 R$1.451,72 

7" Parcela a• Parcela 9° Parcela 10• Parcela 11ª Parcela 12" Parcela 

R$1.451,72 R$1.451,72 R$1.451,72 R$1.451,72 R$1.451,72 R$1.451,72 

4. CONTRAPARTIDA 

4.1. AUTOMÓVEL: (X) SIM ()NÃO 

:;,,-~. :/~~ 
FÁELPESSUTTO RE~ CA TARl,!)(A'DE C'ARVALHO TEIXEIRA 

DIRETORA PEDAGÓGICA 

~-5~-- ,,...,_;;; ') 

Gl,.Ó 
CONSE-LHO FISCAL 

TESOUREIRO 

Í~i±.awz ArEgONSELHO FISCAL 

Bauru, 11 de Junho de 2019. 
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ESTATUTO DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 

RU-SP. 

PROC. N2'-~....:..;W......!-fr~~J, 
... FOLHAS 

CAPITULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO. 

Artigo 1° - O Lar Escola "Santa Luzia" Para os Cegos, fundada em 24/04/1969 sob 
a forma de OSC (Organização da Sociedade Civil) - é uma sociedade civil de direito l < 
privado que não possuí fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com 
sede na Rua: Gerson França, nº 11-61, Vila Mesquita, CEP:17014-380, no 
Município de Bauru Estado de São Paulo e foro na comarca de Bauru. D 
assistência social, educação e saúde. 
Parágrafo Único - Não há entre os associados, dit.eitos e obrigações recíprocos. j' 
Artigo 2º - A OSC tem por finalidade prestar apoio e orientação as Pessoas co . 
Deficiência Visual e/ou múltiplas relacionadas à cegueira, no desenvolvimento dV 
suas atividades a OSC promoverá o bem de todos. sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação o que consistirá 
principalmente em: 

1- Serviços de assistência social, saúde e educaçao; 
li- Prestar ajuda de transporte; 
Ili- Orientação familiar aos seus usuários; 
IV- Orientação médica; 
V- Orientação educacional básica em Braille; 
VI- Desenvolver cursos profissionalizantes na área de deficiência visual; 
VII- Promover incentivo à cultura, educação, esporte e meio ·ambiente de forma 
continuada; 
VIII- Desenvolver projetos, programas é serviços socioassistenciais, 
socíoeducativos, socíoesportívos e socioculturais. 
IX- Socioassistencial - Agregará todas as formas para garantia dos direitos de 
forma continuada, permanente planejada, prestando e executando serviços, 
programas ou projetos. 
X- Socioeduçativo - Agregará as formas de educação básica em Braille, 
informática; arte e também oficinas de apoio educacional. 
XI- Socioesportivo e Paradesportivo - Agregará atividades físicas diversas e outras 
especificas para pessoas com deficiência visual. 
XII- Sociocultural - Agregará todas as formas de cultura(dança, Teatro, Coral, 
Percussão, instrumental e etc ... ). 
XIII- Desenvolver projetos, programas e ou serviços que atendam os assistidos. na 
saúde, alimentação, documentação, a fim de assegurar a garantia de seus direitos. 
XIV- Estimular a integração e a solidariedade entre seus associados e a 
comunidade, buscandô sua indusão social. 

Parágrafo primeiro - A OSC poderá admitir PCDV (Pessoas com Deficiência Visual) 
ou múltipla desde que seja autorizado pela Diretoria por escrito, baseado em 
parecer da equipe técnica, para aprovação das condições de atendimento. 
Artigo 3º - A OSG Lar Escola "Santa Luzia" Pa.ra Cegos, promoverá de forma 
continuada, permanente e planejada, prestação de serviços de fOIJlla~. ·a 

\
CONFERE CO t ' 1 

ORIGINAL · 
. !)~ 



ESTATUTO DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 

FOLHAS 

executando serviços, programas ou projetos socioassistenciais; 
socioesportivos e sociocultural. 

socioeducativo, 

Artigo 4° - Na consecução de seus objetivos a OSC poderá efetivar trabalho de 
atendimento, ensino, pesquisa e publicações, bem como participar na formação de 
pessoal técnico relacionado com seus fins gratuito~. 

Artigo 5º - A fim de cumprir suas finalidades, a OSC se organizará em tantas 
unidades de prestação de serviços, denominados departamentos, quantos se 
fizerem necessários, os quais se regerão por regimentos internos especlficos. 

Artigo 6º - A ase poderá firmar convênios ou contratos e articular-se, pela form 
conveniente, cotn órgãos ou entidades, públicas ou privadas. 

Artigo 7° - a prazo de duração da OSC é indeterminado. 

CAPITULO li 
DO PATRIMÔNIO 

Artigo 8° - O patrimônio e as fontes de manutenção da OSC serão compostos de: 
a)- Doações ou subvenções eventuais, diretamente da União, dos Estados e 
Municípios ou através de órgãos Públicos da Administração direta e indireta; b) 
Auxllios, contribuições e subvenções de entidades públicas e privadas, nacionais 
ou estrangeiras; c) Doações ou legados; d) Produtos de operações de crédito, 
internas ou externas, para financiamento de suas atividades; e) Rendimentos 
próprios dos imóveis que possuir; f) Rendas em seu favor. constituldas por 
terceiros; g) Rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de 
sua propriedade; h) Usufrutos que lhe forem conferidos; i) Juros bancários e outras 
receitas de capital; j) Valores- recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou 
produtos; k) Contribµições de seus associados. 
Parágrafo único - As rendas da ase, somente poderão ser utilizadas para 
investimentos e manutenção de seus objetivos. 

CAPITULO Ili 
DOS ASSOCIADOS 

Artigo 9° - A OSC é constituída por pessoas físicas e jurldicas, moradoras e com 
sede no Municlpio de Bauru e Região e o quadro ·social são assim classificados: a) 
Fundadores; b) Efetivos; c) Honorários; d) Colaboradores. 

/ 

Parágrafo 1°. - Serão considerados associados FUNDADORES, as pessoas tisicas ~ 
que participaram da Assembléia Geral de Fundação da OSC e assinaram a Ata de 
fundação, que tem o mesmo direito e prerr,ogativas dos associados efetivos. 
Parágrafo 2°. - Serão considerados associados EFETIVOS, toda pessoa tisica que 
contribui financeiramente ou prestam serviço voluntário A OSC, que possuem /..,).-; 
condições de comparecer nas reuniões e assembléias, bem con:i2 r ~--~ .,,. 

\

CONFERE COM O· '~j 2 
ORIGINAL ,,:. 



ESTATUTO DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 

RUA:GERSONFRA~~::.tJ.;§.:1.'.:Jl.~.Jli!.~tuµ~~~~D~tSM:~~RE~G~ISSJT~R~O~C~IVI 
O PESSOA JURÍDICA DE 8AURI 

--'---"-"=:""--ti\nj Júlio de Mesquita Filho, n' 10-31 /sala e 
ROTOCOLAD,Ç E MICROFILMADO 

~::..:.:..::===::::!::::====::::ct:So:Jb o n• n 1 l o 
votado para os cargos·eletivos de Diretoria e Conselho, e que estejam em dia com 
suas obrigações. 
Parágrafo 3°. - Serão considerados associados HONORÁRIOS todos aqueles que 
representarem beneficies de ordem real ou material a OSC, sendo que este titulo 
será conferido pela Diretorià, podentjo '!)er proposto por qualquer associado. 
Parágrafo 4°. - Serão considerados assoc;:ir;idos CóLABO'RADORES, Pessoas 
fisicas e jurídicas contribuintes que, identificadàs com os objetivos da entidade, 
colaboram financeiramente ou em espécie para a OSC, e que não possuem 
interesse em exercer cargos eletivos na administração. 
Parágrafo 5°. - O direito de votar e ser votado ou de convocar Assembléia, 
reservado aos associados efetivos e fundadores, quites com suas obrigaçõe 
sociais e que não sejam funcionários da OSC. 
Parágrafo 6°. -A qualidade de associado é íntransmisslvel. 
Parágrafo 7°. -A OSC é composta por número ilimitado de associados. 

Artigo 10 - São ainda deveres de todos os associados EFETIVOS e 
FUNDADORES da OSC: a) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e 
regimentais da OSC, bem como acatar as disposições das Assembléias, Diretoria e 
Conselho Fiscal; b) exercer corri dedicação e probidade qualquer função de caráter 
representativo ou administrativo para o qual tenha sido eleito ou designado; c) 
preservar a infegridade moral e material da osc· e indenizando-a pelos danos 
causados; d)' cumprir com pontualidade os compromissos que tenham ou venham a 
assumir a OSC; e) respeitar e fazer respeitar este Estatuto; f) apresentar, quando 
for solicitada, a relação de associados; g) comparecer as Assembléias Gerais; h) 
colaborar com a Diretoria na solução de problemas de interesse da coletividade, 
mesmo quando estes problemas estiverem sendo solucionados pelas autoridades; 
j) pagar a mensalidade de associado efetivo em dia. 

Artigo 11 - São direitos dos associados da OSC: a) Encaminhar a Diretoria, por 
escrito, sugestões e propostas de interesse social e ecológico; b) Apoiar, divulgar, 
propor e efetivar eventos. programas e propostas de cunho social; e) Tomar parte 
dos debates e soluções da OSC; d) Requerer ao presidente da OSC, convocação 
de Assembléia Geral Extraordinária, através da subscrição de 1/5 {um quinto) dos 
associados efetivos e fundadores; e) Propor à Diretoria, medidas que considerar 
convenientes para a OSC; f) Reclamar providências quanto a atos ou omissões 
praticados e julgados inconvenientes para a OSC; g) Pi;irticipar de todas as 
atividades e promoções desenvolvidas pela OSC; h) gozar dos <;fireitos previsto 
neste Estatuto e demais regimentos da entidade; i) recorrer caso se julgue 
injustiçado, no prazo de 30 dias. 

Artigo 12 - Os associados que infringirem os preceitos deste Estatuto e dos demais 
regimentos e normas da entidade estão sujeitos as seguintes penalidades: a) 
Advertência verbal; b) advertência escrita; c) suspensão dos direitos dos ~ 
associados; d) exclusão do quadro de asso'ciado. · 
Parágrafo 1º. - As penalidades previstas nas alfneas "a, b, c" deste artigo serão 
aplicadas pelo presidente da OSC, após decisão da diretoria, tendo o indiciad . 
amplo direito de defesa, escrita ou oral, própria ou por tercsil o e 5 do; m ~ 
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l PROC N• 1552/ ') 
FOLHAS 1 

ESTATUTO DO 1.AR ESCOLA "SANT WZIA' iíARA CEGOS 
--------------·- -

RUA: GE~SON FRANÇA Nº 11-61 -VILA MESQU !!, 8i~lllUóli REGISTRO CIVIL 
E t:f~tj)(JlfRfDICA DE BAURL 

Rua Júlio.de MeSQuita Filho,"n210-31 f Sala Ol 
PROTOCOLADO : MICROHLMADO 

. Sobe n• OJ_.16-2-0v-_ 
decorrido o prazo máximo de 30 dias de defesa, estipulado pela diretoria, o 
associado perderá o direito a sua defesa. 
Parágrafo 2°. - A pena de exclusão do quadro de associados, será aplicada pelo 
Presidente, após a decisão de pelo menos metade dos mémbros da Diretoria. 
Parágrafo 3°. - Da decisão da Diretoria de excluir o associado, caberá recurso no 
prazo máximo de 30 dias e a Diretoria deverá no prazo máximo de também 30 dias, 
convocar uma Assembléia Geral para decidir sobre o solicitado e deliberação final. 
Parágrafo 4°. - Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou 
função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pel 
forma prevista na Lei e neste Estatuto. 

Artigo 13 ~ Os associados que ocuparem cargos efetivos oentro da osc. ~sta o 
sujeitos, além das penalidades constantes nas Eiffneas, "a e ti" do artigo anterio 
perda do cargo e sujeítos as penalidades civeis e criminais, decorrentes de fato q 
implique no prejuízo da integridade moral ou mate.ria! da OSC. 

CAPITULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 14 - A OSC tem como órgãos deliberativos e administrativos a Assembléia 
Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal. 

Artigo 15 - A Assembléia Geral, órgão soberano da entidade, será constituldo pelos 
associados efetivos e fundadores em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Artigo 16 - São atribuições da Assembléia Geral: 

1- eleger e empossar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus 
respectivos suplentes; 
li- elaborar e aprovar o Regimento Interno da OSC; 
Ili- analisar e referendar o orçamento anual e o programa de trabalho elaborado 
pela Diretoria; 
IV- aprovar o Relatório da Diretoria e o Balanço Geral, após Parecer do Conselho 
Fiscal; 
V- deliberar sobre a conveniência de alienação ou exoneração de bens 
pertencentes a OSC; 
VI- decidir sobre a reforma do presente Estatuto; 
VII- deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades a 
osc· 
VIII- ~eferendar a celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou 
privadas; 
IX- decidir sobre a extinção da OSC; 
X- destituir os membros da Diretoria e .do Conselho Fiscal e seus respectivos ~-
suplentes. 

-·--i 
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ESTATUTO DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CEGOS 

RUA: GERSON FRANÇA Nº 11-61 -VILA MESQUI ~EGISTRO CIVIL 

PROC. N2 i5·-n 1 °) b- ~!~~5Íc~s~~t~~?i~~g?&3rt~fo~ 
L'.:F~OL::.,::HAS:::'.====\ O\=S==-1 s~:~:ocõ1°í ~Cf F(JMADO 

Artigo 17 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á urna vez por ano, durante o 
primeiro trimestre, em dia a ser previamente <lesignado, pela Diretoria, para fins 
determinados nos itens 1, Ili e IV do Artigo 16. 

Artigo 18 - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada a qualquer tempo, 
para os fins previstos neste Estatuto, e também, para os objetivos dos itens li, V, 
VI, VII, VIII, IX e X, do Artigo 16, não podendo deliberar, em primeira convocação, rt 
sem a maioria absoluta dos associados. 
Parágrafo Único - Poderá ser convocada: 1 - por seu Presidente; li - pela Diretoria; 
Ili - pelo Conselho Fiscal; IV - por 1/5.dos sócios efetivos. 

Artigo 19 - As convocações das Assembleias Ordinárias ou Extraordinárias ser o 
feitas mediante edital, com pauta dos assuntos a serem tratados, a ser fixado a 
sede da entidade, com antecedência mínima de cinco (05) dias e com (O ) 
publicação na imprensa local ou por correspondência pessoal aos integrantes d 
quadro de associados efetivos e fundadores. 
Parágrafo 1° - As Assembleias Ordinárias instalar-se-ão em primeira convocação, 
com a presença mínima de dois terços (213) dos integrantes da Assembléia Geral e 
em segunda cónvocação, trinta {30) minutos após, com qualquer número de 
presentes. · 
Parágrafo 2° - As Assembléias Extraordinárias instalar-se-ão, em primeira 
convocação, com 2/3 (dois terços) dos integrantes da Assembléia Geral e, em 
segunda convocação, trinta (30) minutos após, com qualquer número, mas as 
deliberações terá a maioria de 2/3 dos presentes integrantes do referido órgão. 

Artigo 20 - A Diretoria é composta de: 1 - Presidente; li - Vice-Presidente; Ili - 1° 
Secretário; IV - 2° Secretário; V - 1° Tesoureiro; VI - 2° Tesoureiro; VII - Diretor 
Patrimonial; VIII - Vice-Diretor Patrimonial; IX - Diretor de Eventos; X - Vice-Diretor 
de Eventos. 
Parágrafo Único - O mandato dos integrantes da Diretoria será de dois (02) anos, 
com início na data da posse e se extinguirá por.·ocasião da posse na nova diretoria, 
permitida a reeleição. 

Artigo 21 - Ocorrendo vaga em qualquet cargo de titular da diretoria, caberá ao 
respectivo suplente substituí-lo até o fim do período de seu·rnandato. 

Artigo 22 - Ocorrendo vaga entre os integrantes da Diretoria, a Assembleia Geral se 
reunirá no prazo máximo de dez dias após a vad1ncia, para eleger o novo 
integrante. 

Artigo 23 - Compete à Diretoria: 1 - elaborar e executar o programa anual de 
atividades; li - elaborar e apresentar a Assembléia Geral o Relatório e Balanço -~ 
anual e o respectivo demonstrativo de resultados do exercício findo; Ili - elaborar o ~I 
orçamento da receita e despesas para o exerclcio seguinte; IV - elaborar os 
regimentos internos de seus departamentos; V - contratar e demitir funcionários; VI 
- entrosar-se com instituições públicas e privadas, tanto no Pals~no exterior, · ,A.-L 

__..-:-;:: ·- -L._ 
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ESTATUTO DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA"· PARA CEGOS 

RUA: GERSON FRANÇA Nº 11-61 -VILA MESQUIT 

PROC. N2 '5 ~ 
9 BAUJML--W.~EGIST°RO CIVIi 
~~SSOAJ~RIOICA DE BAURL 
ulio de Mesquita filho, n! 10.31 /Sala Ol 

P OTOCOtADO E MICROFILMADO 
n• n 11 . FOLHAS 

para mútua colaboração em atividade de interesse comum; VII - autorizar a 
celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou privadas; 

Artigo 24 - Compete ao Presidente: 1 - representar a Associação judicial e 
extrajudicialmente; li - cumprir e fazer cumprir este Estat.uto e os demais to· 

. regimentos interno; Ili - convocar as reu.niões da Diretoria; IV - dirigir e 
supervisionar todas as atividades da Associação; V - assinar quaisquer 
documentos relativos às operações ativas da OSC; VI - presidir as Assembléia · 
Gerais e as reuniões da Diretoria. 

Artigo 25 - Compete ao Vice-Presidente: 
1- colaborar com o Presidente e substitui-lo em suas faltas ou impedimentos; 
11- assumir o mandato do Presidente, em caso de vacância, até o seu término. 

Artigo 26 - Compete ao Primeiro Secretário: 
a) Redigir e assinar com o presidente, as atas e a correspondência da diretoria; 
b) Ler, nas reuniões, as atas das sessões e as correspondências dirigidas à 
diretoria; 
c) Elaborar com o Presidente, o relatório anual dos trabalhos da Diretoria, a ser 
apresentado ao Conselho Fiscal e Assembléia; 
d) Organizar e controlar os serviços de arquivo e fichário da Diretoria. 

Artigo 27 - Compete ao 2° Seçretári():· 
1- Auxiliar o 'primeiro· secri:itário aa organizaÇão da secretaria da Diretoria, 
substituind~ em suas faltas .e .impedimentos rnomeatãneos; 
li- Auxiliar na organização e controle dos serviços de arquivo e fichário da Diretoria. 
Ili- Substituir o Primeiro Secretário em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

Artigo 28 - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
1- arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos efetuados 
à Associação, mantendo em dia a escrituração; 
11- efetuar os pagamentos de todas as obrigações da OSC; 
Ili- acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade da OSC, contratados 
com profissionais habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais e 
trabalhistas sejam devidamente cumpridas em ternpo hábil; 
IV- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas; 
V- apresentar o Balanço Geral para ser submetido à Assembléia Geral; 
VI- apresentar semestralmente o balancete de receitas e despesas ao Conselho 
Fiscal; 
Vil- publicar anualmente a demonstração das receitas e despesas realizadas no 
exercício; 
VIII- elaborar, com base no orçamento realizado no exercicio, a proposta 
orçamentária para o exercfcio seguinte a ser submetida à Diretoria, para posterior 
apreciação da Assembléia Geral: 
IX- manter todo o numerário em estabelecimento de crédito; ~--1 

CoNfE.RE. éoM O 
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Sobont O ltJ Z 
X- conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos os documentos relativos à 
tesouraria; 
XI- assinar, em conjunto com o presidente, todos os cheques emitidos pela ÓSC. 

Artigo 29 • Compete ao 2º Tesoureiro: 
1- Auxiliar o Primeiro Tesoureiro na atividade da tesouraria e substituindo-o em suas 
faltas e impedimentos; 
li- Substituir o primeiro tesoureiro em caso de renúncia, destituição ou vacância e 
cargo. 

Artigo 30 - Compete ao Diretor Patrimonial: 
!- Conservar sobre sua guarda e responsabilidade o livro do patrimônio perten 
a OSC; 
li- Assinar com o presidente, todas as plantas e projetos de coristruçao e reto 
nas dependências pertencentes à sede da OSC; 
Ili- Efetuar o controlerotineiro de todo o·patriniõnioe administrar a reposição dos 
mesmos; 
IV- Apresentar à Diretoria os eventuais danos ocorridos ao patrimônio. 

Artigo 31 - Compete ao Vice-Diretor Patrimonial: 
1- Auxiliar o Diretor Patrimonial e aco.mpanha-lo em todas as suas competências e 
substitiJindo-o em sua$ faltas e impedimentos; 
li- Substituir o Diretor Patrimonial em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

Artigo 32 - Compete ao Diretor de Eventos: 
1- Organizar e coordenar todos os eventos decididos pela Diretoria. 
li· Organizar e coordenar todos os eventos da OSC; 
Ili· Juntamente com o Presidente e o Coordenador, cuidar das relações com as 
demais Associações congêheres e das relações ·com os órgãos públicos e da 
sociedade civil. 

Artigo 33 - Compete ao Segundo Diretor de Eventos: 
1- Auxiliar o Diretor de Eventos e acompanha-lo em todas as suas competências e 
substituindo-o em suas faltas e impedimentos; 
li- Substituir o Diretor de Eventos em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

CAPITULO V 
DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 34 - O Conselho Fiscal será constitiJldo por três (03) pessoas de reconhecida 
idoneidade e seus respectivos suplentes, eleitos pela AssembléiS Geral, permitida 
a recondução. 
Parágrafo único: - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o manda 

da Diretoria. ...-fERÉcÓtv\ O 
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Artigo 35 - Ocorrendo vaga em qualquer cargo de titular do Conselho Fiscal, caberá 
ao respectivo 11uplente substitui-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito. 

Artigo 36 - Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, a 
Assembleia Geral se reunirá no prazo máximo de dez (10) dias após a vacância, 
para eleger o novo integrante. 

Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1- examinar os documentos e Jiyros de.escrituração ela OSC; 
11- examinar o balâncete semestral apresentado· pelo Tesoureiro, opinando 
respeito; 
Ili- apreciar os balanços e inventários que acbmpanham o relatório anual da 
Diretoria; 
IV- opinar sobre alienação e oneração de bens pertencentes a OSC. 
Parágrafo único: - O Conselho Fiscal reunir-se-á .ordinariamente a cada seis (06) 
meses e extraordinariamente, sempre.que necessário. 

CAPÍTULO VI 
DAS ELEIÇÕES 

Artigo 38 - São cargos eletivos da QSC, os da Dirétori? e do Conselho Fiscal. 
Parágrafo 1°. - É proibida a remuneração à qualquer titulo no exercfcio dos cargos 
eletivos da OSC. 
Parágrafo 2°. - Os ~ssociados da OSC, devidamente credenciados e interessados 
no processo eleítdral deverão· formar chapas .com as devidas qualificações e 
preenchimento dos cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, previsto no presente 
estatuto. 
Parágrafo 3°. - A chapa composta deverá ser inscrita ou registrada junto a 
Comissão Eleitoral de acordo com o edital do processo eleitoral. 

Artigo 39 - As eleições serão por sufrágio universal direto e secreto e o mandato da 
Diretoria será de 02 (dois) anos, contados a partir da posse dos eleitos; 

Artigo 40 - A diretoria eleita poderá ser empossada na mesma data. 

Artigo 41 - É vedado o acúmulo de cargos eletivos. 

Artigo 42 - Em caso de renúncia ou demissão de mais da met.ade dos ·membros da 
Diretoria ou Conselho Fiscal, deverão ser convocadas novas eleições 
suplementares para o órgão, dentro de 30 (trinta) dias. 

Artigo 43 - As eleições serão organizadas .. e dirigidas por uma Comissão Eleitoral, 
indicada previamente, entre os participantes da Assembléia Geral, composta de 05 
(cinco) membros. 
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Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral terá de um presidente, um mesário e um 
secretário. 
Artigo 44 - Compete à Comissão Eleitoral: 
a) Elaborar o editaf-com as regras das eleições e publicar nos locais de costume; 
b) Identificação dos associados eleitores; 
c) Dirigir a eleição, votação e apuração; 
d) Resolver os casos omissos do sistema eleitoral; 
e) Fiscalizar as eleições. 

Artigo 45 - Cada chapa concorrente poderá indicar 02 (dois) fiscais, 
acompanharem os trabalhos da-Comissão Eleitoral. 

Artigo 46 - Caberá à Comissão eleitoral resolver todos os recursos de impugna 
e impedimento relativos àeleição, bem como aceitaro1J não os.reg,istros.de chapas 
e impugnar candidatos em situação irregular, e pedir antecedentes criminais aos 
candidatos. 

Artigo.47 - A apuraçãi;t ocorrerá' logo .após o_ térrriino da votação. 
Parágrafo 1°. - Serão considerados nulos os votos que permitam a identificação do 
eleitor, que indiquem mais de uma opção, que tenham rasuras ou que não 
permitam identificar a chapa escolhida; 
Parágrafo 2°. - Considera-se eleita a chapa que obtiver maior número de votos; 
Parágrafo 3°. - No caso de haver somente uma chapa ou chapa única inscrita no 
processo eleitoral, esta, será eleita por aclamação. 
Parágrafo 4°. - Os recursos relativos às eleições deverão ser encaminhados à 
Comissão Eleitoral dentro do prazo de 03 (três) dias e serão resolvidos em igual 
prazo. 

CAPITULO VII 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Artigo 48 - O Patrimônio social será constituído através de contribuição dos 
associados e de terceiros, donativos, legados, subvenções, doações ou qualquer 
outra auxilio recebido e pelos bens que a OSC vier à adquirir. 

Artigo 49 - Em caso de dissolução ou eictinção da OSC destinará o eventual 
patrimônio remanescente à outra instituição congênere dotada de personalidade 
jurldica, com sede e atividades prepondérantes no Estado de São Paulo, 
preferencialmente no municlpio de origem, e que esteja devidamente registrada no 
Cqnselho Nacional de Assistência Social - CNAS, inexistindo, a uma entidade 

1 
1) 

pública. _ _ ~ 
Parágrafo Único - Nao existindo no Municlpio, do Estado, no Distrito Federal ou no 
Território, em que a OSC tiver sede, instituições nas condições indicadas neste 
artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do 
Distrito Federal ou da União. 

9 
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CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES.GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 50 - Os associados e dirigentes da OSC, não respondem solidária e ne 
subsidiariamente pelas obrigações da Entidade; 

Artigo 51 - Os casos omissos neste Estatuto e no. Regimento Interno s rão 
resolvidos pela Diretoria e referendadas pela Assembléia Geral. 

Artigo 52 - O Conselho Fiscal elegerá seu . presidente na primeira re nião 
subseqüente à escolha-dos mesmos. 

Artigo 53 - Os cargos dos órgãos de administração da OSC não são remunerado , 
seja a que título for, ficando expressamente vedado por parte de seus integrantes o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. 

Artigo 54 - O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas 
que comprovadamente realizar no desempenho das suas atividades, desde que 
autorizadas pela Diret6ria. 

Artigo 55 - Os funcionários que forem admitidos para prestarem serviços 
profissionais a OSC, serão regidos pela Consolidação das Leis trabalhistas. 

Artigo 56 - O quorum de deliberação será de 213 (dois terços) dos presentes na 
Assembléia Geral Extraordinária, para as seguintes hipóteses: 
1 - Alteração do Estatuto; 
li - alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos; 
Ili - aprovação de tomada de empréstimos financeiros de valores superiores a cem 
(100) salários mínimos; 
IV - extinção da OSC. 

Artigo 57 - A OSC aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. · 
Artigo 58 - O exercfcio financeiro da OSC coincidirá com o ano civil. 

Artigo 59 - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados 
dentro do Municipio sede, ou, no caso de haver mantidos, ou unidades prestadoras 
de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor. 

Artigo 60 - A OSC não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações 
ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. 

Artigo 61 - A OSC presta serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de 
sua clientela. 

10 
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Artigo 62 - A OSC aplica as subvenções mcebidas nas finalidades a que estejam 
vinculadas. 

Artigo 63 - A OSC não constitui patrimônio exclusivo de um grupo determinado de 
individuo, familias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficent 
de assistência social. 

Artigo 64 - NA OSC não percebem seus Diretores, Conselheiros, Associad s, 
Instituidores, Benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefic s, 
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das competênc s, 
funções ou atividades que lhes sejam atribuldas pelos respectivos a s 
constitut;vos. 

Artigo 65 - A extinção da OSC só poderá ser decidida por deliberação de 2 (duas) 
Assembléias Gerais Extraordinárias sucessivas realizadas com intervalo de 3 (três) 
meses. 

Artigo 66 - A OSC seguirá as normas da escrituração de acordo com os principias 
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Artigo 67 - Este Estatuto entra em vigor na data de seu registro em Cartório. 

Bauru, 15 de Dezembro de 2017. 

~~~. ~.~~Y"-T--J. 
- - ~REGINA CAPASSO CANAVESI 

"; I PRESIDENTE 
,. .. ,/'• / . .... 

_,,,,,..~~:-. / ' ,· 

\ \.)/ 

VALERIA ME 
1ª SE 
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LAR ESÇOLA "SANTA WZIA" PARA CEGOS· LESC • 
RUA GERSON FRANÇA N.0 11-61 • VILA MESQUITA - BAURU-SP 

IJmo.Sr. Primeiro Oficial de Registro de Trtulos E Documentos E Civil de Pessoa Jurfdica de 
Bauru-SP. 

. . 

LAR ESCOLA ªSANTA LUZIA .. PARA CEGOS, com sede . ' . 
cidade, devidamente registrado neste Cart6rio sob nº 200, no Uvro 'de Regi o e· das 
Pessoas JuridicaS, através de ·seu Presidente abaixo assinado .vem mui raspei mente, 
requerer a v.s• -que se digne no sentido de mandar arquivar a Ata da Assembléia Geral 
Ordinária, do Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos, para 8eição e Posse da Diretoria, 
Biênio 201912020, realizada no dia 15 de.Janeiro de 2019. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Bauru, 25 de Janeiro de 2019. 

. .~ 
-~e..u-_.:;;2 . ..&. -t:Ç~~) 
-'----.NILCE REGINA CAPA$SO CANAVESI 

- PRESIDENTE -

~ ,/ 
éoNFERE c~Mo t/ 

c~:-,\G~~.l.-~ 
·-------~-~r 

----~-
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. • : : . ' : :: . · .... .. ···:: .. : :. ·. ·. ~ .:. a. > :.:: . . · ... :,: .· . ·: .. :. ·~~·;··· .. <::.:.· '::'.:.~· ·: '· . ·.: ,. :. : .. 
A Presidente -do:.- LAR·:·ESCOL:A ·SANTA:::LUZIA ·. PARA·CE ·: os· -
LESÇ~:: .:~Q;_'.Ú~.Q::':~;·· gpz~/.d~.: .. :$~!f::éJtttbÍliÇ(le$~j~ªis,:~:- _ê{:~ri~~ ·· ª.: '.·.:··: . 
ar.tiQC>:.· -1.~~- :_lnets~ . 1·~---~l\té(;:Estatüt()-:S:Q(:ial~_.- eonvo~:-'_os·ia~á~ ·. tia 
entidâde~~ ~.J>ara: ·paítrciparem · da· AsSêmt>léla .. ·Ge.ral . Otdjnaria/. ~ á: &er· · · 
reaHzada :n·o>próx1mpdia ·.1s::de. Jélneiro~ (terça~teira) · do.:êorrerite ano, 
às 18h:OOn1in~-, em ·primeira convocação· e às 18h:30min., em 
segunda·:convocação ::C()tn .· ,q~alquer·. nµmero ·de·· pes$.Oas, . em. ·sua 
sede.ad:rn1oistrativaê nª:·áu.a ;c;E)r50-n;::Fr$nça-n~ ··11~1·~ ·v.1a;M~qüita; 

. aaurci.~p~·- :.riaJ.pP.Qr:t.~ni~ª~e -.:~~ .que·-: ··serão .. discutidoª/ 'tratad0$ . e. 
vot~âo$~·ôs ·s~uintes·assuntos: . . . . 

a) tEleição.e Posse·.para nova Diretoria, Biênio.-201:9:-2020, :com· . 
mandato:a.té 31 .. 12:2020; . . . ' . . . . . -

.bJ·_A,resentaçã(>-clc:iPlano·de·Tra.llalh<>.P.ara:.o.an(lde:2oi9;;e .. 
. -c.J: '.Q.lfi~~:la,$$.unt~s.- d«i·:i~tereS&â:~a1. · ·-· .·· .: .. ::- <· .::, -:: .. .. ~·:· .. : .~ .'~_,::: ::,:·: -: _· .. .. 

Bauru, 09 de Janeiro de 2019 . 

...<.~ ó2 .. ~.~~~· 
~ll.-CE REGINA CAPASSO CAINAVESI 

... PRESIDENTE -

. . . 
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19 ·OFICIAL DE REGISTRO OVIL 
OE PESSOA JUR(OiCA DE BAURU 

R. Jullo 4e Mesquita·.filho. 10-u 1Sala08 
PROTOCOIADO E·MtCROFIU4ADO 

Sobon2 O 1 :.2 . .-

ATA: DA ·ASS~IA:QER,\,L .OR,QINÁRIA D.O-LAR ESCOLA"~~A LUZIA" PARA 
CEGos .• LEIC~ PARA ELJ:SC:ÃOE:POSSE DA· DIRETORIA - Bl~NIO: 2019/2020~ · · _ 

' :···· .· · . . 

Aos (15)·quinze,:dias do·-rnês de Janeiro.de dois miA;: dezenove,·:às~~futjo@.S,~~·:.pnm~ira 
convocaçãc;> .e dezoito -horas. e tri~:=m_inutos em munda conv(>Ç8çã0, ~e· Edital · de 
Convocação ··.1.>(Jl)H<;:a.d.e j~. :J~I : :Ct~<qdade do. :d._ia ,10 de . J~flEriro · d~. ·291 ~/ :pãgi~ . 23 
re8pectMiine~~::~:~~:/'1t!:>~ºª\~e:--admifij~~- na.-Ru.a :~n- F~.:·.n~ '1-61 · 
.contortntt liStã:·• · · -·~ · $, .. a~l:iJél•='GefàFQittin~ria i;to.J:~r:·Escola·.·~~~ iUZia"· ·P . ·. ;· · ..... ;p ........ · .ça. .. . "' ., ....... ·.,. '·· . . . . . .. · .. · . . .·. .. .. . . . . .. .. .. . . . .. '· ..... ; . . . .. 
_c.g~ -.~ · Lesç::, ·-~i>;ihº~ /ap~~4Q-. :· não ·havetjdó.: -·número· ·$llficfénte ··. para=.:1n&ta1aça. da 
Assembléia, de .e<:QidO · (X)l1l o Estatuto da Entidade, foi -aguardado . o prazo lega) · :de : 'nta 
minutos, para iri$t81~o· em segunda.-convocação. o-que ocorreu so~te às 18h35mi Abri 
os -trabalhos a P~te da Assembléia indicada· e eleita, Sra .. tfdce Regina · . _ 
Caruive$., .que -~iu·. o.s trabalt:ios. convi~~ndo: par.a .. sea~riar .os .trabal~. ,a' Sra Vai - ~-. 

· · · . .. .midade d . . ~ A Presiáeh., ' ' 
· ·=ra~~~~;:,r::r:·~Çío,:·a_:a,:·.·.LÃrti~u:.:~sÃf.#Ã . · ·.·z.Ã: 
PAiU. : .-ceGos>: ·: :~.u:.sc .. ~ CNPJ :45.030M2/00(tl .. 19 - epn:~ PE ·CONVOCAÇÃO - A 

. PRESl.DENTE;iDQ.~~tiR::';éScôtA-:9.SitNTA .. LUZIA~:~PARA CEGOS - LESC, nô·uso.e gozo de 
sua& ~-:~19JS./·~::.~~-' .. no ·• · 16,:·i~ 1, ~do··;~tuto .Sociaf.C9fl\'oca os 
associados dâ ·êótid~e; p•ra·:p~par~: ~ ·A~mbl~á.~: :Ordinâ_ria, : a= ser realizad~ :no 
próximo dia 15dt1A~~~·(ter~iral~ó· côiTente·ãfl9., ~àS ~ªt}iQ.OiTiiri;;)~. JlOOif!.it"B.)~~~~~º 
e às 18h:30min· .• {étfrseg~ Çpn~ção,;com::q~-"fj~ro~dj:.p9$SO~;· :em·c·~ '~e· 
administra.tiva,na::R(.ul,·Gersoo"Fr:ança·,n° •. 1.1:6-1 .. _.Yi~~~;-:8ªufu.- ·SP,.· -~;opor-tiJnidac;té :.em 

···=º••••-~:!?~ de ·2019.: NILCl::flEGINA - CAPASso··~ANAYE$t .::.. .PRESIC>ENTE. ·:'AP.ós·. à :lei~:- a· Senhora 
Presidente da ASsembléia considera aberto ·os· trabalhos e p8ssa a oRtein do. dia~. qual: seja, a 
apresentaçao. ~ uma única chapa concorrente as eleições. assim constitulda: MEMBROS l>A 
OIRETOFUA: · Bl!NIO: 2019/2020/2021. PRESIDENTE: SRA. NILCE ··REGINA CAPASSO 
CANAVE.SI ··- : R(i~· 12.172.065-2 - CPF: 004.810.698-44; VICE;.i.>RE$10~: ·SRA . IN~S 
MARJLDL oo.N.A.to ~ .RG. 9~328;66.9-7 .. :.cPF: ··057.17_1;568:-04; ·1°::<TE$0UREIRO:"::sRA. 
MrfOKO AKITO.MtDA RÓCHA-· RG. 1·0.s13~3·28..7 - CPF: o.15~450_;S4&dtf2ô '·tÊSOUREiRO: 
SR. LUIZ HEN.RIQUE OI OONATO - RG. 828:i.3ao - CPF: 035.428.258-16; 1° SECRETÁRIO: 
SRA. VALÉRlk MERINO DA SILVA - ~~G. 18.480.1-18 - CPF: . 214.216.91&-09; 2° 
SECRETÁRIO: SR. LUli FERNANDO ·oe UMA LARA ·- ·RG. 20.060.507; CPF: 1"78.-121.218-
01; . DIRETOR PATRIMONIAL: DR. VANOERLEI FERREIRA .DE UMA - RG. 4.48.1.91·3-9 -
CPF: 601.032.3()9.;63; vtCE.-OIRETO.R- PA~l~()"IA~;·.s~~-·:eRAz,Mt;UERQ,i,R,G.; ·4~·514~287-
X ·- CPF: 538~822 .. 618-20~ DIRETOR.oE:EVENTos·: ·sRA~ :·MARClA0DEttA·: BÁRBÀ;PEREIRA
RG •. 1.1:~a~1t1 - ·cPF: ·042:.6aa.31~7s; ···Vi<:ê~IRETÓRiJ)E·· eveNt<>S: _· SRA: . ~·. NILZA 
ROO.RfGUES'.VENTRllHO ·: ~-_;RG •.. 4tSt3:21:3--6 - ,cPr::>204.17-3.998i39."·· MEMBROS . ."[>o . 
CONSELHQ~.:f.l§C~f 1~:;i,~80:: $~:.:$Es~si1Ao:~pA~·Nll;i~· -~ RG. -~~34.~~7-X :. 
CPF: 014:5091$68-03 -- · ~ ' :ME.,BRO: ··sRJ~. ·ELAINE· :=.cR~STINA 'DE . OUVEIRA - RG. 
23.880.3"16-8 - OPF: 251 .595.888-50; -3° MEMBRO: SR.. PAULO SÉRGIO DORADOR - RG. 
13.501.676-9 -: CPF: 056.249.37~5; 1° MEMBRO· SUPLENTE: .SR. LUIZ ROBERTO 
TIZOCO - RG. 1·2.534:768 - CPF: 118.122.848-45; 7' MEMBRO SUPLENTE: SR. VALDIR 
GOMES TEIXEl.RA - RG. 16:674.611 - CPF: 045.66~968-61; 3° MEMBRO SUPU:NTE: SR. 
JOSÉ CARLOS· AUGUSTO FERNANDES - R.G~ 8.915.903-2 ~ CPF:·~:6o3~937.268-00. Feita a 
apresent:.Çãó d8 chapa. lodos aceitarido as cc1ndidatuÍaS, foram. cotoC8dos.-· em .Vófaçjô, Sendo 
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eleitos por una.nh:riidade~· ·mas com mandato ·até priineiro tri~ ~::2()21. :. ·Em ~ida foi 
dado posse a ~ os eleitos, cujo mandato terá inicio em 15 dejanei,to ·®:201~ e encerrado 
com a posse de nova [)jretoria em 2021. Em seguida a Presidente :apteses~· u.n : ~ato ~s 
atividades ~ ·até · a . presente data e o Plano de TrabalhQ -~ ·o_;~J.~~:-·~· ·20~.9. 
inclusive infQrm.anck> os · ConVêok>s .com a Pretettura MllliQpal ·:~~: Sâµ1-q·~::~·:aproV8do 
também por ~d•~-·tsteve: presente '8mbém. a Sra. ·Mai1f .Nu~:-Q~,'::a~tpu:,um 

· Req~ment~id~~: ~ef:1.4l01'2019. c_ujo·teor foi feito ·a .~i--más·:~:-~ J>resentes 
· ac;bararo .por:~ ma•:.-á .E!le.ição e QS·· m~mbros já escolhkt0$. previamente. Em seguida a 
Prêsidente :CQIQcO~i:a·~~- 1ivre aos-~ e rriais. ~:-foi~~ as .20h:15min .• nada mais 
havenck> a se(~ck>~· if Sérlhonf Presiderite, dâ por .encerrac10:- os-~lhos e-eu.- Valéria Merino 
da S!lva• ~ ~a, ·~~~;rxesent~ Ata que foi lid;i, apCOVa~iêfe ~;:~nada PQr·mimé . º(,.. 
Presidente. · · · .. · ~ ..... .. 

~ ~ . . ... 

. . . : ... . . . . : . .. : . ·, .. . ·: 
. . ' . . . . • . .. · .... ·:. . .. .. : . . . · . . '. :: :j~~\. ~.2·::·. ·-... .. .. :·~. '· .... =;:''.· .· :. •.· . . .. :: 

. ·V~ ... : ; '"· ..... . 

<J· • • •• - : . • • •• 

·/~:~ ·· c:(6 ~~. ;~/ . ........ . .. · 

> NHatff·'.~:éa~i : : . . . <. :: ._.;·:'.:. /''. ... 
<~ .. -.· ·~ · .. . . . . . -.:P~~- .,. . .· ~- ... 

. . . . . ~ ·":. .. ·:. . . . .. ··. : . ~ . ... . . . : . · .. - ·: 
.. 

Estiveram .p(àsentes. as ·Seguintes pessoas: q03~assinaram~' livro de pieSença sepanldo: .Miyoko 
Akitomi· da Roc;:há~ ·1nês Mara ;Oi Donato, José·:Car.IQS· AuguSto ·Fernandes; Sebastiiõ :GAfidara; . 
Vieira, Nilee ·':Regt~ · C~sso "~nave.~; · .. M.art(~~~ ·.valéri8 : Meti~ ·<ia: silVã~·-.-~ . 
Trindat.ie Sifya-Neto, Vandeftei. · Ferreira-.de lima, L,uiz Henrique Oi Ponato e .NilZa ~(){jrjgUes . 
Ventrilho. . · . · · · · · · 

A ~:~~~;[.iécti~~-:e: .. dig~-~~:rnmi:e_,;•~rio·~-~ Âtas ~--03-~l!dà ·~ ';a'do Lar. 
Escóla •sarita -~· ParaCego~J"e é·Cópià.Jief : ea\Jii,~ .15 cte Jãrieiro d8·2.019. - · · · 

17, G2 • 
l:! , 0 6 
l ,26 . 
4, 2, 
1,23 . 
;. , ~ · 
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~ l" OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 

OE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
L r-- , R. Julio de Mesquita F"1o, 10-31 /Sala 08 
!'-' f PROTOCOLAOO E MICROFILMADO 

1 

1 Sob o nt "' 

- 1 LISTA ·oe.:PRESE 

'~ ~/ Data: J.S/0112019 (3' Feira) '. Horário: 18:00 Hs. Local'. Lar Esco~ "Santa Luzia" Para ~· • 
. E~de~~ Unidade 1: Rua: Oersôn França nº .11~1 -Vila Mesqwta- BaUN-SP. . . -. "" · ·: ·. 

~· ~i • · ... · .• . ' · .... · .. · .. ·. . . . . . . .. : ... · . . ENDERERÇO EJ;..E'l'i.tõNJCO 

~ ~ ~ · .. . . NOME .. . · ASSINATURA . Nº DO RG. . E-MAIL 

IV. GIJ. ~d.E/ · -+ etd;,,.., 'n .~ 4a e'l't? & O Lz ~ . ...:;.;..- · /,,, 

... 
• ó 

i~~. · \JS .. rvv\c.J, ~.~ 

,4 ,J f7tJ AJ'r' jJ '"{,/. /./) (;? 

.. 

. . ,V. Flt Ji 1' ltP€P lc~12. ~ .. Co#> &l 
/ .. ' , . 1 e·:·. (-. 
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.. ~ ,\ 

ÁRIA .DO LAR ESCOLA \ ~ it . . . .. '\%~ 
Data: 15/0lf.2019· (31 Feira) • Horári~: . 18 :~ Hs. ~I: 4I' ~la "Santa ~uzj~'! P~ Cegos. 

Endereço: U~dad~ I: Rua: ~~~ ·F~çá Diº ,) 1-61 ·Vil~ ~~aqui ta • Bauru-~P. . 
. . . ': .· . .·. . . .... . ... 

NOME ... l .· Nº·D.0 ... RG. 
1 :' ·: \ : '..~ '; _; ~: 

~\'\. ~(t(\\\~~ 'b \ ~~~ 1 · ' ~.:-.t;~ .~ ia .. \ 
. .. : 

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

. ' ·"····· 
• ~ ':-: '. • ••• ~ 1 • 

.. . . . 
: ::: : . ' ; ·-- ,. ,. 

• I ·,. _, ,, 

• • 1 ~- .... :"'l '·~: . : 't 

.' . .> J · .. ; . ..... ·: ... : ... 

i ' 
: :· ; •• ; . e] ;, . 

. . ·.'. ·. ~ . 
•:._.·· L o•, ', : · • ' o o • 

.• . 

: ~ :· t :: .. . : . : 1. •• . , 1 • • , : : •• 

.. ,. . .. · 
'· ' :\f'I 

...... . -~ : .. ~:( : 1 •• 
;·J . ·. :· ·. ,::. : . : »:. ~;.. ~ . : ... l . 

"•; '•I 

.. . 
:· :· ~ ... ::-~\·l ... ~ .. ;-. ·: 

.... . ;:; !::,':·. . ·. ~~ 
. . 

... ·. ·. ' • . . 
~ ~ 

. ... , ,· 

. · 
. ·.: ... : .. ... , .. . 

::º )}:· ':..: ... . . :· 
. . . . . · ... : ~ ... : . 

~. ' .. 

1 . ~. : : - • . .... 

~!:·tJ :r:.. ..~~ .. 1 

.: ::.; .I·... .. :· .. . :· ':.: .:: 
· · · :"·, . l .. .. ... ··: :·· 

. '!' 

t • • : • • •• 

· : 
< 

. .. 

<e :· 
.•·.· .... . (. · ·. :· .· 

. . 

·. '8 _\ 
·l • • 

ENDERERÇO ELEnONICO 
. .. E-MAIL· 

: .-

• • I • • • ~ ~ 

• '.1• ! 
'• ., . ~ · .. .. . .. \ ·. : . . . ·. 
: . :' .'i .... 

:- .;. ; 

'. ~ ' ... : : 

.. .. ::,.: . ". ; . . .~} ·:: .. }_::_ : ' 

\ ... , _. ·· ' 

".::· :·: -- :~/:'.-.:>:. ;. : j.~· 
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PROC. N2 

. .. . 

· . : . LAft",ESCOLA .~ANTALUZIA" PARA CEGOS · .. . ··."; .·. :< · 
· RUA'·GERSÓN;F~A:N.0· 1'Í-61 ... ·VILA IÍESQUIT~ . ~· ·.aA_URlJ..SP .. 

. ... 

MEMl!IROS DA DIRETORIA: Bl~NIO: 2018120i9 .. : . . . . r-··---
. . : . . :. ~ .'V;a 

PRESll)l;NTE: SRA.· NILC~ ~~GINA CAPASSO CANAVE$1 : : .: · - .· · .. ·'.·: .. ~.:~~. . ,g- i:a* 2 ~ 
. ENDE,u:~O;:~~MEDA:~$·'MJ_LTÕN.IAS •. 1-97 .(P~QU{: VISTA~RE). .. : .· :· ·, ~ · i-~g 

·PJ,tOF1~.$Af;);.·~~$;E~~ ~·· .. · EST~:~a.,: CA~._'.: :'> · ·~ . . :·: .-:~·'.:. . · ~~ 
R.G. 12.17'.2~06>2 . .. .. , . . . CPF. ()()4.810.~ . . .. .-.. ·. . · . · ~l >,... 
REGlllE:ti1fCASÃllEtffO: ·oofWNHÃO PARCIAlt>E BENS .. .,_·-::_'. :_ .. ~:.::·:".--.·· : . :·" : 8:&.cO . . - .· . .. . - . . . . ,,.ii ~m 

. VICe~s10EN'tE: SRÀ. INtS;ÍIARA OI 'DONATO. . . ·.. ~ . ·. . ~~~~ 
ENDE~ÇO: RUA: CLÔVIS·~~e:ro MELCHERt .2-05-(JARDIM EUROPA) 8~ o 2l 
PROFt$SÃO:ADMINISrRAOO.RA- .. . ESTADOCML:VIQ\'A . . ~~~~ 
RG. ·s.326.669-7 . · ·· · . CPF: fJ?7.171-.568-04· · >~i D 

· .. 1~mou9BRo~;sAA. -Mivol<o'-AKrroM1:0A RocHA-._ · · . · ·-. :· >.-:·.:· .\: .. .. 8ic~ 
. ~~~-4Ü.AAFOl .. SClSl~.--14-22(~DtM·. ~ELAV1STA) . ~ .. . · · 

• PROFt8sÃO:·~~ERCIANTE .: .. EST~:CMl:CA$ApA : · . 
RG. 10.613;~7 . · CPF. 015.450.$48-00 
REGIME oe·c~ENTO: COMÜNl:JAO PARCIAL' DE BENS 

.... 

.. 
2°TESOURé~:· sR. ~UIZ't~EN-~rqut; oi:DôNATQ .. · . .· :. :· . . :· :: 

.EN.DEREÇO::~~tJNeOhN.QU_EIR0Z·oRSINI. z-35 -JAROI..-, EUROPA . . .... 
PROFISSÃO: GÊRENTE ·ci)MeRCIÃf· ~ ESTADO CMb:~CÀSÂDÓ ,.: '.. >. . . . .. . 

. RG -;8 2·83 380. . ... :, ·:. -:·.. . · . · ;. e~- 035-428: . .-~co '1'5 ,_ ... ·· ·-. ··: ~-.: · ·. .. 
• • .... "? - _ •• :.· .. _:-... ·•. · _,. • .,.._ .-.~,.;-. ...... 1 rr. . ~ ...... · _. . . . ._f· ._ 

. REGIEDE.~~sA.Ml:NJó: C-OMO~~Ó.f!ARc1Al"t>e~$ENS:: .. :. ? .. · :.~: .. '·:J/;·. ·~ .· .·· 
• . . . -- - --. ·;;- L;" ~f. .#':- ~ .• '!..: - ~ ... :~ • • . ~ .. ~ ~·: ~-: • •• •• : ••• ~--·. 

. .·· 1° SECRETÃRlàSsRA. VALéRIAMERINO.-DA SltVA ... . . :. 
. . t:NDEREÇO: RUA: ~UIZ ·~LERIOT, 6-45. (JARDIM EUROPÁ) ·: . . 

PROFISSÃO: ADMl.NISTRATIVO ~STAIDO: CML: CASADA 
RG. 18~480.118 · .. CPF: 214.216.918-09 

. RE~·~ DE.CAS.Aii~Ni;O: COMUNHÃo:·PARCIAL ·oe ·BE~S:: . 
...... 

. . .. , .. ,, 
~-:SeéReTÃRl~ ·sR. t:.li1z FERNÀNoo OE:UMA LARA. ·· :·~ ,_.._: = · .. 

êt4~EÇ~ ~UA_!~ANiê~IO RESUA.· 1-~25· '( • .JARDIM GUADALAJARA) 
- PROFiSsÃO:. EMPRESARro ESTADO .CML: CASADO . . ·. 
W RG. 20.060.507 .. .. . . . CPF: ·118.121.2-18-Ó.1 . · : 

REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS· . 
u • • 

l)(IJ~().R PATIÚ~t.: OR . .- VANDeRL.E;l~FEAAEIRA DElJMÀ. . . . • ·_. ...... _. '. .... 

. ·==~~~EbA·'.~A~·~ESALP~N~,-~ {COND>.RESH>~~-CIAL ~~~Ê~~~ 
. . . . O. PROCUfWX>R.DO EST;ADP . .. J;~ADO-;CIVIL: CA~.00 . . . 

RG~ ·4~48-_1JJ13:-9 · ·· . . .. ··· ···.cPF:':ft>1~3mM;3 · ··: ·· ·:.-. . ·-. : · .. 
REGliíE· D~ c.ASAMenrO: OOM(INHÃO:PARGW. DE BEN·s 

VICE-DIRETOR PATRIMONIAL: SR BRÃi.MELERO 
ENOEREÇ4): RUA: PROF. VICENTE M. P. SCAGUONE, 2-150 (RES.·SAMAMBAIA) 
PROFISSÃO::AOMiNISTRADOR · . ESTADO CML: CASADO. 
RG. 4.574.~~-X · . . CPF: 538.822.61~20 
REGIME. 01: OASAliENto:·-coMUNHÃO UNM:RSAL OE BENS 

. . ... 



. . . . . " . '",'.·:· : .. ·.·: (.\"'\"' 

.. ·P~O~. N2. \ 5âJ ( °\ . ~~Cr. ·1 · .. ·. .. ~· 

. ... : .- .• 

. . . . . .. . . . .. FOLHAS_ 2-.\ 2.i .. ~~- · · ·;: .. : .. 

· . 

. . - :· .. . . 
·: : ~-· ::·:·.:::· ·.: ... ·· .. 

. 3° MEll~~~sR.>~eÃl;Jto: .. s_éRGIO OORADOR - . . . ·.: :.:· ' . - : . ' .:.·. ~ ·. 
E,_.Cô:,ª~._~óÇ~~AAlEOE,á-8!r(NOc1..eQ ~OBµJÍ·ff!\GAZA_ -~ · _ .Wf't ·'·Mú~U~> '· 
PROFiSslQ:·APOSliff.FÃ.00 · . : · · ESTADO'.CML: .SQtTEIRO .L·~"· · .. · 
RG. 13.5G1.6i6-g'. ·. . . · · . ·. CPF! 056~z49:!7EM!;S · · · ·. . . ·.· . . . · - ... "'.. . . .- ·. . .. :• . . 

e 1• MEME~O SUÍ'liENTE:· SR. LUIZ ROBERTO TIZOCO 
ENDEREQO: .~UA:· ÀNTÕNIO ESPIRITO SANTO, ~39 (\Ili.A PARÁ_f$.Ol : . . . . .. : . . . 
PROFISSÃO: JORtlALISTA ESTADO-CMW'.CASADO ' · .. 
RG. 12.534.768: . . . .CPF: 11s:.122.84&45 . 
REGIME OE-C:A$Mil~ó:~COMUNHÃO PAHCIAL DE BENS - . 

• • • # • • 

7' ilEMBRO:SUP.leNTE:· SR.:.VALDIR GOMES TEIXEIRA 
.ENDEREÇo:·~uA;.~éXJCC>. a:-18 (JARDIM TERRA BRANCA) 
PROF18:3ÃO:- ·COMERCIANTE ESTADO CML: CASADO 
RG. 16.1>74.611 CPF: 045,.662.968-81 
·R~GIME OÉ·CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL DÉ BENS 

. ..... · .... .·. 

3°"MEM8RO sUPU:"'re: SR~ ;JÓSÉ'QARLOS.AUGUSTQ· FERtlANBES . . 
ENl)ERJ;,ço~ R.UA: JQP.INtQÚfNS~;·1~ .(Vll,!\ ·~~TICAl -.'. .. : .. . ···. ·.:._~:--:. _: . ·: .. :·· · 
RG~: 8.915.~2. · · · CPF=: 603.937.268-00 .. · . ·. ·. . · . · -. · · : . · .'· · 
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RUA GERSON FRANÇA Nº 11-61 • CEP 17014-380. VILA MESQUITA. FONE 3223-1754 Fax 3226-2386 
UNIDADE 11: AV. CASTELO BRANCO, 24-09 • CEP 17052-005 - VL. PAULISTA - FONE (14) 3236-1977 

'"'\ '-"\w-

vs:~© 
LUZI~ 
PAR\CCCOS 

CNPJ: 45.030.44210001 -19 - HAURU • SP • E-MAIL: lars p a . ?>~·1531-1-°7-.!" 
FOLHAS A<; 1 
L-.:.~===::::i::::=====-· . 

RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" P/ CEGOS 

PRESIDENTE: SRA. NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI 
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS MILTÔNIAS, 1~97 (PARQUE VISTA ALEGRE) 
RG. 12.172.065-2 CPF~ 004.810.698-44 Órgão Eml•or: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3239-91-08 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (nilcecanavesi@gmail.com) 

VICE.PRESIDENTE: SRA. IN~S MARA OI DONA TO 
ENDEREÇO: RUA: CLÓVIS BARRETO MELCHERT..L 2-05 (JARDIM EUROPA) 
RG. 9.328.669-7 CPF: 057.171.568-04 orglo Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 99115-90-83 
ENDEREÇO ELETRÓNICO: (compras@ambitus.com.br) 

1º TESOUREIRO: SRA. MIYOKO AKITOMI DA ROCHA 
ENDEREÇO: RUA AFONSO SIMONETTI, 14·22 (JARDIM BELA VISTA) 
RG. 10.613.328-7 CPF: 015.450.548-00 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3277-10.14 
ENDEREÇO ELÉTRÕNICO: (admínistracao@akítec.com.br) 

2° TESOUREIRO: SR. LUIZ HENRIQUE OI DONA TO 
ENDEREÇO: RUA: LINCOLN QUEIROZ ORSINI, 2-35 - JARDIM EUROPA 
RG. 8.283.380 CPF: 035.428.258-16 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 98115-83-04 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (luiz@tecplast.com.br) 

1º SECRETÁRIO: SRA. VALÉRIA MERINO DA SILVA 
ENDEREÇO: RUA: LUIZ BLERJOT, 6-45 (JARDIM EUROPA) 
RG. 18.480.118 CPF: 214.216.918-09 Órglo Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 9876-5301 
ENDEREÇO ELETRÓNICO: (vaferia_merinos@hotmail.com) 

2° SECHETÁRIO: SR. Lurz FERNANDO DE LIMA LARA. 
ENDEREÇO: RUA: ANTÔNIO REBUA, 1-125 (JARDIM GUADALAJARA) 
RG. 20.060.507 CPF: 178.121 .218-01 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3232-39-05 
ENDEREÇO ELETRÓNICO: (nando.lara@uol .com.br) 

DIRETC•R PATRIMONIAL: DR. VANDERLEI FERREIRA DE UMA. 
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS CESALPINEAS, 3-30 (COND. RESIDENCIAL PAINEIRAS) 
RG. 36.405.345-8 CPF: 601 .032.309-63 Órglo Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 99722-36-38 
ENDEREÇO ELETRÓNICO : (vflimapge@ten-a.com.br) 

VICE-Ol·RETOR PATRIMONIAL: SR. BRÁZ MELERO 
ENDEREÇO: RUA: PROF. VICENTE M. P. SCAGLIONE, 2-150 (RES. SAMAMBAIA) 
RG. 4.5'74.287-X CPF: 538.822.618-20 Órgão Emluor: SSP-SP 
TELEf(ONE: (14) 99772-77-79 
ENDEREÇO ELETRÓNICO : (brazmelero@w)l.com.br) 
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SrA. • 
LllZI~ 
PAR>. CEGOS 

RUA GERSON FRANÇA N«' 11-61-CEP17014-380 -VILA MESQUITA- FONE 3223-1754 Fax 3226-2386 
UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24--09 - CEP 17052-005 - VL. PAULISTA - FONE (14) 3236-1977 

CNPJ: 45.030.442/0001-19 - BAURU - SP - E-MAIL: larsantaluzia@hotmall.com 

DIRETOR DE EVENTOS: SRA. MÁRCIA DEUA BARBA PEREIRA 
ENDEREÇO: RUA: KENTARO ONO, QUADRA 23 - LOTE 8 e 9 (RESIDENCIAL LAGO SUL) 

"'' ' 

RG. 7.728.717 CPF: 042.688.318-78 Órgão Emtuor: SSP-SP ____ , 
TELEFONE: (14) 3224-11-02 PROC N2 { 211 ~ z::- 1 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: (marciadellabarba@hotmail.com) . ·=J: .:::::-

-----.. · e 

FOLHAS ~ ~ 

VICE-DIRETOR DE EVENTOS: SRA. NILZA RODRIGUES VENTRI 
ENDEREÇO: PRAÇA SALIN HADDAD NETO, 13-10 -APT. 901 (VILA UNIVERSITÁRIA) 
RG. 4.513.213-6 CPF: 204.173.998-39 órglo Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 99712-90-38 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (nilzaventrilho@hotmail.com) 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

1° MEMBRO: SR. SEBASTIÃO GÃNDARA VIEIRA. 
ENDEREÇO: RUA. JOAQUIM DA SILVA MAFffHA, 9-51 (VILA SANTA IZABEL) 
RG. 9.234.947-X CPF: 014.509.868-03 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3208-36-47 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (sgvieira59@hotmail.com) 

r MEMBRO: SRA. ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 
ENDEREÇO: RUA: ENÉIAS C. DE AGUIAR, 'l-69 (CENTRO DA CIDADE) 
RG. 23.880.316-8 CPF: 251.595.888-50 Órgão Emluor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 98117-76-65 
ENDEREÇO ELETRÕNICO: (vendas@akitec.com.br) 

30 MEMBRO: SR. PAULO SÉRGIO DORADOR 
ENDEREÇO: RUA: JOSÉ ARIEDE,3-89 (NÚC:LEO NOBUJI NAGAZAWA - BAURU 2000) 
RG.13.501.67~9 CPF: 056.249.378-Ei5 Órgão Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 3239-61-92 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

1º MEMBRO SUPLENTE: SR. LUIZ ROBERTO TIZOCO 
ENDEREÇO: RUA: ANTÔNIO ESPIRITO SA~ITO, 3-39 (VILA PARAISO) 
RG.12.534.768 CPF: 118.122.~15 Órglo Emissor: SSP-SP 
TELEFONE: (14)99107-73-10 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (lrtizoco@hotmail.com) 

'/! MEMBRO SUPLENTE: SR. VALDIR GOMES TEIXEIRA 
ENDERIEÇO: RUA: MÉXICO, 8-18 (JARDIM TERRA BRANCA)' 
RG. 16.674.611 CPF: 045.662.968-81 órgão Emluor: SSP-SP 
TELEFONE: (14) 997~1~ 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: (dnt06@terra.com.br) 

30 MEMBRO SUPLENTE: SR. JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
ENDERiEÇO: RUA: TUPINIQUINS, 1-85 (VIL~ ANTARTICA) 
RG. 8.9·15.903-2 CPF: 603.937.268-00 Órgão Emlnor: SSP-SP 
TELEFC>NE: (14) 98801-84-67 
ENDERiEÇO ELETRÔNICO: Ocarlosfemandets1953@gmail.com) 

º"''t~ cfó\ e ,...•·:. r:~~~'~·- . . .; 
-~-~~ 

2 



··· ·-------- - ·- ----------------
:1 1 , • 

Cruane Cris6na dos Santos Fernandes 
Escrevente · 

Ciliane Crislina dos Sanlos Fernandes 
Escrevente 



.. .. .. 

. · 

Compa n ~a Pa u rsta ~ ! r · • • ~· orge <- 1uu .. n 1 r '""· o , 
d it '.· .Ptof.T~nfl., Cimni112s-Sf'·(EP'!1•r,7 ~-•j 

~ e Força ei- uz .1 'CPFL l isniç,fo[staou •• ! 24<l,l'í3.<>S'> 11; 
,1' t 'i, J· ~,, ·f<'l"·r J' e .~til .. 1 •'"1J1' f ENERGIA t~s.{riçâonoC~ff·J i3 O:..C>.196'0\.iUl ·fiõ 

\. .... · 

... 

-== l.AR ESCQLA ~A LUZIA PARA CEGOS 

I·- R GERSON_FRANCA, 11-061 
- VL MESQUITA . . . 
:--- 17014-380 BAURU/SP--........ .. 

Lota,ROl!tiro.de leãra ;:· -. N". MediciOr \ -PN 

i PREZAiJO' AJ rLJENTE 

DM)()'. [),~ IJNID1\Df CO'JS:J«iliflfJFM 

\ 
~-... 

. ·;.~.-, 
y: 

......... , 
: :·.-

Coiia de'E'nl!lgia Bébica. : .. . 
N• 077105287 lliril!C ., ;{. J: -. ,., . 
Dádl!Eimlilo~9 . - . 
c111a •~ISIP: :tCllDll2ot•-" •· 
Pig:O!de01 ".'{ :: .:,:.··:_,. 

~ Contrato N" 310058a9ea55 
: ·l,ellura Pr6XltDD li& OM1712D19 

~doaoFJ&CO 

.. }2CD9.1;zD6.F270.~1.0728_.B.BDA.!?8~81;?D 

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENt:llGIA 
" 

Pma con&Ulta dos inci<;adonss ace$$e nos;;o ~!' www.cpfl.oom.br . 
.). \> • ~~.# ~--~ ...... .' - );. 

SOBRE A FATURA 

i: • . RIJAA?ARIASl..EJTEQUADRA19- Vll.AUEBOUIT,4\ 

·:~;. RUARIO~-UJ721MO-Vll..AHEQCA 
R RAPOSO ~5-VllASANTO ANTONIO 

1111iiiliíüi[iiiliiiiii11111 



1 : 1 

ae~uz _ j CPFL 
,,, o f"··' ~·,. " :~ u 1 ENfH<.ilA ' 

j nsl!!i!!.i!~~!í!:!~~!t:!!li!!llliii~ltir.i~íl!lllld!~l:I;~==~~== r.• ,_, ....... ... ----... ---~ ' ... 
,,_ .....,_ 

11A1612D19 

. ' 
':;it 

RES DE CONTHWli!JADE DE FORNECIMFN ro DE ENFRGIA 

~ .. ~ 
u fl paulista 
IJ ,,,...~CJft.a.pil 

836000000031 678000403173 ~100022218091 

11111111111111111111111111111111111111111111 

.. 



17/06'2019 Recella Federal d:> Brellft 

-.., 

-· REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PROC. N2 1 •:.nl 

FOLHAS 2-1 C\ 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

[;°DE~ 1 COMPROVANTE~~ EDES."'llAÇÃO 1 =1~ 41i.Cl30.412/000M9 
ATRIZ 

INCM!EMl'REIW!W. 
: LARESCOLA IANl'A LUZIA PARA CE'GOS 

l Tll'Ul.oDDEISTMEl.ECIMENTO(HOllEDEFANTMIAI 
LAREllCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 11:eAIS 
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1 CODIGOE DAGllJMDADal~SECllNDAAWI 
85Jlll.8.99 • OUlros alivldadH de ensino nio ••-dllcadu anteriormente 1 

1 cá:>IGOEíííiiíCRiÇkiDANRURElANJifotcll 
: 3IJll-9 • Aa•ollilção Prlvllda 1 

~FRANCAQUADRA 11~:~w 11~º 1 
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l / /Ut:IJ:.!tJ l ~ Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU~~ROC. N~__,l .... S'--3-f"'-'-\'-°l.....__S_j 
Secretaria de Economia e FinançaslL.;.f~O~LH::.,::::AS~=Z==2-0=======.i 

Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1966261 

Inscrição Municipal: 31418 

Contribuinte: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS -45.030.442/0001-19 
Endereço Fiscal: AVENIDA CASTELO BRANCO, 24-9 

Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL-AVALIACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL 
Empresa aberta em: 01/10/1987 

• CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal 
acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição 
municipal.acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, 
fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que 
sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 17/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514-· Fax: (14) 3234-2993 

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

DC42D820A542FF14FDDSE64F65777 A42 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/lmprlmir_consulta.aspx?c=1966261&chave=DC42D820A542FF14FDD5E64F65777A42 1/1 
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·: Secr~~rià d~:°i::cÓ~mi.a e Finanças .hF_O...;l;.;,;li;.::45:;:::· ===~~~~#~d 
· · Depa~r'ri.ento.·d&.Arr~cadáçãoTributária .·. ' · '·' ·· ( \~_,,.; i ·· . . . .· . . . .. 

.· . 

. ; ·." .. / ~:;:_~';,?_~~:;. 
. .. 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

: " . 

6ocume~tº. e,mitid~: ª-,~~~~ic~m:~ri1e ... Número da tra~sação: 196100~.· .. , . : :. : '~::;,:: ..... ,,, ::.;._: · 
" ... ··. . -·: : ' .~. :· .. :.··.· ...... ::· ... ~.~)_;.·.·~·: .......... · .,·· · ... ·: .. :_;~_,:,:_,-:·.~::: :-:··:.-~· 

. ~. . 
.Identificação Municipal: 30804002 

Contribuinte: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS -45.030.442/0001-19 
·· .. ·. 

_Proprietário(s): LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS -45.030.442/0001-19 ·. ·• .. · .. "''> ' · 
J:ndéreço: RÚA RAFAEL: PEREIRA MARTIN!, 5-0 P/GLEBA ~ARDIM REDENTOR 11 .· ·: -~-~ .· . . ... 

·•.· ;: :;~ · ... ·.·. ' . . :· .· : : :/ .. :··: :,: :···.<: ··. . ·. . .·· : : . '· ·.·.· ... ; .. _.'':'. 
CERTIFICAMOS para os devidos fins; dê" a~ordo com informações colhidas em nôsso sistema de 
ccintrole de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 
'discriminado. 

. .. . 
: : ~. ·. . ,· ... . · .... ·: 

. "E~~a··:~~rfidão ~efe~e-~~ ex~i~~ii~en~e~~os·;:;i:~:~~{s imobiliár;os. e abrang·~ · ~ome~~·.'.~: •. i:~~~(··_:'.~ 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressallÍadO 
o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados ' 
posteriormente à emissão deste documento. 

' ; ....... ·~ ·. · .. .. . 

~ :·h.~ .·· :' :··: .. :. 
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' .... · · :' certidãoe~m-~~-e~:1a1ost2019 · -
Praio devanciaête:fi;mes,es.(l,ei 4571de2510812000} 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP-CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514 - Fax: (14) 3234-2993 

. :· . http://www.bauru.sp.gov.br 
·. ·. ·. .. ·. ..... . . ···.·· .. ~ '• 
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Chave de autenticação 

. .. 
. .·. ·' .: .. 

.· :: . ·.·.:··. . . :.": 

. . .. ·... ' ·: ... ,:. :·. :_ .. · .. ~· .. 
.. · · .. ' 

ww.v2.bau<0.so.a0\Lbr/flnancas/cel'tidoeslimprlmir_i;onsulta,aspx'lc.=1967003&chaw=C08F90947D4DF33819C84A0446A2CB58 

, .... '·: . . : . 
. . :. : : ~ •" . . :. : .. 

. : ·.. . . "1 
. :.. ' - . . . 

., . . · .. .. · ... .:·. . ~ .. ' 

: : ·:.:.:· ·:·.:' \ .. 
. . ·' 

!' ... :· . :. ·.- . 

.·.. .. .. : . ~- : ... ; . . .. 
·.· .' ... · 

• - . • 111. . . . . . ... · 



1&'00/'2Ó19 lrrçrimr Certidão 

: . PREFEITURAM.UNICl~AJ:;·DE.,BAJ;~~.2 
. . .· . . . . . '·:: . : 

~}l~ . ., J . 
.. · ··. . . . e ... 

. Secretari;;i de Ecoi:lomla e':Finariças . .. . . 
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CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 
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vunsu1ra 1"1<egu1anoaae ao cmpregaaor 

~---_..,.PROC. N2 I ~ -t'\ 1 9 EJ Imprimir ~OLHAS 2. -z,<;; 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 45.030.442/0001-19 
Razão Social:LAR ESC STA LUZIA PARA CEGOS REMAG 
Endereço: RUA GERSON FRANCA/ 11-61 /VILA MESQUITA BAURU - SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:l0/06/2019 a 09/07/2019 

Certificação Número: 2019061001190231184907 

Informação obtida em 17/06/2019 14:27:05 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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O fP•oc "'---''~5.:....31......,_,,_1 "'1_,___g 
PODER JUDrcrM!Ellffi:.t:.::HAS:::::::==2=:~;:, f§>9if::===.lj 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.030.442/0001-19 

Certidão nº: 174238018/2019 
Expedição: 17/06/2019, às 14:27:37 
Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 
(MATRIZ E FILIAIS}, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

45. 030. 442/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente a·os 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Oõ~idas e sugesLões: cnd~@~st.jus.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

PROC. Ne ___ A"""'5'="?J1......._,,:-\ 'J,_.__-=~ 
FOLHAS 2Z4-

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

Nome: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 
CNPJ: 45.030.442/0001-19 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2110/2014. 
Emitida às 19:49:57 do dia 16/04/2019 <hora e data de Brasflia>. 
Válida até 13/10/2019. 
Código de controle da certidão: 51E1.8198.9228.ACBA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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PROC. NQ_l......;5;,..,31...u..,,_l _,°1..___.::;.., 
FOLHAS 2~ 

---- ----CONSELHO MUNICIPAL DE ASSÍsTÊNCIA sOOO 1 

Criado pela Lei Federal ri• 8742193 -Lei Municipal n• 4715/lOOl _ _\ 
-- ---- - ------

Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência 
SociallCMAS 

INSCRIÇÃO Nº 17/2012 

A Organização da Sociedade Civil Lar- Escola Santa Luzia para Cegos, 
CNPJ nº 45,030.442/0001-19, com sede à Rua Gerson França, nº 11-61, Vila 
Mesquita, no Município de Bauru/SP, é inscrita neste Conselho, sob número 
31, desde 13/0311998. 

Executa o ServiÇo Sócioassistencial, relacionado abaixo, com respectivo 
endereço: 

" Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Familias - Avenida Castelo Branco, nº 24-09 Vila Paulista 

A presente inscrição é por tempo in<i.~tenni!Jado. 

Bauru, 28 de agosto de 2018 

Edemílson Arias Pinotti 
Presidente do CMAS de Bauru/SP 

Período de Gestão de abril de 2018 a abril de 2020 
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F.stado de São Paulo . ._._. ~:-- .. -.::·:l'· _.., . · .. . ··· .. ,, ... ,_ .. 

·.·· 

SECRETARIADA EDUCAÇÃO 
Fone- (O l4) 3234-1977 

End: Rua Padre João nº 8-48 - Vtla Régis 
CEP- 17014-003 

· .. · 

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO 

.,,, .... 

... ·; . : .. :. : 

, . 

;. · .. - -. . -

·;·,:.~~·.:-,·_._·~ ... _·.-,:_~.:_; _/·::~··:: .. ~;_;· ;_:.--_:_.· .. '_·;_·_ .. __ .... · .· ... _ ... ·.·_.-.·:=-. . ~ -. : ·::: .. «°:)º .-:·~=;:~ ~~/:\ ~~. 
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' .• .?. ~\~;_: :~i.Y~-~w CEGOS-BAURU, CNPJ: nº 45.030.442/001-Í9, enti~ ·~J~~~~~{\~:P\\~.\} 
/-~%§;;.;",~íii~ l~vos, localimda.., Rua Genon França nº 11-61, declarada de ·u;;...d~'!~3'.j~;;w~~> 
. \' ',~ . .':-'.. ··.i>úb~ca de acordo com a Lei Municipal nº 1429/1969 e conforme Termo · de ·i·.·· ... ~ .:-:;_,}:._à·'.~":, 

'.:':·C~itF->>>:~'.éói~~~ .nº 1.578/2017 -proc~ nº 63.42712017 com a Secre~ruf~~êf@~~i/'.~(;::/~i~ki~,: 

~?f1~~f~~~;~báco~:m:::. atlTI~; ~ PLEN?- ~;~~~~~-!! 
·· :· .. , .. -. · }" ·-.·&te atestado é válido até 31dedezembrode2019 -·~·· · ,,,_·.:...-.,, ... _ ,._. 
--:~~<!: ~;S~_-<:;-.-- . :._ · · · · · · :·;:~~'.·~":·~:~_:-'./~;7~.\ 
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. . •: .. 
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;• 

Baaro, 15 de 1aaio de 2019. 
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l 

ADITIVO 1° DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

REF. PROCESSO Nº 49.51412017 
DISPENSA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº Nº 333/2017 
EDITAL Nº Nº49/2017 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

1.1- Nome: Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos. 

E-mail: larsantaluzia@hotmail.com 
Facebook: Santa Luzia 
1.2- Nome do responsável pela Instituição: 
Nilce Regina Capasso Canavesi. 
CPF: 004.810.698-44RG. 12.172.065-2- Cargo: Presidente 
Endereço Residencial: Alameda das Miltõnias nº 1-97 
Telefone Residencial: (14) 3239-91-08 Telefone celular: (14) 99109-49-72 
Bairro: Parque Vista Alegre - CEP: 17 .020-011 
1.3 - Mandato da atual Diretoria: 15 de janeiro de 2019 e encerrado com a posse de nova 
Diretoria em 2021. 
1.4 - Nome da Coordenadora: Leila Liz da Silva Romani Junqueira - Fone: 32361977. 
1.5-CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE, CONFORME ESTATUTO: 
Constituição da Entidade Conforme Estatuto:é uma sociedade civil de direito privado que 
não possui fins econômicos, e duração por tempo indeterminado. 
1.6 -Data da Fundação: 24 de Abril de 1969. 

2 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 
2.1- Identificação do Objeto: Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual. 
2.2- Justificativa e Fundamentação legal: 

A proposta pedagógica do Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos, é prestar apoio e 
orientação a pessoa com deficiência visual, oferecendo atividades que possibilitem 
desenvolver suas potencialidades e habilidades para sua inserção na sociedade com ações 
pedagógicas, sacio-educativas, alfabetização Braille, informática, artes manuais, orientação 
e mobilidade, cultura, lazer, troca de vivências em grupo, atendimento social, buscando sua 
autonomia, melhor qualidade de vida e a indusão social. 

O Lar Escola "Santa Luzia" Para Ce~os constrói seu Projeto Polltico Pedagógico 
voltado para atender as necessidades básicas l:lducacionais do Deficiente Visual e sua 
inclusão na sociedade. 

A manutenção das atividades provém do Termo de Colaboração firmada com a 
Secretaria Municipal de Educação. 
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Fundamentacão Leaal 

Constituição Federal de 1988; 
Lei Nº 7.853/89 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
que consolida as normas de proteção e dá outras providências, e o Decreto Nº 3.298/99 
que regulamenta a citada Lei; 
Lei Nó 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) MEC, 1997; 
Lei Nº 10.172101 - Plano Nacional de Educação; 
Diretrizes Nacionais de Educação Infantil - CEB N 01 de 07/04/99; 
Parecer 111200 - Diretrizes de EJA - CEB; 
Organização das Nações Unidas - ONU - Convenção sobre os direitos das Pessoas com 
Deficiência. 2006; 
Decreto Nº 6.571/2008 - Política Nacional da Educação Especial da perspectiva da 
Educação Inclusiva; 
Resolução Nº 04, de 02 de Outubro de 2009; 
Nota Técnica - SEESP/GAB/ Nº 09/2010; 
Parecer CNE/CEB Nº 13. 

2.3-Capacidade de Atendimento: Atender 65 usuários 

2.4-Forma de Atendimento: 
Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual. 

2.5- Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 
Pessoa com Deficiência Visual, mediante laudo médico. 

2.6- Caracterização da Clientela: 

O perfil dos usuários atendidos em sua maioria é de pessoas com deficiência visual, 
com a faixa etária entre 6 a 70 anos de idade de ambos os sexos. A situação 
socioeconômica é de aposentados por invalidez e beneficiários do BPC(Benefício de 
Prestação Continuada). 

2.7- Experiência na realização do objeto da parceria: 

O Lar Escola Santa Luzia Para Cegos, mantém termo de colaboração com a 
Secretaria Municipal da Educação a vários anos, pois através dessa parceria é possível 
desenvolver as potencialidades e habilidades das pessoas com Deficiência Visual, através 
das ações pedagógicas, sócio-educativas, atividades de vida diária, orientação e 
mobilidade, troca de vivências no grupo de terapia psicológica, atendimento social 
individual e em grupo conforme necessidade, informática, cultura, lazer buscando sua 
autonomia, melhor qualidade de vida e a sua inclusão social. 

2.8 - Valor Global: RS 163.044,70 
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DEFINIÇÃO DE METAS 
-·. . ·-· ·- -- . 1~-· 

METAS AÇOES ESTRATEGIAS ENVOLVIDOS 

Promover o 1-Acolhimento Psicossocial, 1- êatrevista com usuário !i! 1- Assi§tente Social e 
desenvolvimento das a fim de conhecer a história familia como: Psicóloga 
Pessoas com de vida do usuário, oferecer 
Deficiência Visual, apoio familiar e oportunidade *Levantamento histórico • Plano Individual de 
através do para o seu resgate usuário; Atendimento com parecer 
aprendizado do emocional e da sua auto 

* Orientações sobre 
técnico; 

método Braille, estima; 
Informática, artes segurança de mobiliários, *Encontro familiar, para 

manuais e em todas -Realizar avaliação técnicas de locomoção e demonstração das 

as áreas do pedagógica Inicial para autonomia no ambiente atividades e habilidades 

conhecimento, Inserir o aluno nas externo e domiciliar, desenvolvida com os 

buscando sua atividades; usuários, troca de 
• Oferecer apolo e confiança 

autonomla,qualldade experiências e dinêmicas 
- Desenvolver materiais para a famllla ao Inserir o 

de vida e a inclusão de integração; 
adaptados de acordo com a deficiente na Entidade, como 

social, com atividades 
de consclentlzação da necessidade individual de também garantir os direitos e 

cada um, favorecendo o deveres, respeitando as 
comunidade em 
relação a pessoa com ensino Braille, confecção normas da Entidade para 

deficiência visual. cela Braille e jogos; construirmos um elo entre 
entidade e famflia. 

- Desenvolver habilidade tátil Iniciar atendimento de -Pedagoga 
forma complementar e a escrita em tinta, - Avallacão Pedagógica: 

ou suplementar a assinando seu próprio nome-
* Avaliar a causa da • A avaliação inicial é 

crianças com (identidade); 
deficiência visual, os conceitos realizada com a aplicação 

deficiência visual - Avaliação domiciliar e e história de vida do individuo. de atividades utilizando 
matriculadas em materiais pedagógicos que 

' 

. ' 

RECURSOS PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

Próprio Junho à 
Dezembro do 
ano de 2019. 
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classes comuns do 
ensino regular 
assegurando-lhes 
condições de acesso, 
participação e 
aprendizado. 

comunitária; 

-Habilidade da alfabetização 
Braille, percepção tátil e 
habilidades manuais; 

-Domlnios executados com 
os dedos; 

-Preparar os usuários para 
retomar os estudos no 
ensino fundamental, médio, 
superior e técnico; 

-Inclusão Digital e 
aprendizagem em conjunto 
com o Braille; 

-Proporcionar aos usuários 
através do trabalho na 
cozinha, conceitos básicos 
de medida, visando o 
interesse de cada um em 
apreender a cozinhar e fazer 
o que gosta, através de 
receitas trabalhadas em sala 
de aula; 

-Oferecer a pessoa com 
deficiência visual 
conhecimento do seu corpo 
em relação ao meio, com 

• Verificar as habilidades e 
limitações do deficiente e 
Inseri-lo nas atividades 
compatível com a sua 
necessidade; 

• Fase preparatória Braille, 

*Oferecer atividades de 
localização espacial e corporal 
e materiais tátels e concretos; 

*Trabalhar conteúdos 
específicos para prestar o 
ENEM e vestibular; 

visam obter respostas 
quantitativas e qualitativas 
das suas habilidades e o 
que se pretende adquirir. 

*EVA, tampinhas de 
garrafa, buricas, folha 
plástica, cola quente, cola 
TekBond,papel, caneta e 
lápis, reglete e punção; 

* Jarra com água, roupas, 
cadarço, 

• garrafa pet, garrafa com 
vários tipos de tampa, 

*Ler e ter 
conhecimento; 

acesso 

*Realizar visitação em 
diferentes lugares como: 

ao 1 zíper, etiquetas adesivas, 
abrir e fechar porta, 
alinhavar e desalinhavar; 

Faculdades, locais que 
ofereçam curso técnico; 

• Utilizar ferramentas 
diferenciadas como forma de 

• objetos de 
variados com 
formas e 

tamanhos 
texturas, 

tamanhos 
livros diferentes, 

pedagógicos, lixa; 

mais uma aprendizagem onde • Pesquisa Internet, 
os alunos serão capazes de Scanner para deficiente 
fazer uma leitura do mundo, visual, Impressora comum 
aprender a ler e escrever, e Braille, sulfite papel 
contar e desenvolver noções gramatura 120, cartucho 
espaciais com o auxilio do de tinta, -tesoura,furador 

Próprio 

Próprio 

Próprio 

Público 

Próprio 
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atividades que desenvolvem 
noção espacial, ritmo, 
sincronia habilidades 
motoras e ffsicas e conceitos 
corporais oferecidos pela 
dança; 

- Orientação e Mobilidade -
uso da bengala; 

- Desenvolver e capacitar 
através das habilidades 
manuais; 

- Proporcionar o aprendizado 
e autonomia através dos 
meios de comunicação 
digital; 

-Realizar atividades culturais 
(Teatro, Coral e Jardim 
Botânico) que envolvam a 
famflia e comunidade; 

-Oferecer a Audlodescrição 
dos textos utilizados em sala 
de aula, livros, revistas, 
novelas ou conteúdos 
solicitados pelos usuários; 

computador; 

*Trabalhar e fazer a compra 
no supermercado, dos 
Ingredientes utilizados na 
receita, observando os rõtulos 
e embalagens em Braille, 
trabalhando ·a autonomia em 
administrar o seu próprio 
dinheiro; 

*Desenvolver a escolha da 
música, coreografia, ensaios, 
adaptações nos movimentos 
corporais, reconhecimento do 
ambiente e percepção dos 
movimentos corporais por 
melo do toque; 

*Oferecer ao usuário 
orientações sobre as técnicas 
do uso da Bengala, buscando 
sua autonomia na locomoção 
na rua, transporte urbano e 
comercio; 

*Proporcionar curso básico em 
restauração de móveis com 
material de palhinha e fios 
plásticos em cadeira de área; 

*Desenvolver o sentido tátil, 

de EVA, furador de papel, 
grampeador e pasta 
elástica; 

• Computador , fone de 
ouvido, materiais 
pedagógicos e voluntário; 

• Pesquisa receita, 
Impressora Braille, 
computador, reglete e 
pulção, cozinha, fogão e 
alimentos; 

• Pen drive, computador, 
rádio, caixa de som, 
vestuário e acessórios e 
voluntários; 

• Bengala, Fisioterapeuta, 
transporte urbano; 

• Monitor de artes, palha 
sintética e fio plástico; 
quadro de madeira para 
treinamento; 

Próprio 

Próprio 

Próprio 

Público 

Público 
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memorização,lateratidade e 
direção, auto-estima e 
Independência financeira; 

*Oferecer curso básico em • Monitor de Informática, 
informática utillzando um computador, caixa de som, 
programa para computador fone de ouvido, sistema 
com sintetizador de voz que Dosvox e teclado; 
possibilita o deficiente visual 
acessar todos os recursos da 
Informática; 

*Orientar para o uso do celular Celular com acessibilidade, 

e relógio digital; relógio com voz ,notbook e 
tablets; 

2·1mplementação de 
mobiliários, equipamentos, *Assistente Social, 
materiais pedagógicos e de 2-Entrar em contato com as ·Pedagoga 
acessibilidade para o Instituições Laramara, Dorlna 
atendlmentode crianças. Nowill que fornecem materiais 

pedagógicos e ver a 
posslbilldade de disponibilizar 
materiais voltados para o 
atendimento de crianças. * Assistente Social, 

3· Encaminhar emails com os 
Pedagoga 

profissional e familiar. •computador, articulação 
cursos de capacitações, 
articular com a diretoria a 

diretoria. 

dispensa no trabalho para 
participação no curso; *Psicóloga coordenadora 
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Junho à 
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3· Incentivar os profissionais 
para participarem das 
capacitações oferecidas pela 
Secretaria Municipal da 
Educação ou outros que 
agreguem conhecimento 
pessoal e profissional; 

• Propiciar capacitações para 
a famflla e comunidade 
sobre como conduzir e 
auxiliar a pessoa com 
deficiência visual; 

• Sensibilizar e conscientizar a 
comunidade e as famílias, 
através do teatro, coral e 
projeto botânico que a pessoa 
com deficiência visual possui 
capacidade e habilidades para 
desenvolver Inúmeras 
atividades com Independência 
e autonomia, 

*Prevenir sobre os cuidados 
com a saúde evitando a 
deficiência visual; 

Teatro, voluntários, figurino 
e acessórios, 
equipamentos montagem 
da peça, baners, painel, 
caixa de ferramentas, 
pedestal, ferros para 
estrutura, mesa, cadeiras, 
fantoches, bonecos, 
cestos, bolsas, celular; 

• Contato e agendamento 
com escolas municipais, 
Estaduais e particulares e 
jardim botânico; 

"Retratar através do teatro os 
problemas do cotidiano em 
famflla como o uso excessivo 
de computadores e celulares, 
bulllng, sustentabilidade e a 1 · Oficio, solicitação 
falta de comunicação entre transporte, uniformes; 
pais e filhos; 

*Desenvolver atividades de 
prática e aprendizagem 
musical, tais como:resplração, 
vocalizes, exerclcios rltmicos, 
exercícios de percepção 

• Palestrante, cadeiras, 
mesas, rádio; 

*Regente, Instrumentos 
musicais, voluntários, 
transporte; 

Público 

Público 

Próprio 

Público 

Próprio 

Público e 
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musical, voz cantada, etc. • Grupos usuários, 

• Possibilitar encontros com os 
voluntários Unesp, rádio 
e computador 

voluntários do Projeto 
Biblioteca Falada da 
Faculdade Unesp e usuários 
da Entidade para 
levantamento dos temas de 
interesse dos mesmos, para 

*Contato com profissionais ser realizada a 
audlodescrição; comunidade e familias 
*Encontro com famlllas, usuários. 
palestras informativas; 

próprio 

Público 
próprio 
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S· APLICAÇÃO DE RECURSOS {PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS) 
FINANCIAMENTO -SUBVENÇÃO -ADITIVO 01 DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 
VALOR: RS 163.044,70 

5.1- RECURSOS HUMANOS 

Formação Cargo C/H ~eglme Saliãrlo 
1 Profissional Traba-

lhlsta FGTS IRRF PIS 

Ensino Fund. Serviços 40 C.L.T. 1.297,94 112,86 .......... 14,10 
Incompleto Gerais 
Superior· Secretária 40 C.L.T. 3.467,72 329,19 194,53 41,14 
Completo 
Superior Pedagoga 20 C.L.T. 1.632,16 143,48 .... -.... 17,93 
ComPleto 
Ensino Médio Monitor de 20 C.L.T. 1.786,78 157,08 .... - ..... 19,63 
Comoleto Informática 
Ensino Fund. Monitora 20 C.L.T. 1.244,43 108,21 .. - .... - 13,52 
Comoleto 
Ensino Fund. Motorista 20 C.L.T. 1.403,00 122,00 -........ 15,25 
Incompleto 

Superior Fisioterapeuta 20 C.L.T. 1.624,35 160,65 ...... -- 17,85 
Completo Escolar 
.. -.......... .. .. -............ 180 C.L.T. 12A56,38 1.133,47 194,53 139,42 

INSS Beneficio 13° R 
VA/VT 1/12 E 

e 
1 
s 
Ã 
o 
1/ 
12 

112,86 447,20 117,56 .. 

452,63 614,40 342,90 .. 
161,42 280,00 149,46 . . 

176,71 280,00 163,62 .. 
108,21 447,20 112,72 .. 

122,00 280,00 127,08 .. 
160,65 280,00 148,75 .. 

1.294,46 2.628,80 1.162,09 . . 

' 
-.. 

Férias Total Total 
1/3 Mensal Anual 

39,18 2.141,70 26.700,40 

114,38 5.556;89 66.682,68 

49,82 2.434,27 29.211,24 

54,54 2.638,36 31.660.32 
"T1 " 

37,57 2.071,86 24.86 ~2 - ~ 
42,36 2.111,69 25.34 .~8 õ 

49,58 2.441,83 29.3[ ,96 ,__ 

~ 387,43 19.396,60 232.7, ,20 

-
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UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 2oMl9·CEP17052.00S • VL. PAULISTA• FONE {14) 3238-11177 

CNPJ: 48.030.442/0!HIM8 ·BAURU· SP ·E-MAIL: lanlllltlluzlaQhotmall.com 

5.2- SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal - Secretaria da Educação: 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Despesas Dedetlzação na Entidade, Despesas com Gráfica, Despesas com Carimbos, R$1.950,00 

Despesas com Informática (Manutenção nos Computadores), Despesas com Carimbos, 

Despesas com Recarga de Cartuchos, Despesas com Pagamento de Escritório de Contabilidade, 

Umpeza da Caixa O'água, Seguro do Veículo da Entidade entre outros. 

TOTAL R$1.950,00 

Fonte de Recurso: Estadual 

Nature:ia da despesa Custo Mensal 

R$ 0,00 

TOTAL R$0,00 

Fonte de Recurso: Federal 

Nature:ia da despesa Custo Mensal 

R$0,00 

TOTAL R$0,00 

\ 

-

... 

Custo Total .. 
·. 
\ 

R$ 13.650,00 J 
I 

/ .. . .. 

R$ 13.650,00 

Custo Total 

R$ 0,00 

R$0,00 
- -
~ ::!:! 
:e n 
~ z 

Custo Total 
-

R$ 0,00 
~ ~ 

R$0,00 'ô -i.. 

_j) 

Cj 
10 
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UNIDADE li: AV. CASTELO BRANCO, 24-09·CEP11052.00S • VL. PAULISTA· FONE (14)3238-1877 

' CNPJ: 45.030M210,G01-18 • BAURU • SP • E-MAIL: laruritaluzlalllotmall.com 

5.3- DESPESAS DE CUSTEIO (Materlal de Consumo) 

Fonte de Recurso: Munlclpal • Secretaria da Educação: 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Despesas com Agua (DAE), Luz (CPFL), Gás de Cozinha, Telefone, Material de Escritório, combustível, R$1.945,50 

Material de Higiene e Limpeza, Material Para Sala de Braille, Material Pedagógico, Material Para Sala 

de Informática, Manutenção do Prédio, Pequenos Reparos, entre outros. 

TOTAL R$1.945,50 

5.4- DESPESAS DE CAPrrAL/ AUXÍLIO (Equipamentos e Materlal Permanente) 

VALOR TOTAL: R$ 

Fonte de Recurso: Municipal • Secretaria da Educação: 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Equipamentos e Material Permanente R$0,DO 

TOTAL R$0,00 

-

Custo Total 

R$ 13.618,50 

'1..,.' 

R$ 13.618,50 

Custo Total 

R$ 0,00 

R$0,00 

> 

~ :%> .. o 
;:: 0 
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6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

~~ l e<e@lbê "liêOOif ê lU!Dlllê". l'fitê Cl~@ti 
RY~-~_p_s~!'P.ANÇAN"11"4i1 ·C!!P'l7014'380·A!.TOSDACIJlADE·FONE3223·1754Fu32!6-2381! 
UNIDADE//: AV. CASTELO BRANCO, 24-09.CEP17052-GOS • VL PAULISTA· FONE {14)3238-1m 

. CNPJ: 4U30A42J0:001·18 • BAURU • SP • E-MAIL: laruntlluzlagholLcom 

6.1· SUBVENÇÃO. ADmvo lR DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Concedente: 

11 Parcela 21 Parcela 31 Parcela 41Parcela 

R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 R$ 21.342,10 

6.2· CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO 

Concedente: 

11 Parcela 

R$ 0,00 

21 Parcela a• Parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 

7. CONTRAPARTIDA: R$ 3.500,00 
7 .1 AUTOMÓVEL (X) Sim ( ) Nio 

Bauru, 14 de J11nho de 2019. 

-· 

41 Parcela 

R$0,00 

SI Parcela 

R$ 21.342,10 

51 Parcela 

R$0,00 

6• Parcela 71 Parcela 81 Parcela 

R$ 23.292,10 R$ 23.292,10 R$ 23.292,10 

6• Parcela 71 Parcela a• Parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 

dhk ~ da. J?cck. 
MIYOKO AKITOMI DA ROCHA· 

• 1• TESOUREIRA· 

91 Parcela 101 Parcela 

R$ 23.292,10 R$ 23.292,10 

91 Parcela 10• Parcela 

R$0,00 R$ 0,00 

·~v.... Lr :1 .~A•'°' 
l • 

11• Parcela 

R$ 23.292,10 

11• Parcela 

R$0,00 

' 
" 

12• Parcela 

R$ 23.292,10 - -

121 Parcela 

R$ 0,00 

/ 

o "' ,.... o 
::i: n (;; z ., 

- ·- _ _/ 
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FOLHAS 2 

ESTATUTO DA SORRI-BAURU 

TÍTULO 1- DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADE 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO E SEDE 

Artigo 1 • - A SORRI-BAURU é uma Associação de caráter fllantrópicó, de promoção de 
saúde, educacional e assistencial, com finalidade não econômica, ou seja, sem fins 
lucrativos e de duração ilimitada, com sede na Avenida Nações Unidas, n• 53-40 - Núcleo 
Presidente Geisel - Bauru - São Paulo - CEI'. 17033-260, com foro na cidade de Bauru -
SP-. 

CAPÍTULO li - DA FINALIDADE 

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

Artigo 32 - No desenvolvimento de suas atividades, a SORRI-BAURU observará os 
princípios da legalidade, impessoalid.ade, moralidade, economicidade, eficiência e da 

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

Artigo s• - Como meio de atingir suas finalidades e para própria manutenção e 
subsistência, a SORRI-BAURU poderá: · 
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IV - Promover serviços de treinamento, adaptação, orientação profissional e 
colocação para ajustamento da pessoa com deficiência no mercado de 

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

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

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

Artigo 62 - Tod.as_as receitas, recursos financeiros e outros bens, inclusive os oriundos de 
atividade_s da SORRI-BAURU e de doações, reverterão integralmente em beneficio da 
Associação, para a consecução dos seus objetivos, Inclusive os excedentes financeiros 
serão investidos rio desenvolvimento de .suas ativida_de$. 

Parâgrafo Único - Fica vedada toda e qualquer remessa de recursos .econômicos para o 
exterior, bem como, a partilha entre os associados, conselheiros, diretores, empregados 
ou doadores especiais, dos recursos financeiros, dos excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, bonificações, dos resultados das atividades econom1cas 
desenvolvidas como meio de geração de renda; ou a distribuição de bens ou de parcela 
do_ patrimônio líquido em nenhuma hipótese, inclusive em razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de associado da Assoc'1ação. 

• 

/ 

~ TÍTULO li - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1 
\ CAPÍTULO 1 - DOS ASSOCIADOS - /'Ô\ 

Artigo 72 - Qualquer individuo ou Associação interessados nos objetivos da SORRl-BAU (,o~ v_ \ 

~
f--')l'o~d~er associado, mediante admissão pelo Conselho de Administração e des ~-"~ 

~i~~~is.i-tqs estabelecidos neste Estatuto. . .._~<() ~~r: 
, .... 1,,,.-:-.:::JivJoo 1 ,..Q"' ,...~ 

. ..,.,~'.~e,11;iO j . __ v v 
"'• ... -~~- ......... f " 
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Artigo 82 - Os associados têm iguais direitos, send~·di5tiibu1dos pe as ca ego 

seguintes: 

1 -Associados Fundadores: os que assinaram a ata de fundação da Associação; 
li - Associados Contribui'ntes: os que se propõem a contribuir regularmente com as 
importâncias fixadas pelo Conselho de Administração; 
Ili - Associados Beneméritos: os que prestarem serviços à Associação considerados pelo 
Conselho de Administração como de grande valor; 
IV - Associados Hohorários: as pessoas eminentes a quem o Conselho de Administração 
julgar acertado distinguir com este títU'lo; 

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

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

Artigo 11- São direitos e deveres dos associados: 

1- Nomear seus representantes para Assembleia Geral da Associação; 
li - Promover a Assembleia Geral desde que convocada por, no mínimo, 1/5 (um 
quinto) dos associados; 
Ili - Participar da Assembleia Geral com direito a voz e voto; 
IV- Colaborar nos trabalhos da Associação, apresentando idéias, sugestões, 
temas para discussão, enfim, auxiliar a Associação no cumprimento de su'as 
finalidades; 
V - Comparecer às reuniões; 

, 

• 
VI -Aceitar e cumprir as incumbências que lhe forem atribuídas; ft/ 
VII - Participar das diferentes comissões técnicas de estudos e trabalhos que se 
fizerem necessários, quando organizados pela Associação; 
VIII - Comprometer-se a seguir a filosofia da SORRI e as determinações 
estabelecidas pelo Conselho de Administração. 

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

1 - Formalização do pedido através do preenchimento do Termo de Solicitação de 
Admissão; 
li - Disponibilidade, interesse-e possibilidade de trabalhar em prol das atividades 
e finalidade da entidade; 
Ili - Comprometimento com a filosofia da SORRI-BAURU e disposições 

'~ estatutárias. 

/~.~- •.. rtigo 13 - O pedido de demissão formulado por associado será analisado autorizado ou 
(... ~-)~ · • ferido pelo Conselho de Administração e atenderá, dentre outro;, os seguintes 

' :--...," i (>. i: .til9~~-. - -
' I '< 0.1 . oNfE.RE êoM o 

• ..'··-.. • .j QR\G\~~L 
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1 - Pedido formaliz<ido,por escrito, especificando o motivo; 
li - Liquidação de todos os débitos e pendências com a Associação; 
Ili - Assinatura de termo de responsabilidade pelos atos praticados envolvendo a 
Associação até a data da demissão. 

Artigo 14 -A prática pelos associados de atos incompatíveis com a finalidade e a filosofia 
da entidade ou o descumprime.nto das disposições estatutárias poderá ensejar a 
aplicação das seguintes penalidades: 

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

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

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

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

CAPITULO li - DA ADMINISTRAÇÃO 

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

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

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

CAPÍTULO'llf- DA ASSEMBLEIA GERAL 

os represente, que estejam em situação 

, --
A·IO.') 3i;3~~lO 
JAt-11:~1·-·o , ---::.,:'t.J. n 

.. ~ ... ,. .. ~, ............. 
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Artigo 17 - A Assembleia Geral Ordinária ser 
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trimestre, em dia a ser designacio pelo Conselho de Administração, garantido a um quinto 
dos associados o direito de promovê-la. 

Parágrafo Primeiro - A convocação para Assembleia Geral Ordinária será feita com 
antecedência de 15 (quinze) dias, mediante publicação do edital em jornal diário local, 

bem como, através de postagem do mesmo no site da Associação. 

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

Artigo 18 - A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada pelo Presid.ente do 
Conselho de Atlministração ou pela maioria dos membros deste, pelo Conselho Fiscal, ou 
a requer-imente de, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos associados . 

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

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

Artigo 20. Compete privativamente à Assembleia Geral: 

1 • E)eger e empossar os membros do Conselho de Administração, descritos no art. 22, 

deste Estatuto; ~,, 
li - Alterar o Estatuto; 
Ili - Deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis; 
IV·-Aprovar·a proposta de dissolução ou extinção da Associação; 
V - Nomear o Conselho Fiscal; 
VI - Nomear Auditoria Fiscal, examinar, aprovar as contas, o relatório de ativid;ides da 
Associação· durante o exercício findo, assim como, o programa de ação apresentado pelo 
Conselho de Administração para ano entrante; 
VII - Resolver assuntos propostos pelo.Conselho de Administração; 

CAPÍTULO IV- DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

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

'· /'~- Ártlgo 22 - O Conselho Administrativo será composto por 15 

11~
,. ·em_A;sembleia Geral, observando os seguintes critérios: 

s... -:--._ 
~ 11~:!~ti-too/ 

(quinze) membros, eleitos 
--'"1 

, '-. <;,lf_, IÔ 
'"'-.:. 

--..........._ 
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a) 3 membros natos a serem indicados pelo Poder Público como representantes da 
área afim, no caso da qualificação da entidade como organização social; 

b) 4 membros natos representantes de entidades da sociedade civil; 
c) 3 membros, sendo 1 eleito dentre os membros ou associados e 2 eleitos dentre os 

empregados da associação; 
d) 5 membros, indicados pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de 

notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. 

Parágrafo· Primeiro - Den~re os membros do Conselho Administrativo serão eleitos 
1 (um) Presidente, l(um) Vice Presidente, 1º e 2º Tesoureiros e 1º e 2º 
Secretários, 05 (cinco) membros para a composição do Conselho Fiscal e os 
demais serão.membros colaboradores. 

Parágrafo Segundo - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de 
Administração deverão ter ficha limpa, sem condenação por decisão transitada em 
julgado por Tribunal Judiciário, e não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o 
3" grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Munieipais, Vereadores e Diretores de 
quaisquer entes da administração direta e indireta. 

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

Artigo 23 - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 4. anos com 
início na data de sua posse e se extinguirá por ocasião da posse do i:iovo Conselho, 
admitida a·recondução do seu membro por um mandato consecutivo, podendo ser eleito 
ou indicado decorrido o período de quatro anos do seu último mandato. 

Parágrafo único - O Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Tesoureiros e 1º e 2º Secretários 
e os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pelos seus pares, na primeira reunião AJdo 
Conselho. · 

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

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

Artigo 26 - O Conselho de Administraç~o se reunirá ordinariamente uma vez a cada 
bimestre, na data hora e local fixado na sessão imediatamente anterior e 
extraordinariamente a qualquer tempo 

Parágrafo Primeiro - As decisões do Conselho de administração serão tomadas por 
maioria absoluta dos membros presentes, sendo que o Presidente do Conselho 
participará das reuniões sem direito a voto, exceção apenas em caso de desempate. 



• 

• 

2·0TICIAL l>E REGISTRO avu. DF. PF.SSOAS JURIDfCA.'li DE BAURU- SP 
MrCROJl'll.JdADO-kº 65.333 

Parágrafo Quarto - Nas reuniões do Conselho de Administraçãó, o diretor executivo 
deverá participar com direito a voz e sem direito a voto. 

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

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

r 

1 - Eleger o seu Presidente e Vice-Presidente, 1º e 22 tesoureiros; 12 e 22 
secretários, a cada início de mandato, nos termos do art. 22; 
li - Eleger, dentre os membros do Conselho, os cinco membros do Conselho 
Fiscal; 
Ili -Aprovar e dispor sobre a alteração do Estatuto; 
IV- Deliberar sobre a dissolução ou extinção da Associação; 
V- Designar e Dispensar os· membros da diretoria; 
VI - Fixar a remuneração dos membros da diretoria; 
VII -Aprovar Proposta de Contrato de Gestão, Convênios ou Ajustes; 
VIII -Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução dos contratos de 
gestão, convênios ou ajustes, os relatórios gerenciais e de ativi.dades da 
Associação elaborados pela Diretoria; 
IX - Aprovar a proposta de orçamento da Associação e o programa de 

investimentos; . ~,' 
X - Aprovar o regimento interno da Associação que deverá dispor, no mínim , 
sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências; 
XI - Aprovar o regulamento próprio contendo os procedimentos ra 
contratação de obras e serviços, bem como, para compras e alien?ções, obras 
e serviços e o plano de cargos e salários dos empregados da Associação; 
XII - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 
demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da Associação, com 
o auxilio de auditoria externa; 
XIII -.Cumprir e fazer cumprir fielmente o presente estatuto; 
XIV - Criar e dissolver comissões especiais e coordenadorias e determinar os 
limites dos seus poderes; 
XV - zelar pelo uso do nome da SORRI e sua filosofia; 
XVI - Revisar e controlar as atividades da SORRI-BAURU; 
XVII - Orientar o Diretor Executivo na execução das decisões da Assembleia 
Geral e do Conselho; 
XVIII - Fixar, anualmente, o valor limite para celebração ou realização de 

I" ~~'· /} ~aisquer atos ou contratos pelo diretor executivo; ~-- 1.l O /º 1;~ · Y/ ~RECº'"' 
.. ~....... .lA.t-,rz,..... ~ ~~1· \ coNrE \G\~~l 

-.--......:.._d/;~ Yv \ 
~,_ -

---~ .. 
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XIX - Autorizar, com antecedência, o Diretor Executivo a celebração ou 
realização de quaisquer atos ou contratos cujo valor exceda àquele .que é 
fixado, anualmente, pelo Conselho; 
XX - Aprovar o salário dos empregados, respeitados os ditames constitucionais, 
do acordo coletivo da categoria e.da legislação;. 
XXI - Regular e designar bolsas ou outros benefícios para os usuários da SORRI
BAURU; 
XXII - Propor à Assembleia Geral alterações do Estatuto; 
XXII! - Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 
XXIV - Propor plano de ação a1iual e submetê-lo à aprovação da Assembleia 
Geral; 
XXV -Analisar e deliberar sobre proposta para admissão de associado; 
XXVI - Deliberar sobre o pedido de demissão, bem como, sobre a aplicação de 
penalidades ao associado, inclusive sobre sua exclusão; 
XXVll - Resolver os casos omissos neste estatuto levando-os à Assembleia 
Geral, quando se tratar de assuntos de maior relevância. 
XXVlll - Receber legados, dçmativos, subvenções e repasses governamentais e 
outras de natureza semelhante; 
XXIX - Proceder a publicação dos relatórios financeiros e ou o .balanço anual e 
do relatório de execução do contrato de gestão anualmente no Diário Oficial 
do Município. 

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

Parágrafu Segundo - No procedimento administrativo deverá ser apurada a ocorrência 

•• 

de justa causa, pautada no descumprimento das disposições estatutárias, .principalmente . 
aquelas previstas no artigo 14 deste Estatuto. V 
Parágrafo Terceiro - Se o procedimento administrativo concluir pela ocorrênc'1a de jusVD &... 
causa, o Conselho de Administração deliberará sobre a exclusão. 9 -

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

Parágrafo Quinto - Para a aprovação ~as matérias contantes dos incisos 11, Ili, IV, X e XI é 
exigido qorum de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administr-ação. 

Artigo 28 - Compete ao Presidente: 

1 - Representar a Associação ativa e passivamente em juízo ou fora dele, 
perante o poder público, autarquias, entidades e pessoas, devendo render 
informes de suas atividades.ao Conselho de Administração; 
li -Assinar convênios e contratos; 
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SORRI-BAURU 
Ili - Convocar e presidir reuniões do 
Assembleia Geral e proferir voto de desempate nas decisões do Conselho de 
Administração; 
V - Ser membro permanente de todas as comissões estabelecidas pelo 
Conselho de Administração; 
VI - Assinar cheques com o Tesoureiro na ausência do Diretor Executivo; 
VII - Assinar contrato de filiação com a SORRI-BRASIL; 
VIII - Desempenhar outras funções estatutárias ou regularmente previstas. 

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

Artigo 29- Compete ao Vice-Presidente: 

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

• 

Artigo 30 - Compete ao Tesoureiro: 

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

Parágrafo Único - Compete ao 22 Tesoureiro desempenhar as funções do-tesoureiro na 

ausência deste. . Àl\' 
Artigo 31 - Compete ao Secretário: t/\J 

1 - Secretariar as reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral e 
redigir as competentes atas; 
li - Desempenhar outras funções estatutárias determinadas pelo Conselho de 
Administração ou delegadas p-elo Presidente. 

CAPITULO V - DA DIRETORIA 

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

,·~ .. ,ertigo 33 -O Diretor Executivo exerce as funções executivas da Associação e, com direito 
. · 10-:J. 'ii'pz,~m _direito a voto, particip:rá das reuniões da Assembleia Geral, do C~s;~~.te. 

i.... _ - gr:.~ de todas as com1ssoes por este estabelecidas. - coM o 
~~' · .'l:~ ,.0Y-Y10.y; . ~reRE .,.,A, 

. . -,~"'·-.. / \ ~O?J)~~\G\~,,.,.l"\\-jf%3~ 
._ 
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Artigo 34 - Compete ao Diretor Executivo: 
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1 - Submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de contratos de 
gestão, convênios, os planos de ação, orçamentos, programa de investimento, 
regulamentos internos, criação ou extinção de cargos ou qualquer outro assunto 
que reclame a atenção do mesmo; 
li - Responsabilizar-se pela execução das deliberações do Conselho de 
Administração; 
Ili - As~inar cheques da Associação em conjunto com o Tesoureiro; 
IV - Realizar quaisquer atos.ou contratos sem prévia autorização do Con~elho de 
Administração, cujo valor não exceda quantia fixada pelo mesmo; 
V - Dar informe anual das atividades e relatórios gerenciais à Assembleia Geral e 
ao Conselho de Administração quando solicitado; 
VI - Prestar contas ao Conselho de Administração e fornecer informações 
solicitadas; 
VII - Representar a Associação judicialmente e extrajudicialmente quando 
determinado pelo Presidente do Conselho de Administração. 
VIII - Praticar todos os atos de administração executiva da Associação; 
IX - Gerenciar os setores de Secretaria e Ouvidoria; 
X - Intermediar os contatos com o Jurídico, Comitês e Comissões; 
XI - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo integrado de 
Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Dispensação de Tecnologia Assistiva e 
Produtos Especiais - "NIPTEC" -; 
XII - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo de Pesquisa 
Científica e Capacitação - "PESCC" -; 
XIII- Gerenciar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o Núcleo de Apoio à 
Gesta o - "NAG" ; 
XIV - Supervisionar e receber informes do Diretor Administrativo, bem como,vb 
fazer cumprir as determinações do Conselho de Administração; • .· 
XV - Ter sob sua guarda e responsabilidade tudo o que estiver relacionado com as • . 
finanças da SORRI-BAURU; '-· 
XVI - Dirigir a arrecadação da renda da associação e depositá-la da forma que for 
estabelecido pelo Conselho de Administração; 
XVII - Fazer pagamentos em espécie nos limites e pela forma que for estabelecida 
pelo Conselho de Administração; 
XVIII - Supervisionar, em conjunto com o Diretor administrativo, as unidades de 

serviços e atividades do setor de reabilitação; 
XIX -Avaliar, em conjunto com o Diretor Administrativo, o impacto das ações e 
planos terapêuticos; 

Parágrafo único. - O Diretor Executivo poderá delegar tais atribuições ao Diretor 
Administrativo ou a qualquer empregado com a necessária habilitação para o 
desempenho das mesmos. 
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Artigo 35 - Compete ao Diretor Administrat'rvo: 
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1 PROC. N2 
FOLHAS 

1 - Elaborar, desenvolver, cooordenar e acompanhar projetos visando a 
concretização dos objetivos da SORRI-BAURU, inclusive buscando recursos de 
entidades governamentais, não-governamentais e privadas; 
li - Auxiliar o· Diretor Executivo no desenvolvimento de suas atribuições, 
substituindo-o quando necessário; 
Ili - Coordenar e supervisionar atividades e programas especiais desenvolvidos 
pela SORRI-BAURU, individualmente ou em parceria com órgãos governamentais 
ou instituições e empresas privadas; 
IV - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo de Apoio à Gestao 
- "NAG"·; 
V - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o [l)úcleo integrado de 
Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Dispensação de Tecnologia Assistiva e 
Pródutos Especiais - "NIPTEC" -; 
VI - Gerenciar, em conjunto com o Diretor Executivo, o Núcleo de Pesquisa 
Científica e Capacitação - "PESCC" -; 
VII - Elaborar propostas de regulamentos, regimentos, rotinàs e normas, bem 
como auxiliar o Diretor Executivo na elaboração do planejamento administrativo e 
financeiro da Associação. 
VIII - Representar a Associação judicialmente e extrajudicialmente quando 
autorizada pelo Diretor Executivo. 
IX - Emitir parecer sobre os projetos da Associação; 
X - Estabelecer planos de ações e metas para o setor de reabilitação, baseado no 
plano de trabalho e diretrizes da Associaç5o; 
XI -Supervisionar, em conjunto com o Diretor Executivo, as unidades de serviços e 
atividades do setor de reabilitação; 
XII - Desenvolver rotinas, fluxos e instrumentos para garantir o acesso da 

• 
população aos serviços da Associação; ~ 
XIII -Avaliar, em conjunto com o Diretor Executivo, o impacto das ações e planos 
terapêuticos; 

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

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL 

Ar'tigo 36 - O Conselho Fiscal será constituido por OS (cinco) membros eleitos pelo 
Conselho de Administração, dentre seus membros, sendo 03 (três) efetivos e 02 (dois) 
suplentes. 

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

L 
() ~Ej'~~eará outro membro. _ ~ ..... ,- , · .. :1-:;"~º . .--- e: coM o 

- • ·~/;,., O, oNfE.R'--.: :,~ __ /. . e 0 .. \G\NÃL 
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Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1 - Examinar os livros de escrituração da Associação; 
li - Opinar sobre as contas, os balanços e relatórios de desempenho financeiro e 
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 
organismos superiores da instituição; 
Ili - Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 
operai;:ões financeiras realizadas pela Associação; 
IV - Acompanhar o trabalho da Auditoria Fiscal nomeada pela Assembleia Geral; 
V - Convocar Assembleia Geral Extraordinária; 
VI - lnfo_rmar ao Conselho de Administração sobre as irregularidades da 
administração; 
VII - Publicar, anualmente, no Diário Oficial do Estado, os relatórios financeiros 
e/ou o balanço anual. 

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

TÍTULO ili - DO PATRIMÔNIO 

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

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

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

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

Parágrafo único - Ocorrendo a extinção ou desqualificação da Sorri-Bauru haverá 
incorporação integral do seu patrimônio, dos legados ou d_as doações que lhe tiverem 
sido destinadas e dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao 
patrimônio de outra organização soçi<ÍI qualificada no âmbito do Município de Bauru, da 
mesma área de atuação ou ao patrimôfliO do Município, da União dos Estados, do distrito 
Federal, na proporção dos recursgs e bens por estes alo"tados. 

-.._ ... ..,., 
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I• 

FOLHAS_~-~~:=- .-::.J 
Artigo 42 - Na hipótese de falecimento ou e desinteressedos Conselheiros que 

deixarem de comparecer coletiva ment e às reuniões por mais de 90 (noventa dias), a 

Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada por, no mínimo 1/5 (um quinto) 

dos associados. 

Artigo 43 - É vedado aos conselheiros, administradores e dirigentes da Sorri exercer 

cargo de chefia ou função de confiança no Sistema lJnico de Saúde - SUS e outros órgãos 

do Poder Público. 

... 

. . .._ . 

' J 

Bauru - SP -, 18 de Fevereiro de 2.019. 
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.o EM R~BILITAÇÃO 

i.A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO" 

Ata número quatrocentos e treze da Assembléia Geral Extraordinária da SORRI
BAURU, realizada no dia dezessete de abril de dois mil e dezessete, em segunda 
chamada, na sala de reuniões da Associação , sita à Avenida Nações Unidas, 
cinquenta e três quarenta, às dezenove horas, com a participação dos associados 
que assinaram o livro de presença: João Carlos de Almeida, Célia. Roccio Garcia 
Lopes, Maria Norma Vuolo Sajovic Martim, José Netto Rodrigues Ruiz, Valdir 
Aparecido Canal, Aparecido Osvaldo Seivilhano, Dinarte Batisteti , Odair Sebastião 
Moreno, Antonio Augusto de Andrade, Amantino Archanjo de Britto Junior, Mansour 
Sassine EL Asmar e Ivan Francisco Ruiz Torres. Participaram como convidados: 
Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Diretora Administrativa, Yeda Costa 
Fernandes da Silva, Advogada da Associação, Maria Elisabete Nardi, Diretora 
Executiva e Luís Fernando Maximino Bento, Gestor de Informação da SORRI
BAURU. O Presidente João Carlos de Almeida iniciou a assembleia apresentando o 
novo associado, Ivan Francisco Ruiz, e solicitou para que todos se apresentassem, o 
que foi feito, dando as boas vindas ao recém chegado. Em seguida o Presidente 
passou a palavra à advogada da SORRI - Ora . Yeda Costa Fernandes da Silva -
que discorreu sobre a questão da convocação da presente Assembleia para 
eleição de membros para o Conselho de Administração, informando que, 
conforme consta do artigo 23 do Estatuto da SORRI-BAURU, o mandato dos 
membros do Conselho de Administraç;3o é de 04 (quatro) anos, com inicio na 
data de sua posse e extinguindo-se por ocasião da posse do novo Conselho, 
admitida uma única recondução. No entanto. existe uma exceção no que tange à 
metade dos membros que compuserem o primeiro Conselho de Administração, 
cujo mandato será de dois anos. Ademais , consta do Parágrafo 1 º do citado 
artigo que os Conselheiros do primeiro Conselho de Administração, cujo mandato 
é de dois anos, deveriam ser definidos na primeira reunião pelos próprios 
Conselheiros. O Presidente retomando a palavra expôs que a presente 
Assembleia foi convocada para a realização de eleição de 15 (quinze) 
conselheiros, dos quais 08 (oito) terão mandato com duração de 04 (quatro) anos e 
07 (sHte) terão mandato com duração de 02 (dois) anos. Passou-se, então, à 
votaçüo para escolha dos 15 membros do Conselho de Administração. Colocado 
em votação foram eleitos os seguinte:s membros: João Carlos de Almeida, 
Evandro Ventrilho, Aparecido Osvaldo Sevilhano, Maria Norma Vuolo 
Sajovic Martim, Antonio Augusto de Andrade, Ivan Francisco Ruiz Torres, 
Dinarte Batisteti, José Netto Rodrigues Ruiz, Valdir Aparecido Canal, Odair 
Sebastião Moreno, Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Roccio 
Garcia Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior, Mansour Sassine EL 
Asmar e Luís Fernando Maximino Bento. Os dois nomes indicados pelo 
ConSE!lho de Administração para repre$entar os empregados da SORRI-BAURU 
foram Maria Estela Bandeira Moreira Rueda e Luís Fernando Maximino 
Bento. Na sequência, dentre os eleitos e empossados foram escolhidos 50% dos 
membros do Conselho de Administração que terão mandato inicial de 02 (dois) 

~
ano~~ 1ra o período abril de 2017 a abril de 2019, sendo escolhidos os 

; \'1\v((-~~ ·;; 'i:t;,-1 ~~ . I J • I ·· . ) , : 
•( el ~ : • I • l : • ,# • • • ! 
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"A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO" 

seguintes: Valdir Aparecido Canal, Odair Sebastião Moreno, Ivan Francisco 
Ruiz Torres, Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Roccio Garcia 
Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior e Mansour Sasslne EL 
Asmar. Dessa forma , os demais membros, quais sejam: João Carlos de 
Almeida, Evandro Ventrilho, Aparecido Osvaldo Sevilhano, Maria Norma 
V_uolo Sajovic Martim, Antonio Augusto de Andrade, Dlnarte Batisteti, José 
Netto Rodrigues Ruiz e Luís Fernando Maximino Bento foram eleitos, para o 
período de abril de 2017 a abril ce 2021. Todos os Conselheiros foram 
empossados em seus cargos, que assim ficaram: Presidente: João Carlos de 
Almeida, Vice Presidente: Evandro Ventrilho, 1° Tesoureiro: Aparecido Osvaldo 
Sevilhano, 2° Tesoureiro: Maria Norma Vuolo Sajovic Martin, 1° Secretário: Luis 
Fernando Maximino Bento, 2° Secretário: Antonio Augusto de Andrade, Conselho 9-
Fiscal : Dinarte Batisteti , José Netto Rodrigues Ruiz e Valdir Aparecido Canal. 
Suplentes do Conselho Fiscal: Odair Sebastião Moreno e Ivan Francisco Ruiz 
Torres. Demais membros: Maria Estela Bandeira Moreira Rueda, Célia Roccio 
Garcia Lopes, Amantino Archanjo de Britto Junior e Mansour Sassine EL Asmar. 
Na sequência, houve a apresentação e discussão do novo Regimento Interno da 
Associação, o qual foi votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, o !?residente João Carlos de Almeida encerrou a reunião. Eu, Luís 
Ferna ·-Ma · ino Bento, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada 

1. ' • i ', e pelo presidente João Carlos de Almeida. 
·· f .,..:r Bauru, dezessete de abril de dois mil e dezessete. 

-- • • 1 ........... ... -! · 
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PROC. N2 

FOLHAS 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SORRI-BAURU 

Certifico que os dirigentes e conselheiros da SORRI-BAURU são os abaixo relacionados 
e que o período de atuação de todos é de 2017 a 2019 e não houve remuneração ao 
dirigentes e conselheiros. 

1 - JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 

Presidente Exercicio 2017, Afastamento 02/01t/2018 até 22/10/2018 reassumindo 23/10/2018 

até 2019. 

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

Via Puccini 1-50- Residencial Tivoli 1- CEP: 11'053-095- Bauru-SP. 

Fone: 3234-7387 - 9652-2564 Data de nasc.: 08/11 - Casado - Jornalista 

Comercial: 3235-3878 

joaob_ Qu@astraJ corr1:...t?l 

2- EVANDRO VENTRILHO 
Vice - Presidente Exercicio 2017, Presidente um Exercicio 02/04/2018 até 22/10/2018 

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

RG: 16.825.741 CPF: 067.811.518-43 

Praça Sallin Haddad Neto nº 13-1 O Apto nº 180;~ Vila Universitária Bauru SP 

Cep 17012503 Fone 33138178 Cel. 96614340 

Data de Nasc. 06/03 Casado - Dentista 

Fone: 3223-6153 - 9661-4340 

ComE!rcial: 3313-8178 

eventrilho@hotmail.com 

3-APARECIDO OSVALDO SEVILHANO 

1° Tesoureiro - Comissão Finanças e Patrimônio 

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

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

Fone: 99609-6550 Data de nasc.: 28/08 - Casado - Contador 

ComEircial: Entrou na SORRI em 12/05/1993 

rb_aparecido@travelnet.com.br 

04 - MARIA NORMA VUOLO SAJOVIC MARTlM 
2° TeHourelra 

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

Rua Dr. Eduardo Vergueiro de Lorena, 02-58 - CEP.: 17.012-450- Bauru-SP. 
Fone: 3224-3007- 9771-6031 Data de nasc: 21103 Casada - Advogada 

ComE!rcial: 3212-5444 

mactE~ria@gmail.com 

0.5- LlJIS FERNANDO MAXIMINO BENTO 

i1º·Sei:retário 
I ,. •• . . 

I R. G.! 435.179. 782-8 - C. P. F.: 329.201 .558-81 -- Brasileiro 

·: •.. ~~a : J~"'!~ ·q4~~s ~e ~~s~s·nº 3-28 - Terra Branca - CEP.: 17.054-130 - Bauru-SP. ,,.ra\ 
Fone: 98804"1S591; - éaSpdO - Gestor de Informação ~O~ O 
Comercial: 4009-1000 .' \ co~fE,"-\o .. 1Jll\. 
ben10.1t@omai1.com \ oV...\G\1 ... 

O,Õ' 



06- ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE ANDl~ADE 
2° Secretário 

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

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

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

Comercial: 3235-5000 

augusto.andrade@ad.com.br 

07 - JOSÉ NETTO RODRIGUES RUIZ 

Conselho Fiscal - Efetivo 

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

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

Fone: 3224-2515 - 9795-9729 Data de nasc.:01/11 - Casado - Engenheiro Aposentado 

Comercial: Não tem 

silvia.netto@hotmail .com 

08 - DINARTE BATISTETI 

Conselho Fiscal - Efetivo 

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

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

Fone: 3239-1736 - 9791-0711 Data de nasc.: 11/09 - Casado - Empresário 

Comercial : 3102-4000 

cencob@cencob.com.br 

9- ODAIR SEBASTIÃO MORENO 

Conselho Fiscal - Efetivo 

R.G: 6.376.473-8 - CPF: 711 .690.678-91 

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

Fone: 3227-7956 99712-3578 Entrou: 22/08/2016 

brumoreno@uol.com.br 

10- ALCIR LÚCIO KAUFFMANN 

Suplente do Conselho Fiscal 
R.G: 9.914.165-6 - C.P.F:959.393.008-63 

Rua: Avenida Affonso José Aiello 14-100 Casa E-15 
Fone:3234-6640- 99771-3184 Data de nasc. ·13112- Casado-Aposentado 

alkauffmann@hotmail.com 

,. 



• 

. ~. 

12- LUIZ AUGUSTO BRASA FRANZOLIN 

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

Avenida Antenor de Almeida 1-199 C3 Cep: 17047.590 

Fone:3214-3294- 99630-2081 Data de nasc. 27101 - Casado 

luiz@franzolin.eng.br 

13- MARIA ESTELA BANDEIRA MOREIRA RUEDA 

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

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

Fone:- 98129-5454 Data de nasc. 20109 - Casada- Diretora Administrativa 

mestelarueda@gmail.com 
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13/0512019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

e· REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

r:~~::1~s°:~=~ 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOI DAr.o.o~.o.aERruAA 
1 MAlR~ CADASTRAL 

31
/0

311977 

1 NOM! EMPA!SARlllL 

SORRI-BAURU 1 
<;<;JU1U0 E OESCRICA<I DAS ATMOADE.$ f<:ONOMICAS S~CUlfl!AlllAS 

1 
32.50-7..01 ·Fabricação de Instrumentos não-eletrónlcos e utenslllos para uso mt!idlco, clriir;Jco, odontológlco e de 
laboratório 

1 CWIGO E DE&CIUCAO DA NATURQAJURfDICA 

399-9 •Assoc1ã~10 Privada 1 

1 l.OllllADOUllO 
: AV NACOES UNIDAS 

11 NUMERO 
$3..fO 1 

1 COMPLEMENTO 

1 

1 ~~033-160 1 1 ~~~~~i:;~S.GEISEL 1 1~~~:~ Li 
1 ~~~;~.~~~g~~-oRRl.COM.BR 1 1ji~j~o"o;.1000111•1 uoe-1021 

1 ;.'!.r; FEDERATIVO RESPONs:\VEL (EFR) 

l:CCAOASTRAI. 
1 

1 MOTIVOlle.&ITU;;cM)CAOMTRAL 

1 SiiüAÇÃo ESl'ECW. ........ 
1 

Aprovado pela Instrução Normallva RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emilldo no dia 13/0512019 às 08:15:29 (data e hora de Brasília) • 

r=;uí\ÇÃÕ CAOASTRAL 
11/0912004 

1 ~~.~ srrw.çlõ ESPECIAi. 

Página: 212 

~OC.N2 
FOLHAS 
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-•, 13/0512019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

~~~~1':õíMI 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAOl ""'r.-. ....... et:RruR.t. 

1 MATRIZ CADASTRAL 311113111n 

r ~ PM'llla.ylAL 
_SORRl-8AURU 1 
1 Tfí\íLoDOEST™l'OCllD'ilt'.Dl!.FNfTASIA) 

SORRI 1 ~ ' 
-E-------DAAllVID-.ctl PlllHCFiO.I. 

1 IUCM..00 ·AtMd•ft• d• Hsoda"6ell de .s.t'•A d• dlrvkos SDClilll 

-lllf.IC.__ Al'IWlllADU ·- l.e ·-- ·-
!M.IU-01 -A!Mdadols d• or;anbaç6el; assocletlvas Pgildas l cultura• A ant 
M.I~ • Allvld11H1 associativas não especlflcadas •lrteriocmente 
72.1Q..O..OD • ~sCJUlH e dtsenYOtvlniento experimeni.l em clinclu ftslcu e n&lunl1 
H.3o-6.o2. ACMdade médica atntrulalorlal com recursos para r.aRuçJo dt sqmes comptem1ni.n1 
U.3(1.4.81 ·MMdades de atenção ambulalorfal nlo es.,.clllcedH anlerionntntt 
H.SO.O.U. At1Yid11du de p«1rtsslonals dli lrea de 11Ude nlo espccmi::adas 1n1trlorment1 
H.to-MI • Outr.111tlvldades de alefiçio l Qtlde hun,.1111 nlo especlni::adas 1ntertorm1nl1 
11.40-2:-09 • &1rvlço1 de diagnóstico porm4todos 6~ • endoscopla 1 Ollill'OI sum .. an•rauo• 
16.40-2·11 ·Atividades de serviços de complementaçlo diagnóstica e leraptullu nlo Hpeclfk1d11 anterlonnen1e 
77,lM..02 ·Aluguel de equipamentos clentlflco1, m6dlco• • hospllal.ra1, sem oper1dar 
H.20-1-03. cant1rw11 • u:rvlços de ellmentaçlo privativo• 
H.StM-06. AIMdades de fonoaudlologla 
H.6tM-o4. Alivld1dtl1 de fla[olorapbl 
H.SG-0..01 • Alivld1des da enfarrnageni 
H.60-Cl-Cll • Allvldadts dt pslco$ogla 1 pslcam!ilb;e 
16.60-Cl·02. Atividades de pronulon1ls d1 nUUlçlo 
18.50-0-115 •Atividades d• terapia ocupaclorwil 
47.7W-OO • Comirclo varejlsbl do 9rllgoa midlcoa • ortop4idlcoa 
l0,12-0-00. Fabricação de blclcl1las a trlc:lclos nlo.ftlolorludoa, p1ç11a1c11a6rlaa 
31.50-7..03. Fatiricaçlo de aparalhoa 1 ulensllloa para cornçlo da d1l11lta1fl1lco11 aiur1lho1 ol1ap4'dlcn am garal sob 
1ncom1nda 

1 &5õíõõ t OE= CA,HATURUA JüRJDteA 
: U9·1 ·Associa o Privada 1 

[=e°.s UNIOAS 
11 NUMfllO 

U-40 
1 1 COtil"l.Ul~NlO 

1 

[~0l).2S0 1 
1 MIRllOCSTlllTO 
: NUCLEO PRES.OEISEL 1 I "'™"'° : BAURU 1 ~ p 

COIHABRJO.;--ORRl.COM.BR 
[fH(lflltÇOW:TII= 

1 : j14! 4009·1000 l j14! 400f..1DZ1 
1 T!U!fOltf 

[ ElffE FEDEAAlll/O R!SííciHiÃVE~ IUR) ..... 
[iT\iAÇÃÕCAOA$TRAI. 

ATIVA 1 

[ 1,0Tl\IOOf 6ITUAÇAO C/oOASTV.I. 

[~ESPl!CIA~ 
1 

A+.rovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de detembro de 2018, 

Emitido no dia 13/0S/2019 ês 08:15:29 (data e hora de Bresilfa), 

" 

1 ~TADAlf!WÇÃÔe.t.DA&TJI~ 
111Dll201M 

1~~mLI;;çlõUPEC1A1. 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 47 .641.907 

l~essalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos Inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é fe.ita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n• 

Data e hora da emissão 

Validade 

22614338 

19/06/2019 10:50:40 

30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Folha 1de1 

(hora de Brasília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n• 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dividaatlva.pge.sp.gov.br 
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PROCURADORIA GERAL 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 47.641.907 

Hessalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do ·1nteressado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada . 

Certidão nº 

Data e hora da emissão 

Validade 

22614338 

19/06/2019 10:50:40 

30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Folha 1 de 1 

{hora de Brasília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n• 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dlvldaativa.pge.sp.gov.br 
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MINISTéRIO DA FAZENDA FOLHAS '2 G0 2.i 
Socrotarla da Recoita Federal do Brasil 
Procuradorfa-Gernl da fazandn Nac:lonal 

CERTIDÃO NEGATIVA DE D~OITOS RELATIVOS.AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
' DA UNIÃO 

Nome: SORRI-BAURU 
CNPJ: 47,641.907/0001·01 

Ressalvado o diroito de a Fazenda Nacional cobrar n inscrever quaisquor d[vidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima ldenllítCadO que viorom a ser apuradas, 6 certlrlcado que 
não constam pendências em seu nome, rela!Mls a créditos tributarias ildminlslrados pela Secretaria 
da Recella Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é vâllda para o estabctlnclmanlo malriz e suas flllals o, no caso de enlo lederallvo, para 
todos os Orgêos e fundos públicos da administração direta a ela vinculados. Refere~o é s\luação do 
sujeito passivo no âmbito da RFD o da PGFN e abrango Inclusive os· contribuições soclols'prevlstas 
nas ollneas 'e' a 'd' do parágrafo único do nrt. 11· da Lei nª 6.212, de 24 de julho do 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à verlflcaçtio do sua autenUcfdadG na Internet. nos 
endereços <http:Jfrfb.gov.br> ou <tiUp:l/'M'>'w.pgfn.gov.br.>. 

Certidão emitida graluitamcnle co~ mtso na Portaria Conjunla RFBIPGFN nª 1.751, de 2110/2014. 
Emilida às 13:56:09 do dia 06/0312019 <;hora e dota do Brasília>. 
Vâllda a1602109/2019. 
Código de controla da ~rtidão: CD9F.FOCB,2'fBE.6447 
Qualquer rasura ou f!monda lnva!Jdaré este! documento . 

.. 
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lnscriçãO Municipal: 11316 

Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA ~~oc. N2-.....:...::::--l-L,,.J-°I_!__~ 
Secralaria de Economia e Finan1~~F~O:.:l:H.::_AS::::=z:~bJ:::;:Z::::=:::i:z:d 

Dep~rtamonlo de /\rrar.adação íribut~ria 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documenlo ernitido aletrõnicamcnte. Númoro da transação: 1928335 

Contribuinte: SORRI BAURU- 47.641.90710001-01 

Endereço Fiscal: AVENIDA NACOES UNIDAS, 53-40 

Atividade: REABILITACAO E REINTEGRACAO DO INCl\Pl\CITl\DO E SERVICOS GERAIS DE MAO DE OBRA ENTIDADES E INSTITUICOES 
PUBLICAS OU PARTIC DE CARATER SOCIAL 

Empresa aberta cm: 0110911978 

CEHTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sir.lcma de conlrole de tributos municipais, a incxistôncla 
de débitos om relação a inscriçêo munir.ipal acima discriminada . 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Moblllárlos e abrange son1ente a inscrição municipal acima identificada. Nos termos do Art. 
102 do Código Trlbulário Municipal de Bauru, fica ressalvado o dlrerto da Fazenda Municipal de cobrar eventuais dóbitos anteriores. que sejam 
apurados postf'Jriormente ~ emissão deste documento. 

Certldêo cmlllda t!m: 15/04/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei '1571 de 2!i/08/2000) 

Praça das Cerejeiras. 1-59- BaurufSP - CEP: 1"(040-900 
Fone: (14) 3223-15'4- Fax: (14) 3234-2993 

http://v1WW.bauru.sp.gov.br 

tlFf\f\07i8E7UnD44f\41!FOFA09'1~6Ftl6 
Chl!YI) do au1e11!11:1çin 

'v'JWW.bauru.sp.gov.br/financas/certldoes/lmprimir._consulta.aspx?c=1928335&chavt1=0FAA072BE722"/5D11i1A4EFDFAOB746FB6 111 
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Identificação Municipal: 31094002 

Imprimir Cortidãoj PROC. NQ '!?™) : g 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR FOLHAS ---1.'=~:=:,,,::i..~:1...==..l. _ _:j 

SecretBria de "Economia ·a Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido oletrónica111onte. Nl1mero da transação: 1928331 

Contribuinte: SORRI BAURU· 47.641.007/0001·01 

Proprictárlo(s): SORRI BAURU· 47.641.907/0001·01 

Endereço: AVENIDA NACOES UNIDAS, 53-40 P/ GLEHll DE TERRAS DA FAZEND/\ V/\RGEM LIMPA 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, do acordo corn informações cc>lhidas cm nosso sislema de controle de tributos municipais, a incxlslôncla 
do débitos em relação ao imóvel acima discrhnJnado. 

Esta certidão rafere.-se exclusivamente aos Tributos lmoblllãrlos e abrange .somente o imóvel acima Identificado. Nds lermos do Art. 102 do 
Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito ds Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados 
posteriormente à emissão deste documento. · 

Certidao emitida em: 15/04/2010 
Prazo do Valldade: 6 meses (Loi 4571 de 25/0812000) 

Praça das Corojeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223· 15 !< - Fax: (14) 3234-2993 

htlp:/fwww bauru.sp.gov.br 

2C:S660Af;lll'AO!l7SCEf43471 U<lliOn2!'i:I 
Chav11111111utçnl/e11ç'" 

www.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir_consulla.aspx7c=1928331&chave=2C5li601\E83FAD975CEF4347194608253 111 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔM'CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Ins'crição: 
Razão Social: 
Endereço: 

47 .641. 907/0001 ·0l 
SORRI BAURU 
AV NAÇÕES UNIDAS/ 53-40 /NÚCLEO PRES. GE!SEL BAURU • SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:15/06/2019 a 14/07/2019 

Certificação Número: 2019061503122885836282 

Informação obtida em 19/06/2019 10:07:56 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA I>E DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SORRI-BAURU (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 47.641.907/0001-01 
Certidão nº: 172888364/2019 
Expedição: 23/05/2019, às 09:00:20 
Validade: 18/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SORRI-BAURU (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº 47.641.907/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos ·previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Cómissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 
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PLANO DE TRABALHO 

•• 

2° Termo Aditivo - Período 01/06/2019 a 31/12/2019 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome: SORRI-BAURU 

;. 1.2 Fundação: 25 de setembro 1976 

·" .-

1.3 Presidente/ Diretor: João Carlos de Almeida 

1.4 Mandato Atual Diretoria: Período de atuação é de 2014 à 201S 

1.5 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.5.1. Constituição da Entidade: 

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

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA ENTIDADE 

2.1. Caracterização da Entidade 

O Centro Especializado em Reabilitação SORRI-BAURU é uma instituição 

fundada em 1976 que atende pessoas com deficiências e necessidades especiais de 

todas as idades. Fomenta o desenvolvimento e reconhecimento de competências 

para gestão de sua própria vida visando independência e autonomia. 

Atua em regime de parceria com pessoas, grupos, órgãos governamentais e 

não governamentais e associações congêneres. 

A Instituição possui área de 4.091 m2 construídos, equipada e adequada para 

o cumprimento de sua finalidade, instalada em uma área de 35.893.32 m2 de terreno 

próprio. Dispõe de 46 salas para atendimento individualizado ou de pequenos grupos 

1 
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contemplando: 2 ginásios de fisioterapia sendo um infantil e um para adultos, 1 sala 

para reabilitação respiratória, salas para avaliação e intervenções com fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, psicologia, serviço social, nutrição, medicina e enfermagem, 1 

área para treino de atividades de vida prática, 3 cabines acústicas equipadas para 

avaliação audiológica completa e intervenções do processamento auditivo, 1 sala 

para exames e reabilitação de pessoas com disfagia, 1 oficina de música, 1 oficina de 

dança, 1 sala para games eletrônicos, 1 sala para atividades de teatro e artesanato, 1 

quadra de esportes, 2 jardins sensoriais, áreas externas para treino de marcha, 1 

parque infantil adaptado, 4 recepções, bosque externo com áreas convivência, 

refeitório e cozinha, 14 banheiros, além das áreas destinadas à oficina ortopédica, 

ambulatório de tecnologia assistiva com salas para atendimento, administração e 

apoio operacional. As salas de atendimento estão climatizadas com ar condicionado. 

A SORRI-BAURU está organizada em 4 núcleos: Núcleo Integrado de 

Pesquisa de Produtos Especiais e Tecnologia Assistiva (NIPTEC); Reabilitação 

(Assistência /Saúde/ Serviço de Apoio Educacional Especializado); Pesquisa 

Científica e Capacitação (PESCC); Núcleo de Apoio a Gestão (NAG). 

2.2. Finalidade 

A SORRI-BAURU tem como finalidade a promoção de acesso pleno e 

• imediato aos espaços comuns da vida na comunidade e a participação ativa das 

pessoas com deficiência - emancipação humana. A Instituição adota como missão a 

promoção dos direitos humanos, com ênfase nos direitos das pessoas com 

deficiência e tem como visão ser referencial, no Brasil na promoção do 

desenvolvimento de uma sociedade inclusiva, responsiva às necessidades das 

pessoas com deficiência. 

2.3. Histórico e Atuação 

A SORRI-BAURU foi fundada em 25 de setembro de 1976 com finalidade de 

inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na comunidade, tendo 

sido pioneira no Brasil, evoluiu e hoje é um importante Centro Especializado em 
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Reabilitação, desenvolvendo ações nas áreas de assistência social, saúde e apoio 

técnico à inclusão na escola regular 

Assim, oferecer um serviço de qualidade e excelência é a tônica da SORRI

BAURU, para tanto, a lnstiuição buscou ao longo da sua história, aprimorar suas 

ações visando a melhoria da assistência às pessoas com deficiência e/ou 

necessidades especiais. 

A parceria entre a SORRI-BAURU e a Secretaria Municipal de Educação de 

Bauru acontece desde 1988 para o atendimento ao público alvo oferecendo serviços 

especializados aos alunos da rede municipal de ensino e junto à comunidade por 

meio de programas preventivos e educativos. 

2.4. Descrição do Serviço 

O trabalho da SORRI-BAURU está fundamentado em algumas vertentes, 

entre estas, a Educação, que se destaca com papel fundamental, já que a apreensão 

do conhecimento revela-se essencial no processo de inclusão da pessoa com 

deficiência e/ou necessidades especiais. 

O Processo de Reabilitação na SORRI-BAURU não se limita ao atendimento 

ao usuário e familiar, mas também favorece à equipe das unidades escolares 

conhecimentos e informações sobre as deficiências, para isso desenvolve ações 

como capacitações, visitas e plantões escolares, 

conhecimentos especializados sobre as questões 

necessidades educacionais especiais. 

2.5. Público Alvo 

visando o apoio e 

das deficiências e/ou 

Pessoas de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, residentes na região 

abrangida pela Secretaria Municipal da Educação de Bauru e que apresentem 

Deficiência Intelectual, Auditiva, Física, Visual, Múltipla, Transtorno do Espectro 

Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de 

Aprendizagem, Discalculia, Dislexia, Transtorno do Processamento Auditivo, Distúrbio 
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SORRI-BAURU 

de Linguagem, Gagueira, Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor ou ainda que 

necessitem de esclarecimento diagnóstico e/ou de orientação especializada na área 

de reabilitação. 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1. Objetivo Geral 

Oferecer apoio técnico à equipe escolar e atendimento especializado aos 

alunos da Rede Municipal da Educação, que apresentem deficiência e/ou 

necessidades especiais, por meio de avaliações e intervenções com equipe 

interdisciplinar nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, psicologia, serviço 

social, nutrição e terapia ocupacional. 

3.2. Meta de Atendimento 

Avaliação e intervenções para 600 alunos da Educação Básica Pública 

Municipal encaminhado pela Secretaria Municipal da Educação (SME). 

3.3. Plano de Ação 

' 
3.3.1. Avaliação por equipe multidisciplinar de acordo com as queixas relatadas e 

necessidades detectadas no momento da triagem e avaliação inicial; 

3.3.2. Intervenções terapêuticas; 

Atendimento técnico especializado nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Psicologia, Terapia Ocupacional, Neurologia, Nutrição e Serviço Social, se necessário 
e de acordo com o plano individual elaborado durante a triagem/avaliação e suas 
revisões. 

3.3.3. Orientação familiar; 
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3.3.4 Orientação e apoio técnico à equipe escolar; 

3.3.5 Controle de Adesão ao Plano. 

Em caso de faltas o familiar é orientado pela equipe da SORRI sobre o risco de 
encerramento e assina o termo de responsabilidade e frequência. A unidade escolar 
também é comunicada via email a fim de orientar familiar e/ou responsável pelo 
aluno, evitando o encerramento por abandono ao tratamento e/ou falta de adesão. 
Caso seja inevitável o encerramento a unidade escolar e Secretaria Municipal da 
Educação serão comunicados por meio de relatórios mensais. Em casos de situações 
de risco será encaminhado um relatório para o Conselho Tutelar solicitando 
acompanhamento do caso. 

3.4. Prazo de Execução 

Janeiro à dezembro de 2018. 

3.5. Operacionalização 

3.5.1. ENCAMINHAMENTO - A SME, por meio da Divisão Educação Especial, 
enviará à SORRI-BAURU os encaminhamentos preenchidos pela equipe escolar de 
acordo com a necessidade do aluno detectada pela mesma e, de acordo com o 
número de vagas disponibilizadas pela Instituição; 

3.5.2. ANÁLISE DO ENCAMINHAMENTO - O Supervisor de Reabilitação, designado 
pela Instituição, recebe os encaminhamentos enviados via malotes e disponibiliza os 
agendamentos da triagem/avaliações de acordo com queixas e faixa etária; 

3.5.3. TRIAGEM E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - A avaliação clínico - funcional 
será realizada por equipe trans e interdisciplinar de acordo com as queixas, ciclo de 
vida e necessidades detectadas no momento da triagem; 

3.5.4. EXAMES COMPLEMENTARES E ENCAMINHAMENTO A OUTRAS 
ESPECIALIDADES - Serão solicitados/encaminhados em alguns casos exames 
complementares se necessários, avaliações de outras especialidades via Sistema 
Único de Saúde (SUS) visando estabelecer um diagnóstico preciso; 

3.5.5. DISCUSSÃO DE CASO - Reunião da equipe para fechamento de 
diagnóstico, organização do Plano Terapêutico Individualizado de acordo com as 
necessidades do aluno e família; 
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3.5.6. DEVOLUTIVA DE DIAGNÓSTICO - Será feita para a família no dia da 
triagem uma devolutiva do diagnóstico inicial que poderá ser complementado, se 
houver alteração, após a finalização dos testes e/ou exames/avaliações. 

3.5.7. ACOLHIMENTO - orientações sobre as normas da instituição, direitos dos 
usuários, serviços oferecidos e entrega da cartilha com tais orientações por escrito; 

3.5.8. INTERVENÇÕES - Os atendimentos/intervenções sempre ocorrerão no 
contra turno escolar, na frequência necessária ao plano individualizado, e poderão 
ser: 

- Atendimentos individuais e/ou em grupo, 
- Orientação familiar. 

3.5.9. REAVALIAÇÕES - Após o início das intervenções, o usuário será reavaliado 
semestralmente, anualmente ou a qualquer tempo, de acordo com o seu Plano 
Terapêutico Individual, a fim de acompanhar a sua evolução e para melhor 
direcionamento das intervenções de acordo com a sua necessidade, além de 
acompanhar a eficácia terapêutica das intervenções. 

3.5.10. VISITA ESCOLAR - conforme a necessidade da escola e do aluno, integrantes 
da equipe itinerante se deslocam para a visita escolar, que tem por objetivo discutir o 
caso, esclarecer dúvidas, orientar os professores e auxiliares na estimulação e forma 
de atuação junto ao aluno. São 20 horas semanais, totalizando 80 horas mensais. 

A equipe itinerante é composta por: 

-Terapeuta Ocupacional: responsável por verificar a necessidade de 
adaptações escolares do aluno e ambiente; 

-Psicólogo: responsável pelas orientações quanto ao comportamento; 
-Fonoaudiólogo: responsável pelas orientações referentes a aprendizagem e 

linguagem; 
-Fisioterapeuta: responsável pelas orientações referentes ao 

desenvolvimento motor e adaptações físicas. 

3.5.11. CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES - orientação técnica sobre a 
continuidade no processo de reabilitação para os professores por meio de 
capacitações, com carga horária de três horas cada, com temas levantados junto aos 
professores e relacionados às dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar de acordo 
com as necessidades individuais do aluno. São 10 cursos no ano totalizando 30 horas 
de capacitação. 
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3.5.12. PLANTÕES SORRI - discussão de casos, esclarecimentos de dúvidas 
referentes ao aluno, planejamento e recomendações interdisciplinares. 
Os horários deverão ser previamente agendados e caso não haja agendamentos, 
serão realizadas visitas às escolas pela Equipe Itinerante SORRI-BAURU. 

3.5.13. REUNIAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - discussão 
sobre dados relacionados às visitas, plantões e capacitações; entrega dos relatórios e 
propostas referentes às adaptações escolares e de acessibilidade. 
De acordo com a solicitação e disponibilidade da SME juntamente com a equipe 
SORRI-BAURU. 

3.5.14. RELATÓRIOS MULTIPROFISSIONAIS - após o processo de avaliação a 
SORRI-BAURU disponibiliza para a Secretaria Municipal de Educação, um laudo 
médico contendo o diagnóstico e o plano de intervenção recomendado. Após o inicio 
das intervenções a família e/ou escola poderão solicitar o relatório Multiprofissional 
anual contendo diagnóstico, plano individualizado do usuário e recomendações das 
áreas de acordo com a necessidade do mesmo. 

3.5.15. EMAIL ESPECÍFICO PARA ESCLARECIMENTO DA ATUAL SITUAÇAO DO 
USUÁRIO NA INSTITUIÇAO - um email é disponibilizado direto para professores e 
diretores da escola para esclarecimento de dúvidas quanto a real situação do usuário 
na Instituição. 

3.5.16. VISITA DOMICILIAR - o serviço social poderá ser acionado e realizar visita 
domiciliar de acordo com a necessidade e situação de risco e vulnerabilidade. 

3.5.17. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU) - Foi implantado em 
setembro de 2009 como um canal de comunicação acessível ao usuário e seu 
acompanhante para conhecer as opiniões sobre a instituição e suas necessidades; 
tornando-os participes e colaboradores para a busca constante de aperfeiçoamento 
dos serviços disponíveis pela instituição; possui um foco educativo, transparente, 
efetivo e personalizado. 

3.5.18. AVALIAÇAO DE ADAPTAÇÕES DE RECURSOS E MATERIAS PARA OS 
ALUNOS E UNIDADES ESCOLARES - de acordo com a necessidade, o aluno será 
avaliado pelo profissional em âmbito escolar a fim de verificar indicação das 
adaptações e recursos, tendo como objetivo favorecer a sua locomoção, 
aprendizagem, alimentação, comunicação entre outras necessidades apontadas pela 
equipe escolar e/ou familiar. Após será feita a prescrição das adaptções e enviadas 
para SME e familia tomarem ciência da indicação e necessidade para posteriormente 
aquisição. !/ 
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3.6. Conteúdo 

AREAS CICLO 1 (0-5 ANOS e 11 
MESES) 

DESCRIÇAO 
Promove e protege o 

desenvolvimento do bebê e 
crianças pequenas por meio de 

intervenções precoces e estimula 
seu vínculo com a familia e 

escola. 

FISIOTERAPIA - Estimular o desenvolvimento 

motor, as aquisições das 

posturas referentes a cada idade 

e o planejamento motor que 

influência questões sensoriais e 

cognitivas. 

.) 

CICLO li (6 ANOS-17ANOSe11 
MESES) 

Estimula os aspectos motores, 
psicossociais, cognitivos, da 

linguagem e aprendizagem, a fim de 
desenvolver as habilidades 

essenciais no âmbito escolar e na 
preparação profissional, além de 

trabalhar e adaptar as dificuldades 
escolares no processo de 

alfabetização e também no preparo 
para o mercado de trabalho. 

A área desenvolverá os seguintes 

programas a fim de atingir o 

máximo do potencial motor 

funcional dos usuários: 

- Neurofuncional - Paralisia 

Cerebral -Favorecer função motora 

de acordo com cada nível funcional 

CICLO Ili (ACIMA DE 17 
ANOS) 

Desenvolve o máximo de 
potencial da pessoa com 

deficiência com foco no bem 
estar social possibilitando as 

descobertas de novas 
habilidades incluindo a 

inserção no mercado de 
trabalho. ..,, ~ 

o :>:J 
!i: o 
~ ~ 

"' 
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da Paralisia Cerebral (GMFCS) de 

maneira que esta possa repercutir 

na funcionalidade do usuário e 

consequentemente melhora 

qualidade de vida e favorecer 

acesso e inclusão social. 

- Motor infantil - autismo -Favorecer 

aquisição motora quando este não 

apresenta desensolvimento 

esperado para a idade e adequar 

padrão marcha. Cl ~ 
- Motor infantil- ortopédica ~ ~ 
-Prevenir encurtamentos 

., 

musculares e deformidades -
~ 

úl 
articulares, acompanhar período pré .~ 
e pós operatório se indicado, -Jl 
verificar uso e adaptação de 

órteses. 
r. 

- Mielomeningocele - Favorecer J 

função motora de acordo com o 
• 

Y. 

,§,, ~ 
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• • 
nível neurológico da lesão de 

maneira que esta possa repercutir 

na funcionalidade do usuário. 

- Fisio respiratória - Favorecer 

estabilidade clínica relativa ao 

quadro respiratório, manter vias 

áereas pérvias e prevenir 

complicações pulmonares, melhorar 

obstrução de vias aéreas e 

favorecer conforto respiratório, 

ade.quadar biomecânica pulmonar e 

favorecer ventilação e consequente 

perfusão, melhorar qualidade de 

vida. 

- Equoterapia - - Promover e auxiliar 

nos ganhos da função motora, 

axuiliar no desenvolvimento do 

sistema sensorial 

- Neurodegenerativa - -Melhorar 

qualidade de vida, retardar evolução 

e; ;g 
5: o 
?;; ~ 

"' 

~ 
>--, 
~ ,_ 
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-

\ 
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da doença, prevenir complicações 

relativos à clinica, acompanhar 

declinio funcional com a evolução 

do quadro e necessidades de 

adaptações de maneira que 

funcionalidade possa ser 

prolongada o máximo possível, e 

por fim acompanhar evolução da 

doença. 

- Natação (em parceria com 

academias e universidades) - -

Melhorar condicionamento ~ .., 
cardiorespiratório e desempenho 

o: ..... ( 
:i: ( 

funcional, auxiliar no ~ ;, 
' 

desenvolvimento do sistema 
N 

~ sensorial, favorecer vinculo familiar, 

~ favorecer aspectos -
comportamentais relativos à .J 
cumprimento de regras e disciplina, : 

melhorar atenção e percepção, Y:' 
,/ -

~ 
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FONOAUDIOLOGIA 

.. 

• 

- Estimulação de Linguagem -

estimular o desenvolvimento dos 

aspectos da linguagem , por meio 

de estímulos auditivo, visuais e 

táteis. 

- Musicalização - estimular a 

linguagem por meio da música e 

interação com as demais 

crianças. 

- Alimentação - realizar o 

acompanhamento e orientar 

sobre as transições das fases de 

alimentação como mastigação e 

deglutição, assim como as 

mudanças de consistências e 

sabores) 

• 
estimular a prática de atividade 

física e favorecer inclusão e acesso 

à atividade física na comunidade. 

- Fonológico - desenvolver e/ou 

aprimorar aspectos fonológicos da 

fala 

- Fonético - propiciar equilíbrio dos 

órgãos fonoarticulatórios e das 

funções estomatognáticas, 

modificando o comportamento 

muscular por meio da terapia 

miofuncional e consequentemente 

adequação da fala. 

- Motricidade oromiofuncional -

estimulação tegumentar/técnica 

simples de bandagem -

estimulação tegumentar/técnica 

simples de bandagem - propiciar o. 

equilibrio dos órgãos 

1 

Focará no aprimoramento da 

comunicação em suas 

diferentes modalidades oral, 

escrita, alternativa com 

cunho funcional, bem como a 

exploração de seu melhor 

desempenho acadêmico e a 
~ ;g 

preparação para a inserção e .. o 
~ ~ 

manutenção no trabalho. ., 

-

~ 
u 
.1. -..Jl 
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- Bases para a aprendizagem - fonoarticulatórios e das funções 

estimular o desenvolvimento de estomatognáticas, modificando o 

conceitos básicos como noção comportamento muscular por meio 

corporal, temporal e cores. de técnicas de bandagem. 

- Apraxia - favorecer o uso de 

sistemas e habilidades 

relativamente intactas para facilitar 

a produção da fala. 

- Fluência - promover a fluência de 

fala - minimizar a ocorrência da 

disfluência - propiciar auto-
.,.. ..., 
o "" r- o 
:i: n 

confiança ao falante. G; z ., 
- Aprendizagem Adaptada para 

{\l -alunos com Paralisia Cerebral -

j j estimular as habilidades de -
aprendizagem básica de forma -

l..9 
adaptada, por meio de tecnologias 

assistivas que favoreçam o acesso, 

a aprendizagem e a comunicação. 7 
- Comunicação Alternativa para / 

/ , /,1 

~\ 
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alunos Paralisia Cerebral - estimular 

as habilidades comunicativas por 

meio das fichas de comunicação 

alternativa (Método PECS) e 

tecnologia assitiva. 

- Autismo: linguagem I 

aprendizagem/ funcional -

Trabalhar habilidades de 

comunicação e aprendizagem por 

meio do sistema PECS, programa .,., .,, 
o "" 

TEACCH e mural de rotina. s: g 
~ z 

- Aprendizagem, os grupos são "' 
divididos de acordo com a 

~ necessidade do aluno: ~ 
~ - Básico 1 - desenvolver o -.Jl 

habilidades para aprendizagem da 

leitura e escrita, priorizando r 
recursos visuais. 

- Básico 2 (6 - 8 anos) - desenvolver 

habilidades para aprendizagem da v 
/1.1 

, ' 
;,. 

~~ 
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leitura e escrita 

- Nível 1 (8 - 4 anos) -

aprimorar habilidades de leitura e 

escrita, objetivando apropriação do 

sistema ortográfico, 

desenvolvimento das rotas de 

leitura, compreensão leitora e 

desenvolvimento da escrita 

espontânea. 

- Dislexia - básico e avançado -

desenvolver e/ou aprimorar 

habilidades fonológicas propiciando 

aquisição da linguagem escrita. 

- Processamento auditivo -

trabalhar habilidades auditivas 

necessárias para o 

desenvolvimento da fala, leitura e 

escrita. 

- Reabilitação virtual - aprimorar 

habilidades visuais e auditivas por 

• 

"TI ..., 

o "" .- o 
:i: n 
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• • 
meio da gameterapia, favorecendo 

a aprendizagem 

- Deglutição/ disfagia - acompanhar 

e favorecer os mecanismos da 

deglutição, gerenciar consistencia e 

volumes alimentares. 

- Recusa alimentar -

Dissensibilizar para melhor 

aceitação de outros alimentos e 

texturas. 

- Discalculia - desenvolver as 

habilidades e os conceitos básicos 

do raciocínio lógico matemático de 

modo funcional. 

- Equoterapia - favorecer processo 

de comunicação e aprendizagem, 

desde intenção comunicativa, 

postura de órgãos fonoarticulatórias 

até desenvolver habilidades 

escolares. 

.,., " 
o "" 5: o 
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PSICOLOGIA 

• 

- Estimular o estabelecimento da 

rotina, vínculo familiar, aspectos 

emocionais da mãe, aceitação da 

criança, expressão dos 

sentimentos da mãe ou 

cuidadores frente a criança 

idealizada, ajustamento da 

situação, afeto, estimulação, 

aspectos emocionais, 

desenvolvimento do bebê, 

valorização dos aspectos 

positivos, aspectos cognitivo e 

social, cuidados com o bebê, 

vínculo, brincar, orientação de 

comportamento, expectativas da 

família e da equipe escolar, 

relacionamentos familiares e 

escolares. 

- Para as mães com indicadores 

• 
A área possui vários programas 

que poderão ser utilizados, de 

acordo com plano terapêutico 

individualizado do usuário a fim de 

favorecer o seu desempenho 

acadêmico e social: 

-Comportamento - Favorecer a 

expressão de sentimentos; Reduzir 

a ansiedade; Minimizar 

comportamentos de agitação, 

agressividade e irritabilidade; 

Reconhecer as consequências de 

determinados comporatmentos 

inadequados e mudar as atitudes; 

Minimizar resistência as regras; 

Favorecer o convívio social e 

familiar 

-Afetivo Emocional - Favorecer 

percepção corporal; Identificar 

Foco em: 

-comportamento, 

-habilidades sociais, -
aspectos educacionais 

com cunho na vida prática, 

- análise e desenvolvimento 

das habilidades; 

Nas questões de preparação 

laborais: 

elaboração de currículos, ..,., 
"" preparação de o "' r- o :e (") 

documentação pessoal, jl;; z 
"' 

fontes de emprego, processo 

~ de seleção para postos de \\} 

trabalho.orientação quanto à 
dJ 
0J -Jl busca e manutenção do 

emprego. 

f 
/ 

V 
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de estresse, ansiedade e expressões; Favorecer a 

depressão são oferecidos estabilidade de humor; Fortalecer a 

atendimentos breves e autoestima e Reduzir a ansiedade. 

posteriores encaminhamentos à - Orientação familiar - Identificar 

comunidade. maneiras asssertivas de lidar com o 

comportamento do usuário; 

Favorecer o convivia familiar e 

social; Promover melhoria na 

qualidade de vida dos familiares e 

cuidadores; Favorecer a expressão 

das dificuldades e Refletir sobre a 

importância dos cuidados e do afeto 

com o usuário 

- Dislexia - Favorecer o 

desenvolvimento da criança por 

meio de estimulação, treino 

cognitivo e auxiliar na inserção ou 

reinserção em ambiente social. 

- Habilidades sociais - Favorecer 

e/ou refporçar sa seguintes classes / 
/~ 

.,., ..., 
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de habilidades: Autocontrole e 

expressividae emocional; Civilidade; 

Empatia; Assertividade; Fazer 

amizades; Solução de problemas 

interpessoais e Habilidades sócio 

acadêmicas. 

- Sexualidade - Favorecer os 

comportamentos socialmente 

aceitos, Trabalhar atitudes e valores 

pessoais: Respeito ao outro e a si 

mesmo; Identificar formas de C3 ;g 
r- o 

relacionamento e afetividade; 
:e n 
)> • 
Vl z 

'° Orientações sobre métodos 

contraceptivos e DST's. N J 
- Doenças Neurodegenerativas ~ ~ 
(acompanhamento mensal) -

Li" ~ 
Promover apoio e escuta diante das 

dúvidas relacionadas ao f 
diagnóstico/prognóstico; Favorecer 

J melhora na qualidade de vida; /; 
,, 
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Fornecer apoio emocional 

relacionado as perdas advindas do 

quadro clínico de cada usuário. 

- Pet terapia (quinzenal) -

Estimular/treinar funções cognitivas 

envolvendo: atenção, memoria 

visual e auditiva; Promover 

situações que envolvem atitudes de 

responsabilidade e respeito; 

Proporcionar momentos de bem 

estar, socialização e· trocas de afeto; 

Favorecer a autoestima, 

autoconfiança e auto-cuidado. 

- Equoterapia - Favorecer o 

desenvolvimento psicomotor; 

Favorecer a socialização; Favorecer 

as habilidades comunicativas e de 

aprendizagem; Minimizar 

comportamentos de resistência a 

regras e limites; Promover a 

-

~ ;g 
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interação social adequada. 

- Atendimento familiar - Favorecer a 

compreensão do atual momento de 

vida; Fortalecer a autoestima; 

Reduzir a ansiedade; Favorecer o 

convivio familiar/social; Promover o 

autoconhecimento; Favorecer 

ânimo em situações do dia a dia. 

- Teatro terapêutico - Favorecer a 

expressão de sentimentos; 

Estimular a interação social; - "TI -o 
o "" ,.... o 

Fortalecer a autoestima. ::i::: n 
)> • 
V> z 

- Apoio ao luto - Oferecer apoio "' 
-emocional; Promover busca de (\J U1 

estratégias de enfrentamento; ~ ~ 
-V Promover aumento da autoestima e -_si 

autocuidado; Favorecer a retomada 

das atividades diárias; Focalizar na 0 
queixa emocional do familiar, em 

t? relação ao período de luto. /. 

~1 
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- Autismo comportamental baseado 

no método ABA- Trabalhar com o 

comportamento do autista e 

ensinar-lhe novas habilidades 

concentrando-se em aumentar os 

comportamentos que apresentem 

desafios e diminuir aqueles 

inapropriados ou repetitivos. 

- Iniciação nas questões de 

preparação laborais com 

os seguintes temas abordados: 

moeda, dinheiro; economia pessoal; 

leitura incidental, comunicação; dias 

da semana, meses, ano; carga 

horária; operações matemáticas; 

sinais de trânsito; meio ambiente; 

conceito de grupo; conceito de 

familia; definição de trabalho; 

profissões; documentos pessoais; 

hábitos e atitudes para o trabalho ~ 
, / 
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(assiduidade, pontualidade, acato à 

ordens; habilidades sociais); 

relacionamento interpessoal; 

regras de convivência na escola e 

no trabalho; 

NUTRIÇÃO - Avaliar e acompanhar quando - Avaliar e acompanhar, quando 

necessário, estado nutricional e necessário, o estado nutricional e 

os hábitos alimentares com foco os hábitos alimentares com foco a 

a via de alimentação, frequência via de alimentação, frequência 

alimentar, consistência dos alimentar, entre outros. . , ..., 
) ;;o 

alimentos, orientações em - Oficinas práticas de culinária ; o 
:~ 0 

relação a refluxo. saudável específicas relacionadas à " z 
"' 

- Oficinas práticas de culinária restrições alimentares, -
com confecção de papinhas, consistências permitidas, a melhor N ~ j sucos de baixo custo e demais concentração, atenção, 1 
alimentos de acordo com a faixa aprendizagem, reaproveitamento de 

1 
etária com ênfase na segurança alimentos, preparação de lanches 

f 
alimentar , utilizando, se possível, escolares saudáveis e combate ao 

reaproveitamento de alimentos, desperdício. / '2 ,..,. _,..:: 
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preparação de lanches escolares 

saudáveis, combate ao 

desperdício. 

TERAPIA - Orientar quanto atividades de - Psicomotor - global (visa estimular Os programas abordarão: 
OCUPACIONAL vida diária (alimentação e reconhecimento corporal, espacial, - Avaliações das habilidades, 

higiene), função adequada aos lateralidade, movimentação global) necessidades e prioridades 

brinquedos/objetos de acordo e fino (coordenação visuomotora, de vida diária e vida prática a 

com idade, desenvolvimento planejamento motor e dificuldades fim de favorecer o 

psicomotor (coordenação no manejo de instrumentos como desempenho escolar e 

motora), atividades lápis, tesoura, cola, botões, laço, laboral; 

bimanuais/diferentes preensões e zíper, organização/planejamento de - Intervenções focais de vida 
"TI "O o ;:io 

s:: o 
adaptações necessárias, além etapas e materiais. grupo visa diária e vida prática; - ~ ;.; ., 
estimular aspectos sensoriais estimular o desenvolvimento e Acompanhamento do -propiciando o desenvolvimento propriocepção dos membros desempenho em cursos (\) ~ de maneira global. superiores) oferecidos na Instituição e o -- Integração sensorio motora (visa treinos específicos para _; 

estimular e integrar entradas melhor performance 

sensoriais (proprioceptiva, tátil, acadêmica e em postos de ,,...... 

vestibular, visual, auditiva, oral), trabalho. Vj J 
/. 

A. ; 

t' 
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visando gerar respostas adaptativas 

em diferentes ambientes e tarefas) 

- Atividade de vida diária (AVO) e 

atividade de vida prática (AVP) 

- Oisgrafia (visa estimular os 

componentes de desempenho 

citados acima visando aprimorar o 

desempenho funcional da grafia 

para maior participação e qualidade 

nas atividades escolares) 

-Autismo (sensorial, AVO e AVP e 

coord motora fina e global) 

-Aprendizagem Funcional (a partir 

de 10/12 anos) - ampliar 

participação e/ou independência em 

tais atividades, através de treino, 

adaptações, leitura funcional e 

orientações para dinâmica familiar. 

- Projeto descobrir -(levantamento e 

desenvolvimento de habilidades) 

.., .., 
o "" s: o 
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• 

1 

• 
- Reabilitação virtual (estimular as 

habilidades visuo-motaras, atenção 

e memória por meio de jogos do 

vídeo game Wii) 

- Projeto percussão corporal 

- Adaptações (melhorar os aspectos 

funcionais e ampliar a participação 

relacionadas às atividades de vida 

diária e principalmente escolares, 

utilizando para tal, adaptações 

· relacionadas a escrita, leitura, 

brincar, atividades de auto- cuidado. 

- Informática adaptada 

aprendizagem por meio de 

tecnologia assistiva - alunos com 

Paralisia Cerebral 

"T1 "O o :::o 
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SERVIÇO SOCIAL - Triagem social - Triagem social 

- Avaliação e acompanhamento - Avaliação e acompanhamento da 

da dinâmica familiar dinâmica familiar 

- Incentivo ao uso dos recursos - Incentivo ao uso dos recursos 

comunitários comunitários 

- Orientações sobre benefícios - Orientações sobre benefícios 

sócio-assistenciais, processos sócio-assistenciais, processos 

específicos como acesso à específicos como acesso à 

medicacão de alto custo, dieta medicação de alto custo, dieta 

especiais especiais 

- Orientações sobre acesso ao - Orientações sobre acesso ao 

transporte transporte 

-Avalia e atua frente às - Avalia e atua frente às situações 

situações de risco e de risco e vulnerabilidade. 

vulnerabilidade. 

- Triagem social 

- Avaliação e 

acompanhamento da 

dinâmica familiar 

- Incentivo ao uso dos 

recursos comunitários 

- Orientações sobre 

benefícios sócio-

assistenciais,processos 

específicos como acesso à 

medicação de alto custo, ..., .., 
o ;:o 

dieta especiais .- o 
:r n 

- Orientações sobre acesso 
~ z 

"' 
ao transporte -

~ ~ - Avalia e atua frente às ~ situações de risco e -_j) 

vulnerabilidade. 

'i" 
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Medicina 
(Neurologia e 
psiquiatria) 

• • 
Atendimento especializado em Atendimento especializado em 

Neurologia infantil com foco no Neurologia infantil com foco no 

neurodesenvolvimento seguindo neurodesenvolvimento seguindo 

programa dentro de equipe 

transdiciplinar reabilitadora 

visando o desenvolvimento 

neuropsicomotor. avaliação e 

investigação diagnóstica quando 

necessária. Para isso são 

desenvolvidas as seguintes 

ações: 

- Avaliação médica inicial 

- Solicitação de exames 

complementares para definir 

diagnóstica, sempre que 

necessário; 

Definição com a equipe, o 

Programa de Reabilitação de 

cada usuário, 

seu plano; 

construindo 

programa dentro de equipe 

transdiciplinar reabilitadora visando 

o desenvolvimento 

neuropsicomotor. avaliação e 

investigação diagnóstica quando 

necessária. Para isso são 

desenvolvidas as seguintes ações: 

- Avaliação médica inicial 

- Solicitação de exames 

complementares para definir 

diagnóstica, sempre que 

necessário; 

Definição com a equipe, o 

Programa de Reabilitação de 

cada usuário, construindo seu 

plano; 

Participação nas reuniões com 

Atendimento especializado 

em Neurologia infantil com 

foco no 

neurodesenvolvimento 

seguindo programa dentro 

de equipe transdiciplinar 

reabilitadora visando o 

desenvolvimento 

neuropsicomotor. avaliação e 

investigação diagnóstica 

quando necessária. Para isso 

são desenvolvidas as 

seguintes ações: 

- Avaliação médica inicial 

- Solicitação de exames 

complementares para 

definir diagnóstica, 

sempre que necessário; 

,, ,, 
o ;lO s: g 
G; z ., 

~~ 
li 'V' 

Definição com a 
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• • 
- Participação nas reuniões Equipe interdisciplinar a fim de Reabilitação de cada 

com Equipe interdisciplinar a rever andamento do plano usuário, construindo seu 

fim de rever andamento do terapêutico e providências de plano; 

plano terapêutico e acordo com a necessidade do - Participação nas reuniões 

providências de acordo com usuario, familia e escola. com Equipe 

a necessidade do usuario, - Solicitação de avaliação de interdisciplinar a fim de 

familia e escola. outras especialidades, quando rever andamento do 

- Solicitação de avaliação de necessário; plano terapêutico e 

outras especialidades, - Encaminhamento ao serviço providências de acordo 

quando necessário; social mediante a problemas com a necessidade do 

- ·Encaminhamento ao serviço sociais, pessoais e usuario, familia e escola. 

social mediante a problemas profissionais, quando inferferir - Solicitação de avaliação o ;g 
r- o 

sociais, pessoais e na sua reabilitação; de outras especialidades, ~ ~ 
'° profissionais, quando - Confecção e emitissão de quando necessário; 

inferferir na sua reabilitação; laudos de acordo com - Encaminhamento ao j \ji 
- Confecção e emitissão de solicitação da familia, serviço social mediante a L)\ ~ 

'""" laudos de acordo com profissionais e equipe escolar. problemas sociais, lJ> 
solicitação da familia, pessoais e profissionais, 

profissionais e equipe quando inferferir na sua ~ f 
escolar. reabilitação; / ·}. 

/. 29 
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3.7. Descrição das Atividades 

ATIVIDADE 

Acolhida e cadastramento 

Avaliações Interdisciplinares 

Devolutiva de Diagnóstico 

Acolhimento 

Atendimento Interdisciplinar 

Reavaliações 

Visitas/ Plantões Escolares 

1 • 

- Confecção e emiissão de 

laudos de acordo com 

solicitação da familia, 

profissionais, e equipe 

escolar ou do trabalho. 

·~;: 
ROTINA i~ 

Conforme agendamento z .. 
Conforme agendamento 

l\:I -. ' 
Conforme agendamento ~ ~ 
Conforme agendamento <,) --
Conforme agendamento l_j 

Conforme agendamento 
IA e, 

J Conforme agendamento, periódicamente o/ . , 

~"Ó 
"@\ '!J. 
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quanto necessárias 

Capacitação e formação continuada aos profissionais da Educação Básica Pública Conforme calendário da Instituição e 

Municipal solicitação SME 

Capacitação para a Equipe da Unidade escolar nas reuniões de ATP Conforme solicitação da unidade escolar e 

disponibilidade da equipe da Instituição 

Visita Domiciliar Conforme agendamento, de acordo com a 

necessidade 

Avaliação e Prescrição de adaptações de recursos e materiais para alunos e De acordo com a necessidade verificada 

Unidades Escolares 

Emissão de Laudos Médicos e Relatórios Interdisciplinares Após conclusão das avaliações e conforme 
. 

solicitação da SME e/ou unidade escolar .... -o 
o "" 

Emissão e envio para SME do Relatório de Diretoria Mansalmente (até o 5° dia útil) 
r- o 
::i:: n 
?;; z 

Relatório de Atividades desenvolvidas Anualmente "' 
Reunião com SME De acordo com a solicitação e disponibilidade ~ 

~ da SME e Equipe SORRI-BAURU \l 
Supervisão técnica e administrativa. Constante ' , 1 -_j) 

3.8. Impacto Social Esperado Ç' 

1 lndkado~ 1 Instrumentais /;;( 
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Favorecimento da garantia dos direitos do acesso, da permanência das crianças, jovens e 
adultos com deficiência ou necessidades educacionais especiais na escola, em todos os níveis Documentação e 
e modalidades de ensino. encaminhamentos 

Protocolos específicos de todas 
Reconhecimento da singularidade e potencialidades, favorecendo o desenvolvimento pessoal e as áreas. 
acadêmico, o exercício da cidadania e a construcão da autonomia. Discussão de caso 

Entrevista, Protocolo específico 
do serviço social e psicologia; 

Diminuição da sobrecarga dos cuidadores (familiares e equipe escolar) advinda da prestação Registros de visitas escolares, 
continuada de cuidados a pessoas com dependência domiciliares e plantões . 

Observação, atividades e 
Fortalecimento da conviv_ência familiar e comunitária; entrevista 

Protocolos específicos da 
Melhoria da qualidade de vida familiar; psicolooia 
Redução dos aqravos decorrentes de situações violadoras de direitos; Reunião 

· Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias Encaminhamento 
Auxílio na formação continuada dos profissionais que atuam na área de Educação e nas 
diversas áreas da deficiência. Capacitações 
Mobilizacão da comunidade escolar e a sociedade no processo de inclusão. Campanhas e mobilizações 

Reuniões, participação ativa no 
Grau de participação efetiva da família ou resoonsáveis no acompanhamento atendimento 

Percentual de usuários que tiveram evolução terapêutica 
Comparação entre os resultados 
de protocolos de avaliações 
inicais e periódicos 
Comparação entre os resultados 

lndice de alunos que melhoraram autoestima 
de protocolos específicos de 
avaliações inicais e periódicos 

"\ ....--e """ 
Joio Carlos d1 Almeida 

'"'-•idente 
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SERVIÇO: APOIO TÉCNICO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU 

4.1. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - FONTES PAGADORAS -2" Termo Aditivo Perfodo do 0110612019 a 3111212019 
4.1.1. Recursos Próprios 

Qt 1 Fonnação Profissional Cargo CH 
Regime 1 sa1Arto 1' Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 

Trabalhista Liquido• bruto*" Benefícios 13° Férias Demais 
FGTS IRRF PIS... JNSS ....... VANT 1112 113 Encamos 

Total 
Mensal 

1• Fisiotera ia Su ervisora Cido 1 de vida 15h CLT 21 09 21,09 
1 FonoaudiolOQia SuoervisoraCido2devida 25h CLT 21.os 21,00 
1 !Terapia Oc:Upaeional !Coordenadora Educacional 1 30h 1 CLT 1 1 1 - ,---- 1 --y 1 1 21,091 21.09 
1 IServico Social !Coordenadora de Triaoem 1 12h 1 CLT 1 1 1 1 i-- 1 -----,- 1 1 21.091 21.09 
1 !Medicina !Médico Neuro O a 5 anos 1 10h 1 CLT 1 1 1 ---,---- 1 i-- 1 --1 - 1 1 21.091 21.09 
1 !Medicina - !Médico Neuro 6 a 17 anos 1 06hs 1 CLT 1 1 ---- 1 1 ,-- 1 -------, 1 1 21.091 21,09 
1 IMOcllcina --[Médico Neuro 6a1ranos J 06hs J CLT 1 1 J - ,------- J - - 1 - J 21.09) 21.09 
1 Medicina Médico Psi uiatra 2h CLT 21 os 21.09 
1 Servico Social Assistente Social 30h CLT 21,09 21,09 
1 Servi o Social Assistente Social 30h CL T 21 09 21,09 
1 Servi Social Assistente Social 20h CLT 21,09 21.09 
1 Psicólooía PsicólOQa 30h CLT 21,09 21,09 
1 PSiCOJ ia --- Psicólo a 30h CL T 21 os 21,09 
1 Psicólooia PsicóloQa 30h CLT 21.09 21.09 
1 IPsicólooia IPsicóloga 1 30h 1 CLT 1 1 1 -----,-- 1 -----, 1 1 - -- 1 1 1 21.091 21.09 
1 IPsicólooia IPsicólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 -1 1 -------i 1 1 1 1 1 21.091 21.09 
1 IPsicólooia IPsicólo<ia 1 30h 1 CTT 1 1 1 -- 1 1 - 1 1 1 1 1 1 21.091 21.09 
1 IPsioolooia 1 Psicólooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21.091 21.09 
1 IFonoaudiologia 1Fonoaudi61ooa 1 30h 1 CLf J 1 1 ------,- - 1 -------i- ,---- 1 -----1 1 - 1 21.091 21.09 
1 Fonoaudiol ia Fcncaud!ól a 30h CLT - 1 -- J i-- \ 1 1 ! 21,091 21.09 
1 FonoaudiolOQia Fonoaudióloaa 30h CL T 1 1 21,09 21,09 
1 IFonoaudioloqla 1Fonoaudi61ooa 1 30h 1 CLT J I J -------,- I -------i - J-- J --J J J 21.09[ 21,09 
1 IFonoaudToloqia 1Fonoaudi61ooa 1 30h 1 CLT 1 1 1 --r 1 ---1 T 1 1 1 1 21.091 21.09 
1 IFonoaudiolooia IFonoaudfólooa 1 30h 1 C[T 1 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 1 1 21,0sl 21.09 
1 Fonoaudiotoaia Fonoaudióloaa 30h CLT ___________ ,..... --- -- --- 21,09 21.09 
1 Fonoaudioloaia Fonoaudióloaa 30h CLT 21.09 21,09 
1 Fonoaudioloaia Fonoaudiól a 30h CL1 21 09 21.os 

Total anL 

.1 Fonoaudioloaia Fonoaudiólooa . 30h CLT 1 21,09 21,091 
1 Fonoaudioloaia --FonOãudi~- 30h - --ClT -- --- -.......- - 21 09 21.09 
1 Fonoaudioloaia Fonoaudiól a 30h CL T 21,09 21,09 
1 Fonoaudioloaia Fonoaudiól a audioloaista 30h CL T 21,09 21,091 
1 Terapia Ocupacional Terapeuta Ocupacional 30h CLT 21.09 21,09] 
1 !Terapia Oeupacional !Terapeuta Ocupacional 1 30h 1 CLT 1 1 1 -· 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 21.091 21.09 

.... .., 
o ::o 
r- o 
:i: n 
?:; z ., 

1 Tera ia Ocii ·aC10nal Tera euta Ocu acional 30h CL 21,09 I~ tJ\ 
1 Tera la Ocu acional Tera euta Ocu acional 30h CL 21,09 
1 Terapia Ocupacional Terapeuta Ocupacional 30h CL 21,09 , 
1 Teraoia Ocuoacional Teraoeuta Ocuoacional 30h CLT -- 21,09 21 09 1 )o 

1 1 Nutrlcao Nutricionista 20h CL1 21,09 21 09 \ 
1 1 Fisioteraoia Fisioteraoeuta 20h Clt . 21.09 21,09 ln 

1 Educa o Ffsica Educadora Social 20h CLT 21 09 21,09 l.J' 
1 Ensino médio Auxiliar Administrativo 44h CL1 21,09 21,09 
1 !Ensino médio !Auxiliar Administrativo 1 44h 1 CLT 1 1 1 1 - 1 T 1 - 1 1 1 21.091 21.09 
1 !Ensino médio !Auxiliar Administrativo 1 44h 1 CLT J 1 J ------, ---- 1 J J 1 1 1 J 21.091 21.09 

~ 

1 !Ensino médio !Auxiliar Administrativo T 44h -i - CL T 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 21.091 21.09 
1 IEnsinomédio ITécnicodeCompras 1 40h 1 CTT 1 1 -- 1 1 1 1 I· 1 1 1 21.091 21.09 
1 IEnsino médio IAlmoxarife 1 44h 1 C[T 1 1 1 ------, 1 1 1 1 1 1 1 21.09\ 21.09 

46 1 ------ -- Total I I I o,ool I o.ool o,oo I o.ool o,o.,- o,oo) --O:ool o,ool ---- o,ool 970.141 970,141 6. -~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIADAE~CAÇÃQ ~ 
PROC. NQ_l_53)...._..........,\ ~------
FOLHAS V,\ 

FINALIDADE: Aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com a SME, 
para atendimento em Educação Especial e Departamento de Educação Infantil. 

Interessado: Secretaria Municipal da Educação - Departamento de.Ensino Fundamental e Departamento de Educação 
Infantil. 

Pauta: Análise dos Requisitos Estatutários e Documentais. 

As OSC foram convocadas para apresentar aos Departamentos de Ensino Fundamental/Especial e 

Departamento de Educação Infantil, os Requisitos Estatutários e Documentais, a fim de comprovar que mantém as condições 

de habilitação, estabelecidas no edital de Chamamento Público. 

Recebidos e analisados os Documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Educação constatou a 

Regularidade e certificou as autenticidades dos documentos, segue abaixo as OSC: 

ITEM OSC - Especial 

01 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Bauru 
CNPJ: 45.032.745/0001-70 

02 Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especial • APIECE 
CNPJ: 54.727.64910001-38 

03 Lar Escola "Santa Luzia" para cegos 
45.030.442/0001-19 

04 SORRI· Bauru 
CNPJ: 47.641.907/0001-01 

ITEM OSC - Educacão Infantil 

01 RAZAO SOCIAL: Creche Berçário Antônio Pereira 
CNPJ n' 54.725.29610001 

02 RAZAO SOCIAL: Instituição Beneficente Bom Samaritano Creche Alice de Barros de Azevedo 
CNPJ n' 45.031.15010001-09 

03 RAZAO SOCIAL: Centro de Valorização da Criança- CEVAC 
CNPJ n' 54.702.86510001-29 

04 .Creche Berçário Ernesto Quagglo ·Jardim Niceia 
CNPJ n' 50.830.38910001-70 

05 RAZAO SOCIAL: Creche Evangélica Bom Pastor 
CNPJ n' 50.829.82910001-70 

08 
RAZAO SOCIAL: Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrãncla - Creche Berçário São Paulo 
CNPJ n' 46.141.990/0001-89 

07 KAZAO SOCIAL: Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém 
CNPJ n' 44.459.30310001-42 

08 KALAO SOCIAL: Creche Doce Recanto 
CNPJ n~47.744.339/0001-66 

09 RAZAO SOCIAL: Creche Berçário Ernesto Quagglo 
CNPJ n' 50.830.38910001-70 

10 RAZÃO SOCIAL: Creche Irmã Catarina 
CNPJ n' 50.834.70410001-38 

11 RAZAO SOCIAL: Centro de Convivência Infantil João Paulo li 
CNPJ n' 51.503.670/0001-61 

12 KALAO SOCIAL: Creche Berçário Doutor Leocádio Correa t CNPJ n' 45.029.857/0001-72 

13 RAZAO SOCIAL: Casa da Criança Madre Maria Teodora Volron 
CNPJ n' 51.524.38710001-16 

14 KALAO SOCIAL: Sociedade Cristã Maria Ribeiro 
CNPJ n' 45.030.24410001·55 

15 KALAO SOCIAL: Creche Centro Educativo Monteiro Lobato 
CNPJ n' 45.033.52910001-40 
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RAZAO SOCIAL: Escola de Educação Infantil Angélica Leite de Freitas 
CNPJ nº 45.032.80210001-11 
RAZAO SOCIAL: Centro Espírita Amor e Caridade - Creche Berçário Nova Esperança 
CNPJ n' 45.029.956/0001·54 
RAZAO SOCIAL: Creche Comunitária Pingo de Gente 
CNPJ nº 45.030.251/0001·57 
RAZAO SOCIAL: Creche Comunitária Pingo de Gente • Casa de Maria 
CNPJ nº 45.030.251/0002·38 
KALAO SOCIAL: Bom Pastor Instituto de Valorização Região Promoção e Integração Humana Rainha da Paz 
CNPJ n 54.701.735/0001·71 
RAZAO SOCIAL: Creche Berçário Rodrigues de Abreu 
CNPJ nº 44.460.327/0001·11 
RAZAO SOCIAL: Creche Berçário São José - CBSJ 
CNPJ nº 01.598.383/0001·04 
RAZAO SOCIAL: Creche Berçãrlo São Judas Tadeu e São Cimas· 
CNPJ nº 45.032.569/0001-40 
RAZAO SOCIAL: Creche e Centro Educativo Unidos para .o Bem 
CNPJ nº 46.148. 76310001·85 
RAZAO SOCIAL: Centro Espirita Amor e Caridade- Projeto Crescer 
CNPJ nº 45.029.956/0001·54 
RAZAO SOCIAL: Creche Nossa Senhora do Desterro 
CNPJ nº 09.535.214/0001-37 
t<ALAO SOCIAL: Creche Airton Antônio Daré - CAAO 
CNPJ nº 05.098.52910001-03 
RAZAO SOCIAL: Creche Sementinhas 
CNPJ nº 17.704.81610001·07 
RAZAO SOCIAL: Ação Comunitária Pousadense - Projetq Formiguinha 
CNPJ nº 05.358.58010001-04 

Bauru, 19 de junho de 2019. 

ntos Júnior 
a~-?---

iãüJiií Kadihara 
Secretário 

Valderez Alves Cardoso 
Membro 

~~ oaV: \m;Gimenes 
Membro-Suplente 
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-Pra~ij 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 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~~ 
Em 2<J de ~ de2019. 

ALEXSSAN 



• 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 

30 de julho de 2019. 



• 

• 

PROC. N•-..1..::~µ........:__ 

~âffuvaLmkftd ~ AS ~ 
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 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. 

ROGE 
Relator 

MARCOS /s:Kro~ 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

30 de julho de 2019. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

idente 

1 DA SILVA 
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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 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• ~(Mel J?M1uh? 
~/. Yl~ Em 3A de __ ~..........,~----de2019. 

esidente 

• 
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~PROCN• '1 5 ~e. %'ÔHl/Ua~ ~-k 
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 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. 

RI 

Sala das Reuniões, em 
31 de julho de 2019. 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa . 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
31 de julho de 2019. 

YAS~~ENTO 
>m~•r;r;idente 

ALEXSS NDRO BUSSOLA 
Membro 

~n},,..,·~ 
CHIARA RA ERI BASSETTO 
Membro 

LUIZC 
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: 

EmD1--de r de 2019. 

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 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 
07 de agosto de 2019. 

~~ . ' 
FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 



• CQRAÇÃODE 
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 
07 de agosto de 2019. 

~J.~ 
Presidente 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

R /ºr 

"''""'~ CHIARA RA IERI BASSETTO 

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

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 12 de agosto de 2019. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 13 de agosto de 2019 . 

• C9RAÇAO DE 
SAO PAULO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 19 de 

agosto de 2019, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 20 de agosto de 2019 . 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 20 de agosto de 2019. 

~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça O. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7359 
De 20 de agosto de 2019 

Altera o art. 1° da Lei Municipal nº 7153, de 04 de 
dezembro de 2018. 

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

Art. 1° Considerando a alteração do valor per capita inicialmente estabelecido 
para repasse às Organizações da Sociedade Civil - OSCs selecionadas 
mediante o chamamento Público nº 49/2.017, ficam alterados os 
quadros constantes do art. 1° da Lei Municipal nº 7.153, de 04 de 
dezembro de 2.018, no que se refere à verba de subvenção, relativa às 
OSCs abaixo relacionadas, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

"Art. 1º ( ... ) 

Finalidade: execução complementar do programa de Educação 
Especial, com transferência per capita fixada em R$ 358,34, 
conforme quadro abaixo: 

Organização da 
Nº alunos Perlodo 

Valor Mensal Valor total 
Sociedade Clvll-OSC estimado estimado 

Associação de Pais e Janeiro a R$ 210.866,51 R$ 1.054.332,55 
Amigos dos 652 

Maio 
Excepcionais de Bauru - Junho a 

R$ 233.637,68 R$ 1.635.463, 76 
APAE Dezembro 

Associação de Pais para Janeiro a 
R$ 32.834,00 R$164.170,00 

a Integração Escolar da 
100 

Maio 
Criança Especial - Junho a R$ 35.834,00 R$ 250.838,00 APIECE Dezembro 

Janeiro a 
R$21.342,10 R$ 106.710,50 

Lar Escola Santa Luzia Maio 
65 

Junho a para cegos 
R$ 23.292,10 R$ 163.044,70 

Dezembro 
Janeiro a 

R$191.093,88 R$ 955.469,40 
Maio 

SORRI -Bauru 600 
Junho a 

Dezembro R$ 215.004,00 R$ 1.505.028,00 

TOTAL 1417 963.904 27 5.835.046 91 

Professores Cedidos Alunos atendidos na Cessão 
APAE 3 30 

APIECE 1 10 
LAR ESCOLA SANTA LUZIA o o 

SORRI o o 
TOTAL 4 40 

." (NR) 



• 

• 

Art. 2° 

Art. 3° 

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

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
de 1° de junho de 2.019. 

Bauru, 20 de agosto de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~n'.Uc~ 
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 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 146/19 

Bauru, 20 de agosto de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, o Autógrafo 
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 19 de agosto de 2019: 

Autógrafo nº 

7359 

Decreto nº 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera o art. 1° da Lei nº 7153, de 04 de 
dezembro de 2018. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria do Vereador FRANCISCO CARLOS DE GOES, que dá denominação 
de Rua SEBASTIÃO TORRES a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador JOSt ROBERTO MARTINS SEGALLA, que dá 
denominação de Rua ENGENHEIRO OQUENDO LOPES a uma via pública da 
cidade; 
de autoria de TODOS OS VEREADORES, que dá denominação de Praça 
ADELIA VIDELIS CAETANO a uma praça pública da cidade; 
de autoria de TODOS OS VEREADORES, que dá denominação de Praça 
ALESSANDRO MARTINS CANDIDO ROSA a uma praça pública da cidade; 
de autoria do Vereador LUIZ CARLOS BASTAZINI, que dá denominaçao de 
Praça TOMÁS ALPRESI DOS SANTOS a uma praça pública da cidade 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçao e apreço. 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Of.oo er\ l 4 d! 2 _Prctxo;c _ .P M .'.:! __ .=_ 
pép. G.() U!W r.o dia. '),O l..~_1.JL 

OIEGOwÍrH~~~o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O F. EXE Nº 293/l 9 
P. 63.427/17 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Exce 
da Lei Municipal nº 7 .153, de 04 de dezem .O 18. 

Atenciosas saud 

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

Bauru, 20 de agosto de 2.019 . 
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P. 63.427/17 

1'ROCNO : S'>íj ~~ 
FOLHAS 3 ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Jt\URU···= 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.250, DE 20 DE AGOSTO DE 2.019 
Altera o art. 1 º da Lei Municipal nº 7 .153, de 
04 de dezembro de 2.018. 

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

Art. lº 

Art. 2° 

Considerando a alteração do valor per capita inicialmente estabelecido para repasse às 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs selecionadas mediante o chamamento Público nº 
49/2.017, ficam alterados os quadros constantes do art. lº da Lei Municipal nº 7.153, de 04 de 
dezembro de 2.018, no que se refere à verba de subvenção, relativa às OSCs abaixo relacionadas, 
os quais passarão a ter a seguinte redação: 

UArt. 1° ( ... ) 

Finalidade: execução complementar do programa de Educação Especial, com 
transferência per capita fixada em R$ 358,34, conforme quadro abaixo: 

Organização da 
Nº Valor Mensal Valor total 

Sociedade Civil-
alunos 

Perlodo 
estimado estimado osc 

Associação de Pais e Janeiro a 
R$ 210.866,51 R$ 1.054.332,55 

Amigos dos 
652 

Maio 
Excepcionais de Junho a 

R$ 233.637,68 R$ 1.635.463,76 
Bauru-APAE Dezembro 

Associação de Pais Janeiro a 
R$ 32.834,00 R$ 164.170,00 

para a Integração 
100 

Maio 
Escolar da Criança Junho a 

R$ 35.834,00 R$ 250.838,00 
Especial - APIECE Dezembro 

Janeiro a 
R$ 21.342, 1 o R$ 106.710,50 

Lar Escola Santa Maio 
Luzia para cegos 

65 
Junho a 

Dezembro 
R$ 23.292,10 R$ 163.044,70 

Janeiro a 
R$ 191.093,88 R$ 955.469,40 

Maio 
SORRI -Bauru 600 

Junho a 
Dezembro 

R$ 215.004,00 R$ 1.505.028,00 

TOTAL 1417 963.904,27 5.835.046,91 

Professores Cedidos 
Alunos atendidos na 

Cessão 
APAE 3 30 

APIECE 1 10 
LAR ESCOLA SANTA LUZIA o o 

SORRI o o 
TOTAL 4 40 

." (NR) 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária 
Anual do exercício financeiro de 2.019. 
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Ref. Lei nº 7.250/19 

Art. 3° 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

PROC. Nl! -1 5 ::t / / ""l _ 

. 31 # -~:.·. FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL oi:; BAU_R.U 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

Plllillllilnolllírl6~d8!1:m 
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