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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 307/19 
P. 68.646/19 

Senhor Presidente, 

CâmarP Mu 1icipal de Biiuru 
Diretoria de \poio Legislativo 

O 6 SET, 2019 , 

EN1 RAD, 
Hora 11 llv tal 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de re 
Sociedade Civil do setor privado que especifica. 

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

Bauru, 30 de agosto de 2.019. 

de Lei nº 69/19, que autoriza o Poder 
cos municipais para a Organização da 

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia J.1.J_sj)_J-.up-.,r 

ftl, 

Anexos: Minuta do Termo de Fomento do processo 68.646/19; Cópia do Oficio nº 33 , ópia da Ata 
Ordinária do CMDCA do dia 18/04/19; Cópia do Anexo /-Oficio nª00l//9 do Centro de Convivência Infantil Joilo Paulo '/; Cópia da 
Proposta de Parceria - Projeto de Reforma e Adequação de Acessibilidade do Centro de Convivência Infanlil João Paulo II; Cópia da 
Descrição Técnica do Projeto do Centro de Convivência Infantil João Paulo li: Cópia do Plano de Trabalho do Projeto do Centro de 
Convivência Infantil João Paulo II: Cópia da Retificação do Plano de Trabalho-li/ -Descrição da Proposta: Item: IX - Indicadores 
que Aferirão as Metas; IV - Cronograma/Prazo de Execução das Atividades,· Y - Plano de Aplicação; e YJ Cronograma de Desembolso 
do Projeto do Centro de Convivência Infantil João Paulo 11; Cópia do Orçamento da empresa DP Christianini Construtora EPP,· Cópia 
do Projeto de Reforma e Adaptação para Acessiblidade do Centro de Convivência Infantil João Paulo li: Cópia do Decreto Municipal 
nº 7.378195; Cópia da Lei Municipal nº 2.483184; Cópia da Lei Municipal n" 3.219/90; Cópia da Lei Municipal nº 3.473192; Cópia da 
Lei Municipal nº 4./34196: Cópia da lei Municipal nº 7.008/17: Cópia da Lei Municipal nº 7./65/18; Cópia da Lei Municipal nº 
7.2 J 5/J 9; Cópia da Lei Federal nº 8.069. art. 131 até 140; Cópia CF/88, art. 204, inciso I; e Cópia da Lei Complementar nº /01/0(), art. 

26. 

NllailoooDMrlolllldd~-:' -3:19 ,l~....o. 
'-~ 
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P. 68.646/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 69/19 
Autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de 
Fomento repasse de recursos 
públicos mumc1pais para a 
Organização da Sociedade Civil do 
setor privado que especifica. 

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

Art. !º 

Art. 2º 

Art.3° 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar o Termo de Fomento, referente a repasse de 
recursos públicos municipais para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, nos respectivos 
totais estimados, visando atender as seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO lI 

SERVIÇO META 
PARCELA SUBV AUX TOTAL DOS 

MUNICIPAL ANO ANO REPASSES ANO 

Projeto "Reforma e 
Adequação de Acessibilidade 100 31.044,65 00 93.133,95 93.133,95 
do Centro de Convivência 
Infantil João Paulo 11". 

TOTAL 100 31.044,65 00 93.133,95 93.133,95 

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

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

__!é:,d..,..,..-,c,,,r;i..-.G-::C:t:,;._~ •• .. ---········ ... -
--·------·-J-·-····· .. ·--·-·--··-
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

[;;· ~i 12 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
30, agosto, 19 

Temos a honra de submeter, à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que 

autoriza anualmente o Município de Bauru a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de recursos públicos para 

Organizações da Sociedade Civil do setor privado que atuam na área de assistência social, visando a cooperação no 

desenvolvimento de atividades de relevante interesse público . 

Tal projeto faz-se necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 1 O l, 

de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que exige, expressamente, que qualquer repasse de 

recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por lei específica, assim entendida aquela que identifica o 

beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a finalidade da transferência dos recursos. 

O Projeto de Lei anexo, não inova a Lei Orçamentária vigente para o exercício de 2.019, uma vez que 

as despesas relativas aos repasses ao setor privado nela tratado já estão devidamente previstas no Plano Plurianual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na Lei Orçamentária Anual, de modo que seu intuito é apenas especificar, de 

forma exata e precisa como as referidas despesas serão efetivadas. 

Insta esclarecer que a parceria em questão esta sendo proposta visando o repasse de recursos para o 

projeto aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através de recursos depositados 

por destinatários do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, para o Centro de Convivência João Paulo II, que estará 

• efetivando a reforma e adequação para a acessibilidade do espaço tisico aos seus usuários. 

Ressaltamos, ser de imprescindível importância esta parceria, pois, este projeto faz parte dos 

aprovados pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que constam no banco de 

projetos existente no site da Prefeitura Municipal, cujas pessoas flsicas e juridicas destinaram recursos do IRRF, 

visando entre outras coisas promover o atendimento de qualidade e opo idades aos suários da Política Municipal da 

Assistência Social dos Direitos da Criança e do Adolesce'!.nt!!:e;a.. ---r'--.. 

rojeto em questão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMOFOMENTO- /2019 
PROCESSO- 68.646/2019 
FMAS MUNICIPAL 

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO li, POR 
MEIO DE AUXILIO. 

Em--------~ de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das Cerejeiras, 1-59, 
CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, Secretário Municipal do Bem 
- Estar Social e Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , doravante denominado 
MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II, CNPJ 51.503.670/0001-61, Rua Alexandre jorge Nasralla 1-68, 
Bairro Beija Flor, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Claudia de Carvalho Chimbo, RG 12.173.854-1, CPF 
120.137.288-75, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº __ de _____ de dois mil e 
dezenove, e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- do objeto 

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento do "Projeto Reforma e Adequação de acessibilidade do Centro de Convivência lnfnatil João 
Paulo II", conforme apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
parecer da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, de acordo com o Plano de Trabalho encartado nos autos do 
processo administrativo nº 68.646/2019. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

Participar da rede sócio assistencial do município, mediante as diretrizes estabelecidas pela LOAS 
(Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/20 l le demais legislações pertinentes. 

Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos prestados. 

Executar as ações previstas no Plano de Trabalho estabelecido no Projeto aprovado, sendo vedada sua 
alteração . 

Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução do projeto, objeto deste Termo 
de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeira previsto no item 2.9, 
conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o 
princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade da economicidade, 
da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da 
qualidade e durabilidade. 

Apresentar quadrimestralmente a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES a prestação de 
contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente conforme Instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente 
da Organização da Sociedade Civil. 

Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento. 

Divulgar a parceria da Prefeitura Municipal de Bauru, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, SEBES e Secretaria da Educação como órgão cofinanciador dos serviços, programas 
ou projetos nos meios de comunicação, materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com 
os recursos públicos e placas, conforme modelo aprovado pelo gestor. 
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2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

• 
2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 • 
3.l 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

• 

PROC. Nll 4~i}t, 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Tenno em conta bancária 
especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada 
sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 
Cabe ao Gestor da Obra profissional da área, indicado pela OSC, recomendar e oficializar prazo para 
que a Organização da Sociedade Civil adote as providências cabíveis para o cumprimento das suas 
obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto praw ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em 
prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em 
caderneta de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos 
bancários, que acompanharão as prestações de constas quadrimestrais. 

Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boletos com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com 
nome, data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme Art. 53 da Lei 
13.019/2014. 

Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem como do Tribunal 
de Contas, dos documentos e locais de execução do objeto do presente tenno de parceria. 

Abster-se, durante a vigência da parceria de ter como dirigente membros do poder ou Ministério 
Publico, dirigente de órgão ou entidade da administração publica municipal direta e indireta, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes linha reta , 
colateral ou por afinidade. 

Apresentar Relatório analltico contábil da conta do ativo de transição descrita acima utilizada para 
aquisição de bens pennanentes. 

Manter guardado e em boa ordem pelo período de 10 anos contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de contas do 
exercício. 

Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período O l /09/2019 a 
31/12/2019, e havendo saldo no primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido a respectiva 
conta do Fundo Municipal da Assistência Social, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- das obrigações do Município -SEBES/EDUCAÇÃO 

Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros indicados na Lei Municipal nº 
___ e objeto deste Tenno, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
em três parcelas, confonne cronograma de desembolso. 

Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução do serviço, programa ou 
projeto contratados, objeto do Tenno; 

Cabe ao Gestor do Projeto, indicado pela Secretaria da Educação, monitorar a execução do projeto 
objeto desta parceria valendo-se de apoio técnico e pareceres de outras áreas quando julgado 
pertinente, bem como infonnar ao CMDCA a paralisação do projeto; 

Disponibilizar aos Conselhos Municipais vinculados ao cofinanciamento os relatórios das atividades 
da Organização da Sociedade Civil quando solicitado; 

Cabe a Secretaria do Bem Estar Social a analise da aplicação dos recursos financeiros valendo-se de 
apoio técnico e pareceres de outras áreas quando julgado pertinente; 
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lj ______ _ 

3.6 

3.7 

4.1 

• 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

• 4.6 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

PROC. NR_.l..,ll1:.1::ol:LU1,'--_~-

FOLHAS J)ii1, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cabe a Secretaria da Educação emitir relatório técnico do projeto contemplado pela OSC 
quadrimestral e conclusivo de análise, que servirá de subsidio, para prestação de contas final, que será 
realizada pela Secretaria do Bem Estar Social, , levando-se em consideração a parceria celebrada, 
submetendo à comissão de monitoramento e avaliação do CMDCA para homologação. 

Cabe a Secretaria do Bem Estar Social analisar a prestação de contas quadrimestral apresentada pela 
Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre as receitas e atividades 
realizadas de acordo com o Plano de Trabalho e o objeto da parceria estabelecida através da equipe de 
monitoramento. Ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação o envio de relatórios conforme 
constam nos itens 3 .3 e 3. 7 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

O Município - SEBES através do FMDCA destinará o valor total de R$ 93.133,95 (noventa e três mil, 
cento e trinta e três reias e noventa e cinco centavos). Programa de Trabalho 08.244,0022.2054 para o 
financiamento do projeto socioassistencial, em conta aberta em Banco Oficial na qual a mesma deverá 
ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago 
em três parcelas conforme cronograma de desembolso. 

Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas no item 
4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência, 
conforme fixado no art. 57, II da lei federal nº 8666/93. 

As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme item 6.1 
dando-se o prazo de 45 dias prorrogável por igual período para as devidas regularizações. 
Transcorrido o prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o 
Tribunal de Contas do estado de São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a vigência 
deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em sua respectiva conta através de GRE. 

A utilização dos recursos repassados para os serviços, programas ou projetos ficam condicionados a 
padronização das despesas orçamentárias, conforme Decreto 13.460 de 17 de julho de 2017 e Manual 
de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um dos Participes pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Municipio - SEBES e Secretaria Municipal de 
Educação, dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando 
asseguradas a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, 
justificativas com relação às disfunções porventura havidas na execução. 

A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Claudia de Carvalho Chimbo, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle Interno 
e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos 
de transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento. 
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6.1 

I -

II -

III-

IV-

V-

VI-

I "º' •· i'' fil I FOLHAS : 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo e as seguintes condições: 

Apresentar relatório tisico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação 
bancária separadamente, por fonte de financiamento; 

Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/0 I do exercício subsequente a este Termo 
Colaboração de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações 
desenvolvidas e conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se 
for o caso; 

Apresentação de Prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 15 (dias) 
dias do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro 
quadrimestre; 

Apresentar quadrimestralmente juntamente com o Acompanhamento das Contas as Certidões 
Negativas de Débitos (FGTS, INSS, JRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo 
que, no 3° Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo 
isenta do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória; 

Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos técnicos e 
financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados; 

Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, dos saldos 
financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente 
da administração pública; e 

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

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

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

I -

II. 

III-

advertência; 

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 2 (dois) anos; e 

Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos ou 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 pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

,_P_R_O-C.-N·~ yw 1~ 

FOLHAS ~ O presente Tenno terá vigência de 01/09/2019 a 31/12/2019 VJ 
CLAUSULA NONA - Da Alteração e da Denúncia 

O presente Tenno poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante alteração, e 
denunciado, por conveniência dos participes, após notificação prévia de 60 (sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for 
por parte da Organização da Sociedade Civil, deverá ser precedida da entrega do relatório e prestação de contas da 
aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

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

Bauru, ----

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

CLAUDIA DE CARVALHO CHIMBO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO li 

TESTEMUNHAS: c-c--------
Nome: Nome; 

RG: RG: 
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PROC.Ng-_,.:.Jl.EJ.lt..!.....-~ __ 7 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÍNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO 
PAULO II 

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº /2019 

OBJETO: "Projeto Reforma e Adequação de acessibilidade do Centro de Convivência lnfuatil João Paulo 11" 

ADVOGADO(S): (*). __________________ _ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

Estamos CIENTES de que: 1. 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) 

c) 

d) 

2. 
a) 

b) 

Bauru, 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
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; 
Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

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. 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

Nome: Cibele Martins Ferreira 
Cargo: Diretora de Divisão 
CPF: 145.781.478-19 RG: 12.326.660-9 
Data de Nascimento: 03/07/1969 
Endereço residencial completo: Rua 12 de outubro, 15-75-Vila São João da Boa Vista 
E-mail institucional: cibeleferreira@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: belecifa@gmail.com.br 
Telefone(s): (14) 99739-5640 
Assinatura: _____________________ _ 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 

PEW ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
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Nome: José Carlos Augusto Fernandes 
Cargo:Secretario Municipal do Bem Estar Social 
CPF: 603.937.268-00 RG: 8.915.903 
Data de Nascimento: 09/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Tupiniquins, nº 1-85, Chácara das Flores, 
Bauru- SP 
E-mail institucional: bemestar@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: josefemandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: _____________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 

Nome: Claudia de Carvalho Chimbo 
Cargo: Presidente 
CPF: 120.137.288-75 RG: 12.173.854-1 
Data de Nascimento: 18/11/1960 

FOLHAS_ 11 

Endereço residencial completo: Rua Anésia Pinheiro Machado, nº 8-15, Jd América 
Bauru- SP 
E-mail institucional: marcia.creche@hotmail.com 
E-mail pessoal: tommaior.claudinha@gmail.com 
Telefone(s): (14) 3313-9521 
Assinatura: ----------------------
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL l~DlA 

Ilustríssimo Senhor 
José Carlos Augusto Fernandes 
Secretario do Bem Estar Social-SEBES 

Oficio nº 33/2019CMDCA 

•AUAU 

PROC. N2 1,:i.Jt5 

FOLHAS t 2' 

Bauru, 24 de abril de 2018. 

) 

• Ilustríssimo Senhor; 

Pelo presente, informamos que este Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente deliberou e aprovou em reunião deste CMDCA o projeto abaixo para receber recurso 

alocado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

• "Reforma e Adequação de Acessibilidade" que será desenvolvido pelo Centro de 

Convivência Infantil - João Paulo 11 valor de R$ R$93.133,95 (Noventa e Três Mil , 

Cento e Trinta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos ) . 

Segue anexa cópia da ata do dia 18/04/2019 , bem como cópia do projeto . 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição e aproveitamos a oportunidade para 

• reiteramos protestos de estima e apreço. _ 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Av. Alfredo Maia Quadra 01 s/n Vila Falcão- Bauru/SP 

email: cmdca@bauru.sp.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 

Ata da Reunião Ordinária do CMDCA do dia 18/04/2019 
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FOLHAS 171 

Aos dezoito clias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, em primeira cham 

reuniram-se na Secretaria Municipal do Bem Estar Social, sito à Av Alfredo Maia Quadra 01 

SN, para reunião orclinária os conselheiros municipais titulares e suplentes, conforme lista de 

presença anexo. A presidente Andréa Ferreguti agradeceu a presença de todos, deu inicio pela 

leitura da ata da reunião do mês de março, que foi aprovada , com as seguintes alterações : 

Informes 2º Chamamento Publico - onde se lê " Sr° Nilton José Gallo pecliu desligamento da 

Comissão de Seleção , leia-se "Sr° Nilton José Gallo se declarou impedido" ; Informes 1 ° Visita 

• na Sede dos Conselheiros Tutelares - onde se lê " Maria Cristina Rossi" leia-se "Maria Cristina 

Marques Rossi" . Após, a Presidente informou e solicitou que conste em ata que a data da 

Reunião Extraordinária do clia 22/03/2019 , precisou ser adiada para o dia 18/04/2019, devido 

a apresentação dos projetos analisados e avaliados pela comissão de seleção de projetos. Dando 

continuidade convidou a Srº Juliane Nunes Vasconcelos da Empresa de Consultoria Aglo, para 

convidas o colegiado para o evento "T.E.A. Te amamos , seu cliente também é autista" que será 

realizado no clia 20/04/2019, das 8h ás 12h, no Alameda Quality Center, no valor de R$90,00 

(Noventa Reais),onde o publico alvo são pessoas interessadas nesta temática, passando assim 

para conhecimento do pleno a programação, se despecliu e agradeceu a presidente pela 

oportunidade . A presidente passou então para os assuntos em Pauta , iniciando pelos informes : 

1° Prova Conselheiro Tutelar - A presidente informa que no dia 07/04/2019 na Faculdade 

• Anhanguera , foi realizada a prova para escolha dos novos membros do conselho tutelar sendo a 

primeira fase do processo. 2° Escuta Especializada : A reunião da Escuta Especializada que 

estava agendada para o dia 20/05/2019, precisou ser alterada para o dia 29/05/2019 ás 08h30, na 

Sede do CMDCA, sito Av Alfredo Maia QOl S/N Vila Falcão (Sala 06) , a Secretaria Lucy 

ficará responsável por comunicar a todos os envolvidos inclusive a segurança publica que não 

tem enviado seus representantes. 3° Plano de Ação: Foi encaminhado para o Dr° Lucas 

Pimentel de Oliveira, Promotor da Infância, cópia do Plano de Ação 2018-2020 deste Conselho 

, após analise elogiou o trabalho dos conselheiros de direitos , parabenizou a formatação , 

salientou a importância no cumprimento das propostas e clisponibilizou apoio do Ministério 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Rua:Raposo Tavares 11-35, VI. Brunharl: 3227-3873 - CEP 117011-020 - Bauru/SP 
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Publico para execução. 4° Oficina ITE- No dia 24/04/2019 acontecerá "Oficina sobre Escuta 

Especializada" destinada para os Assistentes Sociais , será na ITE Sala 22 , Bloco 01 ás 14hs. 

Continuando pelas Deliberações: 1º Apresentação e Ratificação dos projetos aprovados pela· 

comissão de seleção e avaliação : A comissão de seleção e avaliação composta por Andrea 

Caricati, Carmem Ligia Dias Valim , Luciana Aparecida Fázio Dias , Ana Cristina Pereira 

Camargo , Nilton José Gallo analisaram as documentações referentes ao Edital n°28/2019 , 

Chamamento Publico 02/2019, Foram 23 projetos encaminhados ao CMDCA para analise da 

comissão, sendo que 20 projetos tiveram parecer favorável sendo eles : !-"Formigueiro em 

Construção" no valor de R$250.000,00 ( Duzentos e Cinquenta Mil Reais) da OSC Ação 

Comunitária Pousadense; 2-"Centro de Convivência Infanto Juvenil" no valor de R$41.202,82 

(Quarenta e Hum Mil , Duzentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) da Associação dos 

·• Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo -AFAPAB; 3-"Possibilitando uma Escola sem 

Muros" no valor de R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais) da OSC Bom Pastor - Creche Rainha 

da Paz; 4-"Sala de Informática" no valor de R$42.475,00 (Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e 

Setenta e Cinco Reais) da OSC Caná; 5- "Arte da Vida" no valor de R$21.150,00 (Vinte e 

Hum Mil, Cento e Cinquenta Reais) da OSC Casa da Criança Madre Maria Teodoro Voiron. 6-

"Rompendo Barreiras" no valor de R$28.982,00 (Vinte e Oito Mil , Novecentos e Oitenta e Dois 

Reais) da OSC Casa da Esperança· ; 7- "Ludicidade no Teatro de Fantoche" no valor de 

R$37.400,00 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos Reais) da OSC Casa do Garoto. 8-"Informática 

para Todos" no valor de R$41.508,00 (Quarenta e Hum Mil, Quinhentos e Oito Reais) da OSC 

CEAC - Centro Espírita Amor e Caridade ; 9- "Reestruturação dos Banheiros" no valor de 

R$35.400,00 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais) do Centro Comunitário Assistencial e 
·• Educacional Aníbal Difrância. 10-"Reforma e Adequação de Acessibilidade" no valor de 

R$93.133,95 (Noventa e Três Mil, Cento e Tfih~e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos) do 

Centro de Convivência Infantil .l.__.João.RID!lo II ; . 11-"Doce Refeição Saudável" no valor de 

R$105.571,00 (Cento e Cinco Mil :Qui;;~;tos e Setenta e Hum Reais) da OSC(CEVAC -
--~ 

Centro de Valorização da Criança. 12-"Esporte e Brincadeira é coisa séria" no valor de 

R$170.326CCento-e-Setent.iJ::-1il, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos) 

da Creche ,feo~~!e> . ~~~~;) 13- "Cobertura da Quadra Poliesportiva" no valor de 

R$157.876,64 {cêntoeC~uenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e 

Quatro Centavos) da OSC Fundação Amigos de João Bidu. 14 "Reforma dos Banheiros" no 
' 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Rua:Raposo Tavares 11-35, Vi. Brunhari: 3227-3873- CEP 117011-020- Bauru/SP 
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valor de R$59.501,81 ( Cinquenta e Nove Mil , Quinhentos e Hum Reais e Oitenta e Hum 

Centavos) da OSC Fundação Toledo ; 15- "Continuando de Mãos Dadas" no valor de 

R$100.765,80 (Cem Mil , Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos) da OSC 

Fundação Toledo "Flor e Ser"; 16- "Cozinha do Futuro" no valor de R$42.860,00(Quarenta e· 

Dois Mil , Oitocentos e Sessenta Reais) OSC Instituto Profissional de Reabilitação Social 1 º de 

Agosto-lPRESPA; 17-"O Futuro se constrói agora" no valor de R$115.000,00 (Cento e Quinze 

Mil Reais) da OSC Legião Mirim ; 18- "Espaço desenvolver - sala de Multiuso" no valor de 

R$48.300,00 (Quarenta e Oito Mil e Trezentos Reais) da OSC Pequenos Obreiros de Coruçá 

(POC) ; 19- "Projeto Multimídia - Criação de Conteúdos Digitais" no valor de R$44.999,92_ 

(Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) da 

OSC Recriar -Projetos Sociais; 20-"Ouvir para o Futuro" no valor de R$140.502,46 ( Cento e 

• Quarenta Mil , Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos ) da OSC SORRI - Centro 

Especializado em Reabilitação , todos os projetos apresentados foram aprovados pela plenária e 

a Comissão de Seleção ficará responsável pela publicação , bem como enviar cópia da Ata das 

analises detalhadas para este CMDCA , na oportunidade a Comissão falou na importância de 

deliberação de recursos para algumas OSCs , mas que no momento analisando a precariedade do 

Centro de Convivência Infantil - João Paulo II (Projeto aprovado -"Reforma e Adequação de 

Acessibilidade) , solicitou prioridade e urgência na deliberação do recurso, após as colocações da 

comissão e em regime de votação, todos foram favoráveis e esta solicitação foi aprovada por 

unanimidade . Sendo assim a Secretaria do CMDCA , Lucy , ficará responsável pelo andamento 

das providencias. Dando seguimento a comissão apresentou informou que as OSC tiveram o 

prazo de entrega do período de 11/02/2019 até 12/03/2019 , os resultados dos primeiros 

aprovados foram publicados em Diário Oficial dia 18/04/2019, onde 03 OSC apresentaram 

recurso solicitando adequações nos projetos, por terem sido reprovadas, sendo elas : SORRI , 

Creche Leocádio Correa e AP AE , sendo que Sorri e Leocádio Correa foram aprovados. A 

AP AE foi reprovada por entregar projeto fora do prazo. 2° Solicitação Sorri - A Entidade 

Sorri solicitou através do Oficio nº360/2019, prorrogação de prazo até 31/12/2019 da vigência do 

Termo de Fomento 1.805/2018, cujo prazo expira em 01/05/2019 , em regime de votação , a 

solicitação foi aprovada por unanimidade. A presidente informa que agendará uma reunião 

extraordinária para analisar os projetos aprovados para que possam ser contemplados conforme 

necessidade , informando que hoje o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente· 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Rua:Raposo Tavares 11-35, VI. Brunharl: 3227-3873 -CEP 117011-020- Bauru/SP 
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possui R$866.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil Reais) e que R$60.000,00 ( Sessenta Mll 

Reais ) estão comprometidos , e que podem ser utilizados aproximadamente R$500.000,00 

(Quinhentos Mil Reais) pois é necessário manter reserva. 3° Criação de Comissão de 

Fiscalização : Ficou criada a Comissão de Fiscalização para averiguar denuncia de OSC , sendo 

composta por : Nilton José Gallo , Luiz Gustavo Mello Oliveira, Jacqueline Gomes de Andrade 

e Cibele Martins Ferreira. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou a reunião às 11h30 min e eu, Lucy Ellen Aparecida Camargo, secretária "a-doe" 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente Andrea 

Ferreguti. 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CMDCA- Rua:Raposo Tavares 11-35, VI. Brunhart : 3227-3873 - CEP 117011-020 - Bauru/SP 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Aiê - Sra. Ãndrea FerregutÍ -

escente 

Presidente do CMDCA/Baum 
Emmãos . 

Prezada Senhora: í 
O Céiitró dé Córivivêiíciá Iüfiwil Jóãó Páuló Il vêm iiiµi 

respeitosamente encaminhar a V.S.a a descrição da Proposta do Projeto 
Reforma e Adequação de Acessibilidade do Centro de Convivência Tnfimfü 
João Paulo II e seus documentos. referente ao Edital de Chamamento 
Público n°02/2019. 

Sendo só o que se nos apresentava para o momento, subscrevemo-nos 

Bauru, 08 de Março de 2.019 

-t;:;Catwllio~ 
Preswente da Entidade 

"Nmauém é t.ão pobre qire nãQ possa !l,iudar, oom tio rico qpe não ro«ffiB. ajuda" 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTil., JOÃO PAULO Il 
l'adado ea 7 de .... n, de 1981 

Dedando de Udlldade P6blka Mnidpal pela ui a• 3!W1 de 18 de daaüro de 1"5 
Declarado de UtlBdade Páblica l.mdul pela Lei a• 1&.1-48 de.23 de --.bn de U98 

Dedando de Udlldade P6bllca l'eclenl pela Por1Uia a• 620 de, de J.u.. à 2111 
:Regfstro ao CeteUto Nacional de Anistiada Social- Lei a• 223 de9 de ldelDltro de 1"1 

:Ru 4Jeu••n.JergeNasnlla a• 1"'8- .NideeHaltltadlul Beija-Fler 
FCIIIID (l ~ - CEP 178J5.QO-:e..n/SP- CNPJ a• 51.SB.67111111-61 

PROPOSTA DE PARCERIA - PROJETO DE REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE CONVIV!NCIA 

INFANTIL JOÃO PAULO 11 

BAURU 

Marp>/2019 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO Il 
Fmldado- 7 ele -'>m de J'82 

DedandD ele Utilidade P6b1io Mvnlc:lpaJ pela Lei ,r 39'n de 18 de daemltm de 1995 
Decbndo ele Utilidade P6hlic,, Estadual pela Lel'li' 111.148 de 23 de c!membm de 1"8 

Declarado de Udlldadel'liblia Feclenl pela Por1ula rr 620 de, ejalho de 2001 
Reglstn, no Consdho lll'admlal de Asslsdncla Social-Lda• 223 de li-de selrmllm de llllll 

RnaAleundn, Jorge .Nasnlla ,r 14 -NildeP H:d!i!admel Bdja-)Jtar 
liam 4) 3239-5'44- CEP 1'71125-Q8- lburulSP -CNP.J rr 5L58.l.67Mllll-61 

I. IDENTIACAÇÃO DA PARCERIA (ANEXO li) 

Centro de Convivência Infantil João Paulo li - CO João Paulo li. 

CNPJ: 51.503.670/0001-61 

Endereço: Rua Alexandre Jorge Nasralla, 1-68 

Bairro Beija-flor-CEP 17025-630 

Municfpio de Bauru - Estado de São Paulo 

Telefone: (14) 3239-5944 

Email: escolajoaopaulo2@yahoo.com.br 

PROC. N2 •--1 •~ 

FOLHAS l~ 

O Centro de Convivência Infantil João Paulo li tem como missão organizar e 

integrar ações para obtenção e desenvolvimento máximo dos recursos humanos que a 

escola dispõe, nesse sentido, visa promover a reflexão institucional fazendo uso dos 

meios disponíveis para que ações dessa natureza sejam desenvolvidas e possam tomar 

o serviço que a escola oferece cada vez mais qualificado. Partindo dessa premissa, o 

Centro de Convivência Infantil João Paulo li reconhece a importância da educação na 

construção das relações sociais, políticas, culturais, cognitivas e afetivas. Buscamos 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e formação de cidadãos do bem, por 

meio de atendimento voltada às necessidades de cuidado e educação das crianças 

atendidas neste espaço educacional. 

Fundado em 07 de Julho de 1982, o Centro de Convivência Infantil "João Paulo 

li", também designado pela sigla "CCI João Paulo li", teni por finalidade prestar aUXt1io, 

educação, assistência, amparo e orientação à criança de ambos os sexos, com idade 

entre 01 ano e 09 meses e 05 anos e 11 meses dentro das possibilidades 

administrativas e financeiras. A escola atende 100 crianças das 7:00 às 17:00, de 

segunda a sexta-feira e dispõe da seguinte estrutura tisica conforme segue: 

1 secretaria 

1 sala de professores 

2 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Vm,• 1,aia1de-.......deU82 

Declarado de UlilicladcNl,lk,t MlllllrlpaI pdaLel ~ 3.'J'J7 de 18 d&.~ de 1ffi 
Deduuo de Utilidade.Ptihlica EdadDal pela Lei. n.• ltl.148 de23 de "-loro tklffl 

Dedaracle de UtlllclldeP6bllca Federal pela PoJúda n• Qt.de' de jalllo de 2081 
Jtqpsero,...C.,eP,nNadaaaf de A-d ·• dr Sodal-Lel~ 223de!I ""'~ de 19!11 

Jlu AleUlldP.Jal'geNnnlla ~ Ui8-Núcle<>HMltedeaal Beija-Ar 
F.-(1 ~-CEP 1'1925-a-&mra/SP-CNPJ'~ 51.511.6'7111110l."'1 

1 sala de recreação 

4 salas de aula PROC. ~Je 

2 banheiros para funcionários FOLHAS 

1 sala para soninho e TV 

1 cozinha com dispensa 

1 almoxarifado 

1 pátio com refeitório 

2 banheiros para as crianças 

1 lavanderia 

1 playground 

A entidade conta com recursos materiais adquiridos de doaç<ies, recursos 

próprios e parceria com o recurso de verba advindo da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Parceria e convênio: Termo de colaboração 1592/2017 

Órgão repassador: Prefeitura Municipal de Bauru/EducaçãoSubtenção 

Lei autorizadora: 7165 de 12/12/20'lB 

Valor mensal R$28.142,00 • 

Juntamente com essa parceria, recebemos toda alimentação e o gás pela 

merenda. Contamos também com alguns colaboradores externos que contribuem em 

festas ou quando solicitamos ajuda. No tocante a doações fixas temos um auxilio de 

R$1.SOO,OO por mês recebido da Empresa UNIMED. 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Fmldado-7 de-"rode 1982 

Do:duadodeUtilldal1el'á111ir- MM!dpelpelaLd~3.!l!n delB deda.rmllrode lll95 
Dedanulo ele UIIDdadeP6blica J!mdual pela Lei n• 18.148 del3 dr....._.,,,. 'lle 19!18 

Decbndo de Utilidade Pihllca Feder.ai pela~ a• 6'20de1>clejalllo cle.2811 
Registro no ComeJllo Nacional de Assb1mda Social -Lei n• 223 de, de serrmlml de U,l 

Rua 4ferandp,..JorgeNunlb, ~ 1-68-N6dt<>Hwhfwtenal R.,ija-Mar 
Fonel14)323').S944-CJ!Pl'7025-630-Blllra/SP· - - -- '°'l 

PRUC. '"~'l'.; 
li. IDENTIACAÇÃO DA PARCERIA PRETENDIDA FOLHAS ~l 

Esse projeto vem de encontro às nossas necessidades, uma vez que a nossa 

situação econômica não é diferente da que se encontram todas as entidades. A 

parceria com o CMDCA nos ajudará Indiscutivelmente com a continuidade do trabalha 

que vem sendo desenvolvido. Destacamos aqui, que neste projeto solicitado, o CCI 

João Paulo li não contará com nenhuma contrapartida para sua execução, uma vez que 

não receberá contribuição de nenhum parceiro da rede p6bllca ou privada para 

viabilizar a compra de materiais, bem como o pagamento de mão de obra, de tal sorte 

que Isso toma ainda mais importante à necessidade de aprovação do referido projeto, 

pois há anos que a entidade não consegue realizar melhorias devido à grande 

dificuldade financeira. 

Diante do exposto, solicitamos a apreciação deste· projeto que tem como 

objetivo reformar as dependências da entidade corno: pintura completa, paredes, 

portas e esquadrias de ferro, cozinha; reforma e adequação de acessibt1idade de todos 

os banheiros; parte elétrica e hidráulica; adequação de acessibilidade geral desde a 

porta ·de entrada da entidade; reforma total em todo o bananco que "sustenta" a 

estrutura do parque, com aterramento e cobertura com grama. A escoação do parque 

também é de extrema urgência uma vez que já fomos advertidos pela Defesa Civil 

(cópia da advertência em anexo). 

Todas as adequações de acessibilidade serão feitas seguindo o padrão exigido, 

salientando que estamos com o alvará de ocupação do solo em trâmite e somente com 

as adequações conseguiremos esse alvará. 

Metas: alcançar os objetivos propostos no prazo estipulado; executar o projeto com a 

contratação de profissionais especializados; adequação de acessibilidade; cumprir com 

todas as exigências da parceria com o CMDCA. 
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A -CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTH, JOAO PAULO II 
Fmulado em 7 de-i,ro de 1982 

Dodando de Utilidade Nhlf,.. Mmridpal pela Lei a• 39'J7 de 18 de dezemllro de 1ffl 
Dedando de Utilidade Pública Estadul pela Lein• 10.148 de23 de demnhro de 1998 

Dedando de Utilidade Pública Fedenl pela Porária n• 628 de 6 de julho de 2001 
Registro no ComdllONadoaal de Anist&u:ia Social - Lei n" 223 de !I de seteml>ro de 1!1!11 

Raa Alevndre.TOlge Nunlla a• 1-&I -.Nlideo llahituiooaI Beija-Iler 
Fone (14) 323!1-&.l44- CBP l'TOlS-QO-BmrulSP-CNPJn• 51.5816'7lllUll81.Q 

Ili. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
PROC.N2 1~ O)t"J l 
FOLHAS ~~ 

Devido ao grande período sem reforma, atualmc ... ~ a ·-
melhorias acima mencionadas por motivo de segurança, melhor qualidade de higiene, 

para propiciar uma estadia com segurança total para as crianças, visto que eles passam 

cerca de 10 horas por dia na escola. 

A elaboração e a execução deste projeto permitirão que nossa entidade esteja 

em concordância com as regras e normas exigidas pelos órgãos competentes, e 

poderemos garantir às mães e responsáveis de nossas crianças que a escola é um 

espaço bonito e seguro para elas deixarem seus filhos enquanto trabalham. 

O conjunto de situações e possibilidades expostas demonstra o quão benéfico 

será a implementação deste projeto, visto que deslumbra uma melhoria significativa da 

estrutura física da entidade proponente, permitindo maior qualidade no atendimento a 

demanda já existente, uma vez que vai possibilitar mudanças positivas na execução de 

processos operacionais internos e na qualidade dos serviços prestados, aperfeiçoando 

as relações entre escola e familia, escola e comunidade, prevenindo situações de 

exposição a risco pessoal e social no território . 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA llVANTIL JOÃO PAULO II 
FIOidado em 7 de~ de 1982 

Dedllndo clt: 1Jtilidade l'611Ji,.. )JRWkipaJ pela.Leia• ;J!Wl de 18 tle daaaillll tle 1"5 
Dedantlo de Utilidadtl'6ldlcal!mdul pelaui a• 10.141 e23 tle """'°""'"' de 19'8 

DedantlotleUtilldadel'6hlialJ'edenl pela PenarianºGtde 6de jallao e211D1 
Begishu M OmseU!o.Nadlml de 4llsi11i11d:111,,dal-ui n• 223 de !Ide --de 1!1!11 

RB 4levn-.Jorge.Nasnlla rr 1.Ql -Núd-HIIMtsdaaal lldja-1!1or 
F- (14)323!>-5!144-Cl!P 178l5-6l0-Bani/SP-CNPJ•• Sl.5113.871111N181.f;l 

IV. INDICADORES 

• Atender as crianças de forma mais segura; PROC. N2 1'11 lt? 

• Mais higiene nos banheiros; FOLHAS Q,'o 

• Menos dificuldade para a limpeza; 

• Redução de gastos com água e energia; 

• Segurança nas atividades desenvolvidas no espaço externo da entidade; 

• Espaço físico acessível para atender o público alvo da inclusão 

1 

~ 

i\ 

O tempo máximo de reforma e adequação serão de até seis meses contando a partir da 

autorização do conselho, até dezembro de 2019. Após o término da execução do 

projeto, nossas ações e atividades serão elaboradas e desenvoMdas com ainda mais 

sucesso, expondo nosso trabalho para a comunidade. 

Bauru, 11 de Março de 2019 • 

~t:.'.::~~º::,1:~u__,é:::,---
Responsável Técnico 

Presidente 
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A -CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II 
FIOadade em 7 de outubro de 1982 

Dedando de Utilidade Nhlka Muidpal pela I.d a• 3.'RT de 18 de demüro de 19'5 
Dedando de Utilidade Nblica l.stadul pela Lei a• 10.148 de 23 de demnbro de 1991 

Deduado de Udlidade Pülka Fedenl pela Portaria a• 620 de, de j1llho de 2081 
Registro ao OameBto 1IJadonal a AukcâMia Social - I.d a• 223 de 9 de setanhro de 1991 

:Ru Aleuadre.JorgeNasnlla a• 1.a- Nádeo BaMtadoul Beija-l'lor 
FOllle 4) 3239-5944 - CEP 1'7825-QO-Baan/SP-CNPJ a• 51.58J.67MIN1-61 

P~OC. N2 (~ J., t 
LHAS 'a}-t 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

BAURU 

Ma~/2019 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO Il 
Fllndado- 7 de-'>m de 19112 

Dedando de UlllidadePiblka Munkipal pela Lda: 3.'J'J7 de 18 de tlaembn de lffl 
Decbndo de UlilidadeP6blica l!sbt«lual p,la Ld ll" 10.148 de 23 de ........,.., de 19!18 

Dedandode UlllldadePilllita Federal pela Portmaaº '20 de6 dejd,o de.2801 
RegisUo no OmselhoNlldBnal de Asslstêada Sodal-Ld ll" 223 de!) de -2,mde 1991 

Rua AJeUJllk,,.Jorge Nausllaa" 1-68 -N6deo BahiladiaalBeija-llff 
Fane ~-Cl!P 1?1125-QO-Bama/SP-CNPJ a• 5L5A.1.67IIIINI0-61 

1 DESCRIÇÃO nCN1CA Do PRoJero (ANexo 111, l PRoc. N2 L :1i] 15 J [ 1 
O Centro de Convivência Infantil João Paulo !~~1i1a 3i~4!!for.mJ~::..,_, 

adequação, pois por muitos anos está sem reforma devido à condição financeira da 

entidade e por não conseguirmos recurso financeiro para isso. 

Esta parceria com o CMDCA será de extrema valia para que consigamos seguir 

nossos objetivos com qualidade, seguranfa, higiene e conforto para nossas 100 

crianças, com idade entre 01 ano e 09 meses e 05 anos e 11 meses que ficam na escola 

de 2! a 6íl feira das 7:00 às 17:00. Se aprovado for, faremos as segUintes melhorias: 

demolição dos banheiros infantis (construção antiga, vasos e pias quebrados, _com 

vazamentos, torneiras sem condição de uso}; troca de toda a rede hidráulica e elétrica; 

troca de pisos e revestimentos nos dois banheiros com três vasos sanitários em cada 

um (seis no total); revestimentos e pintura de toda a creche, alvenaria e esquadrias, 

portas, janelas; todas as adequações de acessibilidade uma vez que a entidade não tem 

nenhuma e irá se pautar na legislação. 

Será feito também o assoamento de toda a área externa do playground · para 

evitar que desbarranque, uma vez que já fomos comunicados pela defesa civil 

(comunicado em anexo solicitando o assoamento). Após o assoamento teremos que 

plantar grama em todo o espaço para garantir um atendimento com segurança, bem 

como a durabilidade do serviço realizado. Assim que a reforma e adequação forem 

executadas, consegUiremos o alvará de ocupação do solo. Pofésse motivo estamos 

empenhados em participar dessa seleção de projetos do CMDCA. 

1.1 IDENTIACAÇÃO 

Centro de Convivência Infantil João Paulo 11-cct João Paulo li. 

CNPJ: 51.503.670/0001-61 

Endereço: Rua Alexandre Jorge Nasralla, 1-68 

Bairro Beija-flor-CEP 17025-630 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Fundado em 7 de Oldllbrode 1982 

Dedanda de Utilidade P6IJllc:a Mrirfp J pela Lda• 3.997 de 18 ti- d lnn de 1'95 
Dedando de Ulilidade P6J>Ua:a Pst:idueJ pela Ld n• 18.148 de23 de demmbro de 19911 

.Dedando de Udltdadel'állJkaFedenJ pelal'onutart QO de, .tiljulho de2001 
Registro pn OmM'IJioNadonal de Assistência Sodal.-Ld rf 223 de') de smmbn de ffll 

Ra,, .t.Jeundp,.JmgeNunJJan• t.QI-Nlil:I-UeJlihdt •eJ~ 
F._ 3239-6944-CPP 17025-QI-Baan!ISP-CNPJrí' 51.5&U70IIN1"'1 

Município de Bauru- Estado de São Paulo 

Telefone: (14) 3239-5944 

Email: escolaioaopaulo2@yahoo.com.br 

1,11 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Claudia de Carvalho Chimbo 

RG 12.173.854-1 SSP/SP 

Estado Ovil: casada 

CPF 120.137.288-75 

Endereço: Rua Anésia Pinheiro Machado, 8-15 

CEP: 17017-360 

Município de Bauru - Estado de São Paulo 

Telefone: (14) 3313-9521 

Email: claudiachlmbo8@gmail.com 

1.111 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do projeto: Projeto de Reforma e Adequação de acessibilidade do Centro de 

Convivência Infantil João Paulo li 

local de Execução: Centro de Convivência Infantil João Paulo 11-CCJ João Paulo li. 

Endereço: Rua Alexandre Jorge Nasralla, 1-68 

Bairro Beija-flor-CEP 17025-630 

Prazo de execução: até seis meses contando a partir da autorização do conselho e 

liberação da verba (ano de 2019). 

Objetivo Geral: reformar as dependências da creche, bem como realizar as adequações 

de acessibilidade e fazer o assoamento e aramado da área externa-do playground 

Objetivo especffico: Tomar o ambiente saudável, seguro, higiênico para melhor atender 

nossas crianças. 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Flmdado em 7 de_... de 19112 

Declarado de UlilidadeNhlira M1mJripal pela Lei~ 3.997 de 18 r clc:mnM> de 1ffl 
.Dodando de 1l'lilidadel'6hlin Estadual pela Lelnº 18.148 de23 de der.rmhro de l!J!l8 

Declarado de Ulilldadc Pliblica Federal pela PortaJfanº 6'20 de 6 de jllll,o de 2181 
Jbgistro neCcmsdho Nadenal de Asslslilnda Sodal-Ld a• 223 de 9 de...._,,... de lffl 

RuAll>uadn,.JorgeNasralla aº 1.QI-Núdrn B•Mtademl 'ltt,ija-,l1or 
Fcme 14)~-Cl!P 1'70lS-6311-BaumlSP-CNPJ a• SL51D.6'711al-61 

Ações metodológicas: o projeto será executado por profissionais especializados da 

área, contratados pela entidade, tendo como prazo máximo de execução o período de 

seis meses. 

Indicadores de resultados: o projeto será acompanhado pelo engenheiro da empresa, 

coordenadora e diretoria da escola e pelo CMDCA. Espera-se com Isso ter como 

resultados: 

• Atender as crianças de forma mais segura; 

• Mais higiene nos banheiros; 

• Menos dificuldade para a limpeza; 

• Redução de gastos com água e energia; 

• Segurança nas atividades desenvolvidas no espaço externo da entidade; 

• Espaço físico acessível para atender o público alvo da Inclusão 

Público-alvo: o projeto visa beneficiar 100 crianças de ambos os sexos, com idade entre 

01 ano e 09 meses e 05 anos e 11 meses. 

li INFORMAÇÕES DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) 

A entidade não possui contrapartida, assim, se aprovado, o projeto será 

realizado em sua totalidade com a verba do CMDCA. 

Valor total do projeto: R$93.133,95. 

Ili CAPAODADE ltCNICA OPERAOONAL 

A equipe técnica operacional será composta pode uma empresa especializada 

que será contratada através de um termo de colaboração, sendo que esta empresa 

deve dispor de todos os prof1SSlonais relacionados a cada área para perfeita execução 

do projeto {alvenaria, hidráulica, elétrica, carpintaria, pintura, técnico de construção, 

arquiteto, etc.). A empresa que apresentou o menor valor orçado foi a Dama 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Flllldado-7 deGllhlllro de 1981 

.Dedanda de UtiMtb4e l'ihJi,& M I iJ I pelaLd D" 3397 de 18 ,i, di Jn ele 1ffl 
».dando de UliJidade Plillll"- Esbdul pela Ld ll" 18.148 de 23 de d .. .,. ele l!lll8 

Dedarado de Ulllidade P6hlica Federal pela Portaria n• Ql41e6 dejldlul de 2111 
Bqislro 11&Cmuelllo '!hrie•! de .\ulsthda Secld-Ld n• 223 de9 de--. de 1991 

Hna •~.JaraeNasnlla ll" 1.QI-N6deoHwN!r'_. Relja,,lilor 
Fone 3239-5944-CEP l'lWSOÍ-BallrlllSP-CNP.Ja• 51.513.6'1118111-61 

Construtora e empreendimentos. A coordenadora da entidade e seus diretores 

também assumem o compromisso de acompanhar o andamento da obra. 

Nossa estrutura física possui: 

• 1 secretaria com 1 banheiro; 

• 1 sala para professores; 

• 1 sala de leitura e contação de histórias; 

• 4 salas de aula; 

• 1 banheiro para funcionários; 

• 1 salão de sonlnho e TV; 

• 1 cozinha com dispensa; 

• 1 almoxarifado; 

• 1 pátio com refeitório; 

• 2 banheiros para crianças com 3 vasos sanitários cada; 

• 1 lavanderia· , 

• 1 playground. 

Todos os espaços são devidamente mobiliados conforme sua necessidade e uso. 

Adequados à idade, à vigilância sanitária e a Secretaria Municipal de Educação, faltando 

apenas às adequações de acessibilidade. 

Nossa equipe de trabalho é composta por 11 funcionários: 

• 1 coordenadora pedagógica; 

• 1 auxiliar administrativo; 

• 4 professores; 

• 1 merendeira; 

• 4 auxiliares de creche 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II .........,_7.,, , ·~•ua 
Dodanàde"MII J:"lillliaMnnidpeJpclal.cla"3.'JIIJ7dellde 1 "'•delffl 
Dedandode UlilldadeNlllka EIW.,. I.eirf' 1CLM8 de23 r f hn .a., U!II 

DedamB de VdlhtldeP6blkaFfllenl pelaPwwla ~ Q84e, Rjall& delllt 
Begistn,IIO C.-elho Wad@oJ dl! Aufslhd• llodal-I.eirf'223 detdeldmlm ,le 1"1 

a,,. .\lm:_..,,J;qeNunD■ a" 1..f8-N6<1:o Hrtf1Tdrtn-n MJa-1.llor 
l'ae ~-CEP 17t25-(i31-Bani/llP-CNPJa• 51.51B.6'1M1119-61 

IV INFORMAÇÕES ADIOONAJS 

Cabe ressaltar que essa reforma é de extrema urgência, uma vez que não 

possuímos recursos financeiros. A aprovação deste projeto irá beneficiar as 100 

crianças atendidas • 

Bauru, 11 de Março de 2019. 

Responsável Técnico 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Fadado ca 7 de oatabro de 1'82 

Dedando de Utilidade Páblica .Mmdc:ipal pela I.cl a• 3.'H7 de li de de:raàro de l"5 
Dedando de Utffidade Piblica Estaclaal pela Lei n• t0.141 ele 23 ele daieabro ele 1991 

Decbndo de Udlidade Pülica Federal pela Portuia a• 620 de 6 de Jlllbo de 2001 
:Registro ne CeueDao Nadoml de Assistàtda Social-Lei•• 223 de9 de ldemhro de 1'91 

RuaAleuadre.JorgeNasnlla a• 1-'8-NádecaH•Nbdoul Beija-Flor 
Foae (14' 3239-594<1-CIP 1782S-QI-BHnl/SP-CNPJ n• 51.50.l.'7MIOU-61 

PlANO DE TRABALHO 

BAURU 

Março/2019 
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CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTll., JOAO PAULO II 
:hndado ea 7 4e olltabro de 1982 

Declarado 4e Udllclade Pülka Mnldpal pela Lei a• 3.ffl de 18 de daelahro de 1995 
Declarado de Udlidade Páb&ca Emdul pela Lei•• 10.1a de 23 de daiembro de 1998 

Declarado de Utilidade Nblka.Fedenl pela Portaria a• 618 de 6 ele jalllo ele •1 
Registro IIO C-omellao Nadoul de .Ãsliltêllda Social-ui n• 2:23 de 9 de sdeDlltn de 1'91 

Ru Ale-.ud.,.. Jorge NunDa a• t.QJ -Nideo H.Ultadeul Bdja-J'lor 
Fane (14) 3239-5944 - CEP 1'7825-6.10 - BauaJSP-CNPJ n• 51.S83.678/I001-61 

1- CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOOEDADE OVIL 

O Centro de Convivência Infantil João Paulo li desenvolve o serviço de semi

internato das 7:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira, atendendo 100 crianças, com 

idade entre 01 ano e 09 meses e OS anos e 11 meses, sendo a educação infantil a 

primeira etapa da educação básica, de acordo com a LDBEN nt 9394/96. 

O Centro de Convivência Infantil João Paulo li tem por finalidade prestar auxílio, 

educação, assistência, amparo e orientação a crianças de ambos os sexos com idade 

entre 01 ano e 09 meses e 05 anos e 11 meses nas medidas de suas possibilidades 

administrativas e financeiras. 

Dispõe da seguinte estrutura fisica: PROC. N!! \~ t i lJ 
í' 

1 

' • 1 secretaria com 1 banheiro; FOLHAS ?:> \ -
• 1 safa para professores; 

• 1 sala de leitura e contação de histórias; 

• 4 salas de aula; 

• 1 banheiro para funcionários; 

• 1 salão de soninho e TV; 

• 1 cozinha com dispensa; 

• 1 almoxarifado; 

• 1 pátio com refeitório; 

• 2 banheiros para crianças com 3 vasos sanitários cada; 

• 1 lavanderia; 

• 1 playground. 

E conta com um quadro de funcionários composto por: 

• 1 coordenadora pedagógica; 

• 1 auxiliar administrativo; 

• 4 professores; 

• 1 merendeira; 
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CENTRO DE CONVIVENCIA INFAN1U JOAO PAULO II 
Fadado em 7 de oatabro de 1982 

DedanAlo de Utilidade Pü1k:a Manicipal pela Ld n• 3!H1 de 18 de daembro de lffl 
Dedando de Utilidade Pública Estadaal pela Lei n• 18.148 de 23 de demnbro de 1998 

Dedando de Utllldade P6hlica Federal pela Pol1Uia •• 628 de 6 de jallao de •1 
Registro DO OwseJho Nacional de .Assistmda Social-Lei n• 223 de 9 de setembro de 1991 

Ru Alexudre.JorgeNasnlla •• l.QI-Niidee B.ükadaul Bdja-lllor 
Fone (14) 3239-5944- CEP 17825-QO-Jlqn/Sp-CNPJ n• 5L.51J.67Wllll-61 

• 4 auxiliares de creche 

Recebemos uma verba de uma parceria firmada co 

PROC. NV l~ii t?J 
FOLHAS_ 

Bauru {Secretaria da Educação), através de um termo de colaboração no valor de 

R$28.142,00 mensais. Essa verba é que nos auxilia a conduzir nosso trabalho para que 

nosso objetivo seja alcançado com sucesso. Possuímos também algumas doações 

esporádicas, que estão diminuindo a cada dia devido à crise financeira em nosso pais. 

li - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Nossa entidade necessidade da reforma solicitada no presente projeto para que 

possa ter seu alvará de ocupação do solo. Por esse motivo, caracteriza-se um projeto 

de emergência, uma vez que a entidade está há mais de 20 anos sem reforma, pois os 

recursos financeiros estão escassos. 

A prioridade é o banheiro das crianças que deve ser reformado. Outra questão 

que deve ser levada em consideração é quanto ao reforço da segurança patrimonial da 

entidade uma vez que parte da entidade é cercada por muros baixos e alambrados o 

que torna o ambiente vulnerável a possíveis furtos e roubos. 

O conjunto de situações e possibilidades expostas demonstra o quão benéfico 

será a aprovação e implementação deste projeto, visto que vislumbra uma melhora 

significativa na estrutura física da entidade proponente, proporcionando ainda uma 

mudança positiva na execução de processos operacionais internos, atingindo novos 

patamares em termos de qualidade de serviços prestados aos usuários, aprimorando a 

complementaridade de propósitos e de ações entre a familia, a escola e a comunidade, 

prevenindo situações de risco pessoal e social já tão latentes no território. 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO Il 
Fadado eaa 7 de Oldüro de 1'82 

Dedando de UtiNaclc ~ Muk:ipel pela Lei•• 3.997 de li de # ►re M 19'5 
Declarado de Utilidade Püllca :lstadal pela Lei a• 1a.1G de 23 de claemltro de l"8 

Dedando de Udlldue P6bllca Federal pela Pertmia a• 621 de 6 de J.u.o de 1111 
:Ripal'O • Ows«fltoNadaaal de 4-+eê■ria Sodal-Ld■• 223 de9 desetmlko de 1"1 

Raa 41eJ:•■4re .Jorge Nanlla •• 1-61-.N6dee Hal-'bde■tt1 Bcija-l1ar 
Fone 4) 3239-5944- CEP 170lS-630-BalllUISP-CNP.J n• 51.58J.67MI001-61 

Ili - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Ili. 1- IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
-.::. 

Reforma e adequação de acessibilidade do Centro de Convivtncia Infantil Joio Paulo li ----- --------
- CO João Paulo li. 

Ili. li - PÚBUCO-ALVO 

O projeto visa beneficiar 100 crianças atendidas das 7:00h às 17:00h no ca João 

Paulo 111 na faixa etária de 01 ano e 08 meses a 05 anos e 07. 

Ili. Ili - OBJmvo GERAL 

Reforma da entidade para adequação dos espaços depreciados bem como às 

recomendações para acessibilidade. 

Ili. IV - META DE ATENDIMENTO 

O atendimento não será interrompido, pois os espaços serão adequados para 

continuar com as atividades normais, além disso, a empresa se dispôs a trabalhar 

também após a saída das crianças1 aos sábados e domingos. 

Ili. V - PERíODO DE FUNOONAMENTO 

De segunda a sexta-feira, das 7:00 às 17:00, sem interrupção. 

Ili. VI -OPERA00NAUZAÇÃO 

Para operacionalizar esse projeto foram feita algumas visitas técnicas de cunho 

voluntário para nos orientar acerca das maiores urginclas para elaboração do projeto, 

após este levantamento, aguardamos o chamado no diário oficial do município para 
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CENfRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Fa.._aa 7 de_..re de 1'82 

Dedande tle UdlidHeNl,llca Mmddpa1 pela l.d a• 3.'J97 ele 18 de daeal,ro de 1'95 
Declando lle UdliàdeNtlica • ..._. pela l.d a• 10.1.- ele23 ck- + rl, ele l"8 

Dedando ele Udlldacle Pülka .Fedenl pela Portaria a• 628 ele, ele jaUao ele 2001 
....., .. e.-Nadaal e1e AnifCâvia ~-1.d a• m e1e, e1e .._.ro e1e m1 

Ru Aleuadre .Jorge Nnnlla a• 1-68 -Nideo Hablcadaaal Beija-Dor 
Foae (14) 3239-5944 - CI.P 1702SQI-BnnlSP - CNPJ a• 51.583.'7MIOll•l 

nos inscrevermos no mesmo. Assim estamos em busca dessa possível parceria com o 

CMDCA. 

PROC.N2-!t.:..:,i:;.:..i..;.,A'--_tt-,_ 

Ili. VII - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FOLHAS ',4 

Conforme a empresa selecionada, as obras serão iniciadas pelos banheiros das 

crianças, reformando e adequando um e depois o outro. Em seguida todas as 

adequações de acessibilidade serão realizadas, pintura, adequação da entrada da 

entidade, portão, muro, cercas, pintura interna e externa de toda a entidade, alvenaria, 

portas e janelas e por fim o assoamento e gramado de toda a área externa do 

playground. 

Ili. VIII - IMPACTO SOOAL ESPERADO 

O denominador comum de todas as entidades que se propõem a solicitar um 

projeto é a capacidade de impactar de forma positiva a realidade das pessoas que 

utilizam seus serviços. 

Nesse sentido, o impacto social desse projeto é permitir que todos os usuários 

sintam-se seguros e felizes com a realização do projeto. Espera-se que os usuários 

possam ver e sentir a melhora no atendimento dos serviços prestados, num espaço 

físico de melhor qualidade. Uma vez que pobreza não se define apenas por falta de 

recursos econ6micos, temos que viabilizar meios para melhorar o acesso aos serviços 

básicos de educação, saúde, saneamento, bem como melhores condições de estadia, 

daí a necessidade de concretização do referido projeto. 

5 
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CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO Il 
Fndade ea 7 de oambro de 1982 

Deduade tle Utllldade Pülic:a M1lllldpal pela Lei a• 3.997 de 18 de daeabro de 1'95 
Declarado de Udltdade Páhlfca Estadul pela Lei a• 18.148 de 23 de dmzr:\nl de 1"8 

Dedaruo de Utilidade P6blica l'edenl pela Portaria a• 628 4e 6 de juUao de .2001 
Rfcistro no ComeDao 11fadonal • 4uistêada Social- Lei•• m de 9 de .._.m de 1991 

Raa Ale:ulldre .Jorge NunDa a• 1-68 - N6dee HaMaadaul .IWJa-Jlor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 1782S-630-Baan/SP-CNPJ •• 5L583.6'78111Ntl-'l 

Ili. IX - INDICADORES QUE AFERIRÃO AS METAS 

Os indicadores serão coletados durante toda a execução do projeto afim de: 

• Acompanhar todo o andamento da reforma; :=t - - •-,-~ 
PROC. N2 \~l,f t, ·-f 

• Verificar se os materiais são de boa qualidade; FOLHAS '3 S __ f 

• Acompanhar se todos os profissionais estão envolvidos; v 

• Ao término, fazer uma pesquisa de satisfação com os usuários, funcionários da 

entidade e famílias dos usuários para comparar a fase antes e após a realização 

do projeto. 

IV - CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES _/ 

Anexo juntamente conforme orçamento. 

V- PLANO DE APLICAÇÃO 

V.1-RECURSOytUMANO~ 

NãohÍ. _ 

V-!!, ESPE DE 

// ·- ~~A e 

\ /Natu el 
\ / .,,-

, I 

~ u . . . ,95 L.,/ 

r. 

vi-CRONOGRAMA DE oESEM~ 6i 
- ' o 

1/ 

Vl.l~~~-~~~S ~ , 
~ ---- ~ 

Vl.1-~ESPESAS DE QJSTBO ~ fJ l {_ \( c..l_ L ::::,

.Concedente:-ÔÀOCA 

Parcela Única: R$ 93.133,95 

-----
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Fadadoea 7 de ........ de 1'12 

Dedal• de Udlldade Pülka Mnkipal pela Lei•• 3.'WI de li de dcambm de lffl 
Dedando de Utilidade Pública :lstadaal pela Lei a• t0.141 de 23 de~ de 1"8 

Dedando de Utilidade Pibllca Federal pela PoJtula a• 6l8 de 6-de jtdllo de l8l1 
Jhgistro IIO Oantelho N•donal de Assisdnda Sedai-Lei a• 223 de9 de setembro de 1991 

Rua Aleunm .JorgeNasnlla a• 1.a-N6dlll8HallltadMal Belja-lllor 
Fone (l 3239-5944-CEP 178l5.QO-BanlSP-CNPJ •• 51.!8.l.67MIIU-61 

VII -CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Conforme Cronograma de execução em anexo será efetuado pagamento junto 

ao Terceiro que emitirá OANFE referente ao Projeto. 

~ . A ')UlU...<.,()"'\ ~ 

Cláudia e carvalho Cfümbo 
Presidente 

PROC. N2 \9 i '1 

FOLHAS " 

Responsável Tácnico 
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A -CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II 
Fmtdado em 7 de oatabro de 1982 

Dedando de Udlidade Pábliaa VPDkipal pela Lei a• 3.9'.YI 41e 18 4le ~ de l"5 
Dedando de Utilidade Páblica Estadul pela Lei n• 10.148 de 23 de daleml,ro de l"8 

Declarado de Udlldade P6blica F'edenl pela Portaria n• '10 de 6 de jlllbo de 2081 
Registro 110 0-....... Nadoul de Auidieda Social-Lei a• 223 de 9 de seteabro de 1'91 

Raa Ala~ Jorge Nmralla n• t-68 - Núcleo Habltadonl Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 170l5-el - BallJ'IIISP- CNPJ n• 5Lsal.6711N81-'1 

Ili. IX - INDICADORES QUE AFERIRÃO AS METAS 

Os indicadores serão coletados durante toda a execução do projeto afim de: 

• Acompanhar todo o andamento da reforma; 

• Verificar se os materiais são de boa qualidade; 

• Acompanhar se todos os profissionais estão envolvidos; 

• Ao término, fazer uma pesquisa de satisfação com os usuários, funcionários da 

entidade e familias dos usuários para comparar a fase antes e após a realização 

do projeto. 

IV - CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Anexo juntamente conforme orçamento. 

V - PlANO DE APLICAÇÃO 

V.1- RECURSOS HUMANOS 

Não há. 

V.li - DESPESAS DE CUSTEIO 

Não há. 

VI -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

03{três) parcelas de acordo com cronograma físico-financeiro e 

Anuência e aprovação das medições do andamento da obra. 

Vl.1- RECURSOS HUMANOS 

Não há. 

VI. 1- DESPESAS DE AUXÍLIO 

Concedente: CMDCA 

Parcela Única: R$ 93.133,95 
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DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP . 
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, . .... CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃ O DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO OE CONVIV~NCIA INFANTIL JOÃO PAULO PAULO li 

RUA ALEXANDRE JORGE NASRALA, 1-68, BAURU-SP 

' 
REGIME CONSTRUTIVO: EMPRL':ITADA GLOBAL 

·IS"'> 

' !: 'º 
('' 

1 z V,' 

·< <,J :e o ...J 
o: o 

.,. -!:-~~-~-, ,_, 

_. ··rt 

·:·:._1 

. -1 

Item 

. 1 

. 2 
3 

4 

5 
· 6 

7 
. 8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 
.16 

17 

-18 

19 

Bauru, 08 de Janeiro de 20_19' 

. 

C-NPJ.: 13.042'.587/0001-43 . , 

Descrição dos serviços Valor dos ll'IÊS 1 MÊS2 
· serviços % R$ % R$ % 

WC'S MASCULINO E FEMININO 

DEMOLIÇÕES ;. , , 4 .37~;2_6 4,69 4.372,26 4 ,69 
ALVENARIA · . ··398,72 0,43 398,72 -0,43 
REVESTIMENTO E PISOS . · ·, 20.176;93 21,66 14.123,85 15, 17 6.053,08 6,50 
ESQUADRIASNIDROS E FECHAMENTOS ' , ."$-7.1&,96 7,21 6.715,96 7,21 
LOUCAS, METAIS E BANCADAS - • :a .528;08 9,16 
PINTURA .. ,'_:''{fa049;77 3,27 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS . . :, '.5 .689;80: .3,96 3.689,80 3,96 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS · ,- 1.;459,89' 1,57 729,95 0,78 
BANHEIRO DIRETORIA E ACESSIBILIDADE CORREDORES 
DEMOLIÇÕES 

ESQUADRIASNIDROS E FECHAMENTOS 

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 

PINTURA 
RAMPA DE ENTRADA 

DEMOLIÇÕES 

ALVENARIA 

REVESTIMENTO E PISOS 

ESQUADRIASNIDROS E FECHAMENTOS 

PINTURA 

SERVIÇOS DIVERSOS 
GRAMA TALUDE 

PINTURA 

Total 

Total domes 

Total acumulado 

1 .. : 2oa;80 0,22 · 203,80 0,22 
. -. a.~ae, 1 s- 3,51 3.266,16 3,51 
e.: 2.58671 2,78 2.586,71 2,78 
•' 1'.264,82 1,36 

· .-1 ;o~.o; z,1 1,17 1.090,71 1,17 
.. 4'5725. 0,49 . 457,25 0,49 

1.025,60 1,10 1.025,60 1,10 
· ·'5,oa$,28 5,44 5.063,28 5,44 
... 999;70 1,07 

. . . i .81-p',32. 3,02 2.815,32 3,02 
· ·-25:%9, 1-a 27,88 

93.133,95 100,00 

29.358,10 31,52 23.234,36 24,95 
29.358,10 31,52 52.592,45 56,47 

A R: Maria José 8-65 S~ln 03 - Vila Altinópolis -Bauru - SP - 
W ):.EP: IW12-160-Fonc: ( 14) 3206-4636-.Fonc : (1 4) 97 11-31~ 

1 • • • , 
/ . . 

MÊS3 
R$ 

8.528,08 
3.049,n 

729,95 

1.264,82 

999,70 

25.969,18 

40.541,50 
93.133,95 

% 

9,16 
3,27 

0,78 

1,36 

1,07 

27,88 

43,53 

100,00 

~r-~~ 

IE: 209.217.1 13 .1 15. 
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PLANTA 
ESCALA 1:50 
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P./9286/95 

atribuições legais, 

• Artigo 1° -

Artigo 2° -

Artigo 3º -

• 
Parágrafo Único -

Artigo 4° -

ref.dec.7378 

PROC. N2 1~.il1, 

FOLHAS 45 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 7378 DE 27 DE JULHO DE 1995 
Regulamenta o Fundo Municipal Dos Direitos Da 
Criança e Do Adolescente. 

\ 

1 

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas 

DECRETA 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei nº 3473, 
será gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes nos 
termos do Artigo 12, inciso V, através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social -
SEBES. 

O Fundo terá como objetivo criar condições financeiras e de administração dos recursos 
destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente, no 
âmbito de atuação das políticas básicas e assistenciais, de acordo com o Plano de Ação 
Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A utilização dos recursos do Fundo será definida segundo as resoluções do Conselho 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, compreendendo: 

I - Programas de proteção especial à criança e adolescentes expostos à situação de risco 
pessoal e social, previamente aprovados pelo Conselho; 
II - Projetos de pesquisa, de estudo e de capacitação de recursos humanos necessários à 
elaboração, implantação e implementação do Plano Municipal de Ação dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 
III - Projetos de comunicação e divulgação de ações de defesa dos direitos da criança e 
do adolescente; 
IV - Pagamento de Conselheiros Tutelares. 

Os casos especiais serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 

Nos Termos do artigo 11 da Lei nº 3473, os recursos destinados ao Fundo constarão de: 
1 - Dotação de entidade estatal; 
II - Doações, auxílios e contribuições advindas de particular; 
III - Campanhas promovidas por qualquer entidade do segmento social; 
IV - Multas decorrentes da transgressão dos direitos da criança e do adolescente; 
V - Outros recursos que lhes forem destinados; 
V] - Eventuais recursos provenientes de rendimentos de aplicações no mercado 
financeiro. 

1 



Artigo 5° -

Artigo 6° -

• 

Artigo 7' -

• 

' 

PROC. N2 \ 1 2.-j l-' 

FOLHAS l.\f. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A administração do Fundo será de responsabilidade direta da Secretaria Municipal do 
Bem Estar Social - SEBES do Município. 

Compete ao Secretário Municipal do Bem Estar Social: 

- Administrar o Fundo e coordenar a execução dos seus recursos, de acordo com o 
Plano de Ação Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
II - Submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a aplicação 
a cargo do Fundo, em consonância com Plano de Ação Municipal e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 
III - Submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente as 
demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo; 
IV - Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no 
inciso anterior; 
V Assinar ou delegar competência para, juntamente com o responsável pela 
Tesouraria, ordens de empenho e pagamento de despesas do Fundo; 
VI - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com Prefeito, 
referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo, em consonância com Plano 
de Ação Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
VII - Nomear um funcionário da Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES 
para coordenar o Fundo. 

São atribuições do Coordenador do Fundo: 
I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao 
Secretário do Bem Estar Social; 
II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a 
empenhos, liquidações e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do 
Fundo; 
III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os 
controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga do Fundo; 
IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município: 
a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas; 
b) Trimestralmente os inventários de bens materiais e serviços; 
c) Anualmente, o inventário dos bens imóveis e o balanço geral do Fundo; 
V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as 
demonstrações mencionadas anterionnente; 
VI - Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que 
indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo; 
VII - Apresentar, ao Secretário do Bem Estar Social a análise e a avaliação da situação 
econômica-financeira do Fundo detectada nas demonstrações mencionadas; 
VIH- Manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução de 
programas e projetos do Plano Municipal de Ação firmados com instituições 
governamentais e não governamentais; 
IX - Manter os controles necessários das receitas do Fundo estabelecida no artigo 4°; 

ref.dec. 7378 

2 



• 

• 

• 

Artigo 8° -

PROC. N2_!.::l":.:.:1.!."---'tl!I-I--
FOLHAS_ f..\t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

X - Encaminhar ao Secretário Municipal do Bem Estar Social relatórios mensais de 
acompanhamento e avaliação da execução orçamentária dos programas e projetos do 
Plano Ação Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
conrário. 

Bauru, 27 de julho de 1995. 

TIDEI DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 

FLÁVIO HENRIQUE ZANLOCHI 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETÁRIO DO BEM ESTAR SOCIAL 

Registrado no Deptº de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data. 

MAURO AFONSO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU 

1'.19210/83 

UTADO OE SÃO PAUlO 

flt.. ______ _ 

Ll'!I N9 2483, DE 10 DB IWi,O Dlt 1!184 
Autoria" ce.aio d• ternno ao CB!!, 
'l'll0 DB 0CltVIV1!NCIA nlJ'Alffif, •,1o!o 
PA11LO IJ", 

Prc»f•••or ,rosl! GtJALBlillTO JIAJl'fDIS AZ!CBMMI, Pnfaito li!! 
niaipal de llauru, Ba t:ado de sio .Paulo, faa aah•r que a ca..ra llllmia!, 
pal aprovou • ele sanciona • proaulga a ae911inte lei 1 

ArtJ.90 19 - l'ioa o BxecutJ.vo autor.l.a&do a outor;ar, atrrnia c1o 111f. 
tituto da oonc:eHio da dinito real da wao, 4IQ CUZlú 
lll OONVIV!HC:tA IIIPAH'l'IL •,1oll0 PAIIW XX", - l.na dll 
terreno, •• benfeitor.l.u, aouUbd.S. d& qu.4ra 1721, 
1etor 4-B, loaalisa4a no Hl'ioleo Babit&cJ.onal • WS•-
1'1oi:", - :i,ut,53 Ntrm q\l&dr&doa, c:u;lo per.r.uo 
OOIUIÇ& no ponto 1, 1oaali.aa40 IM> allnb-to 4a -
AlexancSN lifaaralla, • di•tanta do alinh-11to oSa ... 
Antonio llatala C&rp.l. 30,00 •troai d&[ ■-,ua palo -
al.l.Dhamento. da p.r.1.Nira JN& moionada 38,15 . waw 
•i:S o poato 2, da qual 4-flete I aaquarda • •••• 
37,54 •troa at:, o pol\ta 31 .Sú deflete l ■aquana.- 1 

p1:0Ha9Ú U, 76 •"°' atá o ponto 4, t!eata dd1n&adD 
1 aaqwarda e ae9Ul,n4o 31,23 utro■ ad o pcnato 1,djada 

deflete 1 1aqv.erda • N9lil 55,JO •tzm ad o patllO 1, 
J.nioial 4o perheuo. 
lllllll!IBO SOSP 1539/l 

UU90 29 " .l'ic:& • out:m:gadAI obri9ad& a eclUioar 11• &na • ..._ •• 
e faHr fllllai01>er uu. aNCllut pua u orS.&n9u ~ 
da região, udiant:e pn:ijato • Hr ■umaUdo pr:ns...._ 
u I apreai&9il:I 411 Pn:feit:ul'a, elevando lftioiar .. 
obrH no pra■o de 410 {aeaNnt.a) lliu • t:eZ111111-1u DO 
p.raao da doia &noa a partlir deat.a lai. 

Arti90 39 - A out.azva .. l'i :fait• etravf■ de temo adlQ!liatratift • 
tal'á a dur'9io de 20 anolÍ, po&a,idO a■I' PZOHOV~ í li 
cdt:ál'io cio •--out:iw, / it•i ,.., 

..-:;e.;..·:"'" 
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PROC. N2 l~ ~ l':1 
FOlHAS 4~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
* ESTADO DE UO PAULO 

. f.:r..1 2483/84 
fio.'-------

Al'Ugo 49 - Fiado o pr.,.o cxm~at:ual a oat.orvada obrl,a-M a dnol 
wr • ina i outorganu - 41n1to a qulqaer • O l 
a89io palas benfel toriu e CGUtruçôetl fe11:aa - 111§ 
ftl • 

.lxtlgo 59 - A üo obaar,rinc1a do obrt'il'ac;ões au11>1h'I•• pala ~ 

gada nsol-..ri 4e pi.no cUnito i CICHICllnio nal. • 

-· ftftr1:ando o 111Õftl 1 '108•• da Pn&ltu.ra, ,... 
ptmdantniente de qualquer noUfiaa9ão prin.a • 

Art190 '9 - .. ta lei -trará .. ,ri9«>r na data a. ■a pull--,io,l!I 
,ooqada■ •• cli■poaipa • coat:rhio. 

MWCU, 10 de maio 4e ltH 

1 . ,,,---1" /. _7)-;, (.:" (... I (, '.,{ 'ihc- z:-.... <: .. «->•""'l.--.; 
HOF • JOIIII OUALIIIIIRl'O IWl'l'Dffl AIIGIIDld 

PDl'IUTO IOn:cn>AL . 
. - .. 

~~kJIAD" ... --· -szcmauo 1101 11~ n,,-,..,.,. 
B .ntdDXCCIS 

llltfillt:rllda na Dintoria do Bxpe4iant:e 4& Pret•~ura, na - data. 

~, • 1 ._ 1 ., ) 

JWIJ:A 'fBUZi.f,m1'11dmt- JJII CUVJIW. 

Dlll'l'OM DO DPat>Dll'l'II 

I 

, 
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P .10934/92 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
a...._•••1er111111 

LBI N• 3473 1 DB 2~ Oi JUHHO OB 1992 
Dlapa.t aobr• • política 11uniaipal 
doa direito• da orian9a e do adolea
o•nte, aria o Con■■ lhO Munioipel doa 
Direito• da CrianQa • do Adole•o•nt• 
e dá outraa providência•. 

Bncenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Munioipel 
de B•uru, lata.do d• Sio Paulo, tas ••ber que a Cia•ra Kunioipel 
aprovou• ele 1anaiona • proaul■a a aeauint• lei: 

Art110 t• 

Artiao 211 

Arttao 3f 

CAPtTULO I 
DAS OISPOSXCÕBS GBRAIB 

Sat& loi di ■pll• 1abra a politioa 11unioipal do• 
direi toa da crianQ'a • do adole•oenta • •• nora&a 
gerei• par• o •ua edequade aplica9io. 

O at•ndimenta da• direito ■ da ariano• • do 
adol•eoente no Munioipio de Bauru aarâ teito 
atrav•e daa política• aooiaia bâatoaa de eduoaolo, 
••úde, recreaolo, aaport••• cultura, laser, 
proti1•ion•liaaolo • ou~r••• •••••u•ando••• •• 
toda• •la• o tr•t•■ento ao■ dianidad• • r••P•lto l 
llb•rdade • à aonvtv,noia ta■iliar • 0011unltÃria, 

Ao• que d•la n•o•••ltar•■ ,ará pr••~•da 
•••iot&ncia aocial, •• car,tar euplotivo . 

ParÃ1rato única• t vedada a oriaoãa do pro1r•11a• d• aaráter 
oo■penaat6rlo da aualncl• ou in•ufiaifnoia da■ 
política■ 1oalai1 bAaiaaa no Kunlaípio, ••• prévia 
■aniteetaoio da Con■elho l!untoipal doe Direita• da 
Crlanoa • do Adole1aente. 

Artice Fio& autoriaeda a aria,;,io no Munlaipio a Bervi90 
Sepecial d• Prevenolo e Atandi■ento tidioo • 
Paiooaooial à• vltl■•• de ne1lt1lnaia, 
nau■ •tra~oa, exploraolo, abu■o, crueldade • 
opreaaio, 

Pará1rato único• O Cona■ lho poderá optar pela preataoio do• ■e■aoa 
■eTvi,;,o■ atreve• d• aonvlnioa oo■ antl.dade• 
a■■ i ■ tenclol ■ e/ou educaoional• do Kunloipio,auJaa 

; 

...... ··· 
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Artigo 61 

• Artiso 

Art110 ªª 

• 
91 

PROC. Ng_..;1.:::,'.:'l::::..:;_-":f!-,~-1 

FOLHAS SOi, --~I 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
........... Pau 

tinalidadee eeja■ con ■entin•••· 

Fio& criado pela 
Id•ntitioaoio e 
reaponaávei ■ por 
de•apar•oido•. 

~uniolpalidade o 
Lcoo 1 baç,io de 

arianc,ae • 

Berviç,o de 
Pais ou 

11dol••0ente• 

O Kuniciplo propiciará a proteç,ão juridioo•1ooial 
c1.o ■ que dela neo•aaitar•■ , por ••lo de entidade• 
de defeaa doe direito• da crianoa e do 
&dol••c•nte . 

Caberá ao Conaelho Municipal doa DiNitoa da 
Crianoa • do Adoluoente axpedir nor■H para a 
or1anizaolo • o tunoiona■■nto do■ ••rv1oo• criado• 
no• ter■o■ do■ art iso■ 411 • 51 1 baa OOIIO pare • 
cria9io do eervioo • qu■ •• ratara o artiao 
,anterior. 

CAPtTULO II 
DA POLÍTICA DB ATBNDI!liHTO 

A política da atendiaento doa direito■ d& ori&nll& 
e do adoleaoant• aerá aarantida atrav,1 do• 
••suint•• óral01, 

1 • Conaelho Kunioipal doa Direito■ da Criano■ • 
do Adoluoante 1 

Il • Fundo Municipal da Cri■nll& • do Adole101nte1 
III • Conaelho Tutelar do• diNito■ da Crianç,a • 

do Adole■oante . 

CAPÍTULO l II 
OA BITRUTURA DI ATBNDIMINTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIUITOS 

DA CRIANÇA 1 00 ADOLi8Cllffl 

O&• D1 ■po■1oB•• Preli■inare■ 

!tio& oriado 0 Conaelho Municipal doa Direito• da 
Crian9a e de Adole•o•nte, 6ralo aut6n0110 • 
deliberativo • oontrolador d■ politioa de 
at■ndiaento, 0b■ 1rvede a 0011poai11lo paritária de 
eeu■ ••■broa, no■ ter■o• do ■rtiao 88, inoieo II, 
da L.i Federal na 8069/90. 
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Artiso 10 

• Artigo 11 

Artigo 12 

• 

PREFEITURA DO . MUNICÍPIO DE BAURU -.. --
o Canaelho tia• 
que sara.ri t 1 rá 
tunoion.a•ento. 

vinculada ao Gabinete do Prefeito, 
• intra .. eat rutura para o ■eu 

O Conae lho ••rá 
••u Preaidente. 

juridioaaente repr•••ntado pelo 

Fica criada a Fundo Jilunicipal doe D1reitoe â 
Cri4ll9a e do Adol••ctente, ~ oapt.ador e 
adainistrador de recuraoe a aerea utiliaadoa 
••sunda •• delibera9io<ta da Conaelho doa Direito■ , 
ao qual é 6rgio vinculado. 

I -Oa reouraoa d•etin«doa ao fundo conatarlo de: 
dotaçio da entidade e■tat•l; 

II -
lU -

IV -
V • 

VI -

dOAQÕea, auxilio■ e 0ontribui9õe■ advinda■ 
do partiaulaT"_; 
caç•nhae proacw i4-• por qualquer entidada 
do •eaaento •t1Ci•l; 
aul to• decorrente& da tran•are••io doa 
direitoa de criança e do adoleaa•nte; 
outros reaur■o■ qu• lhe tores deatinado■ ; 
eventuaiw recuraoe proveniente• de 
rendi-ntoe de aplica95ee no -roado 
financeiro, 

Coapete "º Con■•lho ltunioipal doa Dlreitoa da 
Criança e do Adol••cente: 

I • toraular • polítio• auniaipal doa dirait:Otl 
da orianQa e do adole•oent:e, definindo -■ 
prioridade■ e oontrolando •• eoSe■ de 
e,caouQi:o; 

II • de li ber.or •obre " oonveni&no ia • 
oportunidade de 1apleaent•~o de Proana&• 
■ serviço■ que etendaa •• n-••ld■d■• da 
arianoa e do &dol••oamt• no lfuniolplo, de 
acordo cos o arl:1110 87 da Lei Federal n• 
8069✓90; 

III .. opinar •obre a deatineoão de reauraoe e 
••Paço• púbtiooa pare Pl'<>IJr.._çõe■ 
culturaia, eeportivaa • de laser, voltada• 
para a inrlnai« e a juventude; 

IV - proaader à inao't'iç:io de proar-•aa• de 
eratidadee aovcn·na.•entaia • não 
sovern~IIHlntai ■ , •• recime de: 
a) oriantaçlo e apolo aóoio t«ailiar; 

; 
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Art1so 13 

• 
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PROC. N2 ~ l!!l 

FOLHAS 54 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU _ .. _._ 

b) apoio •óoio educativo•• aeio eberto; 
ol aolooaoio sócio taailiar; 
d) abJ"igo; 
el liberdade •••i■tida; 
fl eemi libardad■; 
gl internac;,llo; 

tazendo cumprir •• noraae previ•t•• no 
Lai rederal n• 8069/90; 

V - a:•rir o 1\mdo !Cunioipal, elooando reoureoe 
para o• prosraN• de• entidade• 
aovernemwntai• • rep .. aando verbaa para•• 
entidede• nlo soverna .. ntaio; 

VI - autori&ar o tunoionaaento da antldadea nlo 
aovernaaentaie, devid-nte reaietradaa; 

VII - eetabeleoer oritérioe, torua • .. ioa de 
fi ■o■l19Coâo de tudo quanto - .,.eout• no 
Município que po■■a afetar •• euae 
deliberaoõee; 

VIII - ■ laborar aau Resiaanto Interno; 
IX - ■olioitar ae indioaoõ,,■ para pNtenchinnto 

de oarao de oona■lheirot noa aa■o■ da 
vaolncia e téraino de aandatc; 

X - dar poeee eoe aaabro• do Coneelho; 
XI - autoriaar •eu Pre■ idente • receber oe 

reaur■o■ .. ncionado■ noe inoi ■o• II e IV do 
ertt10 31 deat■ lei; 

XI1 - coordenar• or1&ni&&r • aleioio • poeee doe 
aeabro■ do Coneelho Tutelar. 

Da Coapo■ ioio 

O Con■elho Kunioip■ l do■ Direito■ d4 CrillftQ4 • do 
Adole■oente ,i ooapo■ to paritariaMnte de 20 
u■broe, ■ando 10 de antidedea aovernaaeotal• • 10 
da entidade• particulare■, • ••bar: 
- Secretário Muniaipal de Projeto■ C01N11ltárloe1 
- 2 profie■ tonaie da Secretaria de Pro,eto■ 

Coaunltárloa 1 
- 1 repreaentante da 8eoret:eria Municipal de 

Bduoaolo; 
- 1 repreeantante da Secretaria llunioipal de 

Hi8iene • Saúde; 
- 1 NtpNte■nt&nte da 8eoretar1a Kuniotpal da 

CUitura, S■portee, L<aaer • Turl•-1 
- 1 repreeentente da S■oretarla do llenor; 
- 1 rapreeantente da SecNttarta de &atado da 

ProSOQio Booial; 
• 1 repra•■ntant• de Secretaria da llduoaolo do 

B•tado; 
- 1 repreeentante da S.oretaria da kúde do 

:&etado; 
• 4 repre■■ntant•• da A■aooiaQio dae llnttd4dee de 
A■el■tênoio • Pl'OIIOÇllo Soola1 de Bauru• h8ilo 

' 1.... 
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• 
Artigo 14 

Artigo 15 

PROC. NR.....u''l= ~l,::.,__4rhll-l 
FOLHAS 15 j 

PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE BAURU _.., __ 

e 1 rcrpreeentante d•• entidad•• que viena a 
preu~ar oa •e-rviQo• a que.., refere o ertiso 4•; 

• 5 n,preeent4ntee <14tt Auooi•OÕ<t• de l'laredore•. 

Oe eeue n••bras ••rão indicadoa pelo• re■pectiYOII 
órsioa que repr•••ntea. no praao <M 10 diaa 
contado■ da solioit.aQi.o para noaeaolo e po••• do 
Conafl;lho. 

A cada repr••antante titular correepondtlrá u:a 
auplentv. 

A durAçio do aandato do H•bro do CanHlbo é de 2 
CdoieJ an011, peraitid« •ua renovaoiío por iaual 
período. 

A preaidincia do Con•elho aerá ex•roid• por llftlbro 
el&itc:, entrtt •êue per.ta, cabendo a ele o voto de 
minerva•• caua de eapat• na• eleioõe•. 

O Conaelho ae reunirá coa u• qu6rua aini90 de 2/3 
de aeua ae•broa à priaaeiro oonvocaoão • coa, no 
aíniao 1/3 de ••u• 1M■broa & eesunda oonvooavio, 
o.p6• 30 11inutos. 

O Conaelho ee reunirá ordinariaaente 2 (duaa) 

v•••• ao ano e extraordin&riaaent• por con~oae.oio 
de seu Preeidente . 

A funoio de aeabro do Con-lbo é ooneid■rada d■ 
lntr•••e público relevante e não aerá reaunerada. 

Fica inatituldo o i6rua de Debate, 6rsio 
oan•ultivo coa atribuiçio de opinar ■obre a 
politioe for,aulade pelo Conaelho Nunia1pal doa 
Di~eitoa da Crianoa • do Adoleaoente, e apreaentar 
•U8Ratões •obre o •••unto de au• ooapetlnaia. 

O Fóru• de Debate é ooçoato pelo• -b1:'08 do 
Conselho llunicip•l doa Direit:o• da Cri•noa • da 
Adoleacente, e por ua repraaentante da• •eauinte• 
entidad••= 
• Câ--~a Municipal 
- Seorete~ia ltuniaipal da• Pina.no•• 

j 
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PROC. N2 1~ ili, 

FOLHAS 5"-

1:t't}_ PREFEITURA D~_M~~l!;!!>IO DE BAURU 

~-

• 

3• •••. -

4D •• • • 

51 

Artiso 16 

• Secretaria Municipal de Planeja■ento 
- Juisado da Infância e d• Juventude 
- Curador de Menor•• 
- L••iio Bra•il■iro de A•■ i ■tfnoia 
- D■ leaeoi& Seccional de Policie 
- 41 Batclhio da Polícia Militar 
- Feculded• de Odontoloaia de Bauru 
- Caapua de UNISP 
- Proaur&do~ia do Ketado - R•■ional da Bauru 
• Aasociaoio doe Macon■ d■ Bauru e Reaiio 
- Uniio Municipal B■pírita de e..uru 
- Aa•ooiaoio Comeroial • Indu•trial de Bauru 
- Sindia•dc doa Jatabeleolmenta■ B•col•r•• do 

B■tado de Slo Paulo 
- Faculdade de Servioo Soaial de ITI. 
• Sl ■pado de Bauru. 
• Pe ■ torel de Crianoa. 
• Univeroidade do Saarado Coraoio. 
• Ccnealho do• Pa■ tor■• Bv&n••lioca de Bauru 
• 1-iona Clube 
• Rotery Cluba 

01 ■e■bro■ do lórua de Debate• Hrio 1ndioado■ 
pe laa re■peo ti vaa enti dadee que repr■Hnte■ , no 
pra"º d■ 10 (de.1> dia■ contado■ da a0Uaita9ia, 
pai-• a na111aoio • poue • ca.-ao do Pl'&aidente do 
Cone■lho Municipal. 

A cada repre■entent■ titular oorreeponderá u■ 
•uplente. 

0 aandata do 
(doia) anca, 
período. 

mambro do róru■ de D•b•te• é de 2 
pu•11itide eua r■novaolo per 1pa1 

A pre•id&ncia do Póru■ de Debate• a■rá exercida na 
for■• do parásreto •• do artiso 13 deite lei. 

A tun9lo do •••bl'O do Jói-ua da Debate• é 
oon•iderade d■ lntwreeee pdblioo .-.levante, • nlo 
••ré re■un•rad&. 

Ao Páru• d• O.bate•, aplica■••• na que aouber, •• 
di ■poe1oc5e• do Ccne■ lho Municipal doe Direito• da 
C~i•noa • do Adoleeoente. 

. 
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Artiso 17 

Arti•o 18 

llrti•o 19 

Arti10 20 

Arti10 21 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
~ .......... 

Bioa extinto o Si ■t••• Int•srado 
Crianoa e ao Adolaeaente, criado 
Kunioipal de 24 da noYe■bro de 1989. 

d• Apoio à 
por Decreto 

fiot1 c,riado o OonHlho Tuteler do■ Direito■ da 
Crianoa G da Adoleeoente, no• ter•o• do arti•o 131 
à 140 da Lei 8069/90. 

DAS DISPOSIÇÕIB FINAIS 
li TMNBITÓRIAS 

No pr11zo úxi■o de 30 dia• da publi.oaoio deeta 
lei, por conYoaaoio do Chefe do Podar lx■outivo 
Kun!aipal, o■ órsio■ • 0r1anizao6e• a que ■e 
Nfere o arti10 13 ■e raunlrlo para elaborar o 
Resi,.•nto Int•rno do Con■eu,o Munlalpal doe 
D! rei toa da Crianoa e do Adole■aente, aaaaiio •• 
qua •l•a•rio aeu pri■•iro pr•■ idente. 

As de■pe■a• deoorrent•• d••ta lei ••rio euportadea 
por v•rbea própria• . do or9aaento viamt■ , 
aupleaantadae, •• n•o•••ár!o, ficando o lxaoutivo 
autorlaado a abrir oridlto auple■-ntar para cobrir 
•• deepe■u !nlaia!a deaorr■nt■a do auaprl ■ento 
de•ta lei. 

/ . 
C:IIB,IIIV'OMILLO AGUIAR 

SJICRJITÂRIO Dll PROJITOS C~TÂRIOB 

Rea!atreda na Oivl ■io do Cxpediant• d& Prefeitura,\&••••• data. 

~~u. 
1ÍAURO--A'foNifõ 

DIRITOR DA DIVISÃO 00 IXPIDIINTI 
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P. l\Y.I IQ/8) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAUL.O 

J,FJ N• 4134 DE 26 DE SEIEMBBD D! 19'6 
Prorroga o prazo a que ,e refere o uti10 3• d1 
Lti n• 2.483 de 10 de maio dt l 984. 

TIDEI DE LIMA, Pttfeito Munlci!"'I do Bauru, ESúldo de Sio Paulo, faz saber qu, 
,a Cl.mara Muniçipal .apro"'ou e cJe saru;ion.n e promulga a ~auint~ lei: 

Artigo 1• -

Artigo 2• -

O pntZO de ,.,.llo de term10 •o CENTRO DE CONV!nNCIA INPANTll. . 
"JOÃO PAt;Lo tr", a que se refere o aniro 3• da Lei n• 2.4&; de JO de n11io dt 
l 9S4, f:(& prorrogado por mais JO (trinta) anos. 

Esta fct en1r:1Ji em vigor na data du ltJI pubtleaçlo, rcvopdas u dúposições mn 
contrttlo . 

R..ealstrada "º Dtpattarnento dt ComunicaçlO e Doe 

,· ,,<; 

OS RODRIGUES 
PELO DEPARTAMENTO 

'!CAÇÃO B DOCUMENTAÇÃO 
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Fo1.1--1AS <;~ V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

, P. 63.422/17 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7,008, DE ll DE DEZEMBRO DE 2.917 
Autoriza o Podei' Executivo a n:passar recursos 
J)llblicos. mediante Termo de Colaboraçlo. 6s 
Otganlr.açõcs da Sociedade Civil • OSCs do setor 
privado que especifica, visando o atendimento A 
Educ:aç!o lnfMtil. 

O PREFEITO MUNICIPAL OS BAURU. nos tennosdo&II. 51 da Lcl Orginlcado Munldplodc BIW'll, f'a% 
saber que a C4manl Municipal, aprovou • olc sanciona e promulga a sepintc lei: 

MI• Fica o Poder Executivo eutorlzado a repassar RCUnOS p6blieos, mcdilllle Termo de Colaboraçlo. Is OSCs 
do sct0r privado. ligadas a Secretaria Municipal da Sducaçlo, visando o atendimento A Educaçlo lnlinli~ 
nos monlan!CJ IR' capita lixados e nos respcctl...,. tolab cstlrnndos, ,:oníormo cspcc:lf- abolxo: 

Flnalldadei esecuçlo cemplementar do Prava,na de l'.dllC8Clo laíantll em pl'HCOb (4 e S ■-), 
COIII tnla■l'erfnela f)O'CJZp!JA finda ein RS 248,0S (dimntoa e quaruta a oito nals e claco COIU8YGI), 
conforme quadro•~: 

SUBVENÇÃO 

Mela Valorlotllll Valerlotal 
ENTIDADE Crianças/ estimado/ atlmado 

Pri-Escola sa~omfs ,.. .... ~ .. º 
lnstitulçlo Beneficente Bom SamariWIO Crccho Alice Barro, de 63 RS IS.627,15 RS U17.525,80 
Azevedo 
Creche 13crç4rio Ant&nlo P<:leira 41 R$ 10.170,0S RS 122.040,60 

CEVAC-CcrltrO de Valorluçllo do Criança 40 RS9.922,00 RS lltJl64,00 

Creche fV11112óllca Bom Pastor 50 RSll.401,50 RSl48.8JD,08 

Centro Comunldrlo Assistencial e Educacional Anlbal Difttncla Creche 
Bcrç4rio Slo Paulo 

68 RS 16.1167,40 RS202.408,80 

Qc:chc Bcrç4rio Cnmda dos Pastores de Bcltm 41 RS 10.170.05 RS ll2.04D.60 

Creche Doce Recanto 46 RS ll.41o,30 RS 136.923,60 

Creche Berçário Ernesto 55 RS 13,642, 75 RS 163.713,00 

Assoclaçlo Cn:chc Irrnl Calarlna 34 RSS.433.70 RS 101.204,40 

Ccntto de Convlv&cla lnfl!IIIII Joio Paulo li 50 RS12.402,50 RS lca.&30,00 

Sociedade Creche Bcrç6rio Doutor Lcocádlo corre. 56 RS LU90.SO RS 166.689,60 

Casa da Criança Madra Maria Teodora Voiron 38 RS9.425,90 RS 113.11(),80 

Sociedade Cristl Moria Ribeiro 76 RS 18.851,80 RS226.221,60 

Creche e Centro Educativo Montclro Lobllo 70 RS 17.363,50 RS 208.362,00 

C=hc de Assist!ncía Nossa Criança 70 RS17.l63.!0 RS 201.361,00 

Centro Espirita Amor e Cari~hc Nova Espciança 70 RS 17.363,50 RS 208.362.00 

Creche Comunitária Pingo de Gente 49 RS ll.154,4!1 RS 145.1153,40 

Qcchc Comunlt.iria Pingo de Gente- Casa ele Maria 45 RS 11.162,25 RS IJJ.947,00 

Bom PIS!Or lnsliwto de Valorizaçlo e Pn,moçlo a lntcgraç!o Humana 93 RS 24..308,90 RS291.706,80 
Creche Rainha da Paz 
Assoeiaç!o Creche Bcrç6rio Rodrigues de Abreu 100 RS 24.308.90 RS 291. 706,80 

Crcche l3crç4rio Ernesto Quagglo-Jardlm Nicóla 25 RS6.201,25 RS74.4IS,OO 

Creche Be,çmio Slo Jos6 85 RS 21Jl84,l5 RSlSJ.011,00 

Creche Berçârio Slo Juda Tadeu e Slo Olmos 53 RS 13,146.65 RS 157.759,IO 

Creche e Ccntto PAucatlvo Unidos """' o Bem 30 RS7.441,50 R$ 89.298,00 

Centro Bsplrlta Amor e Caridade • Projcio Crescer 25 RS 6.201.,25 RS 74.415,00 

Creche Nossa Senhora do Desterro 30 RS7.441,50 RS 89.298,00 

Crcchc Alnon Antonio Dllfé • CAAD 65 RS 16.123,25 RS 193.479,00 

Creche Scrncnllnhas 23 RSS.705,15 RS68.461,80 

Ação Comunllárla Pousadcnse Projeto Formiguinha 66 RS 16.371,30 RS 196.455,60 

TOTAL ESTIMADO 1.562 RS 386.958,00 RS 4.6'3.496,00 
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PROC.N2__,l,:.:.i{,.:.~ __ .... ,..i.:i:t11. 
FOLHAS (.o ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ret Lei n" 7.008/17 

Flnalldade: uecuçlo complementar do f'ro&rama d• Uucaçlo lafutll em creche (O • J UG1), com 
transferi nela per ""1'lla fixada cm RS ll>J,16, co■formo quadro abalso: 

SUBVENÇÃO 

Meta Valor Valor 
ENTIDADE Crlaaçu/ tocai ettlmado / total atlmado / 

Creche 141bvaçiomh .. ~.-
lnstitulçlo Beneficente Bom S■marllano Crecho Alice BtmlS do A=vcdo ~ RS IJA85.J6 RS 161.IU.Jl 

Cn:chc Bcrçãrio Antonio Pereira 70 RS 20.Slt,20 RS %46.254,.CO 

CEV AC - Centro de Valorir.açlo da Criança 60 RS 11.589.60 RS 211.075,20 

Creche 8'V811gtlfca Bom Pastor 30 RSS.194,80 RS 105.537,UI 

Centro Comunlltrio Assistencial e Bducacional Anfbal Dlfrtncia ôechc 62 RS 18.175,92 RS 218.111,114 
BcrçArlo Slo Paulo 

Creche Bcrçulo Ouzada dos Pastores de Beltm 64 RS 18.762,M RS :&25.146,88 

Cn:chc Doce Recanto 54 RS 15.830.64 RS 189.9'7"8 

Creche Bcrçuio Ernesto Quagglo 65 RSll>.Q5MG RS228.664.SO 

AssoclllÇlo Creche lrm& Calarlna 36 RS 10.5!3, 76 RS 1%6-645.12 

Centro do Convivêrn:ia lnl'antil lolo Paulo li so R$ 14.658,00 R$ 175.896,00 

Soclcdadc: Creche lwçjrio Doutor Leocidlo ~ : ... . 
1l '•• RS2l.107,52 RS 253.190.24 

Casa da Criança Madre Maria Thcodora Volron 11 RSJ.517,92 RS42.215,04 

Sociedade CriSII Maria Rfüelro 84 RS 24.62S,44 RS29S.505,23 

Creche e Centro Bducatl\'O Monteiro Lobato 70 RS 20.521,20 RS246.l54"8 

Creche de Assbtencla Nossa Criallça 60 RS 17.589,60 RS 211.075,20 

Centre Esplriu, Amor • Caridada • C=ho Bcrçirlo Nova 6spcninça 100 RS 29.316.00 RS351.ffl,OO 

Creche Comunlt4ria Pingo de Gente 61> RS 121U28,114 RS 241.136,48 

Cn:chc ComunhArla Pingo de Gente - Casa de Maria 35 RS 10.260.60 RS UJ.1%7,20 

Bom Pastor lnstilUIO de Valorização e Promoção 4 lnlcgraçio Hu11111111 62 RS 18.175,92 RS 218.111,114 
Cn:cho R41nha da Paz 

Associaçlo Creche Bcrçãrio Rodrigues de Abreu 165 RS47.403,'7 RS568.847,64 

Creche Bcrçãrio F.mesto Quagglc - Jardim Nictla 57 RS 16.710,ll RS 200.921,44 

Creche Berçmio Slo J= 91 R$ 26.677,56 RS 320.130,72 

Creche Bcrçirio Slo Judas Tadeu e Slo Dimas 92 RS 26.970. 72 RSJ2J.648M 

C=hc o Centro Educalivo Unidos pmt o Bem 20 RS 5.863,20 RS 70.358,48 

Centro Espfrila Amor e Caridade • Projelo Cmccr 15 RS 7.329.00 RS 8'7.948,80 

Creche Nossa Senhora do Des1crro 30 RSS.7H,80 RS 105.537,60 

Cn:che Airaon Antonio Dart • CAAD 95 RS 27.850,20 RS JJ4.202M 

Creche Senlenlinhas 67 RS 19.641,72 RS 235. 700,64 

Ação Comun!wia Pousadcnsc Projeto Formiguinha 54 RS 15.830,64 RS 189.967,68 

TOTAL ESTIMADO 1.797 RS525.841,09 RS6.310.0l>J,OI 
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PROC. N2 1 ~'lH'.i ' 
FOLHAS G, \ ---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n" 7.008/17 

l'laalldade: execuçlo eomplemeat1r de Procrama do Educaçlo lnl'ulll em enche• pr6 escol._ com 
tnnsferhda pereeatual co- verba auxilio, conronne piamo do tral>alllo aprova4o: 

AUXILIO 

ENTIDADE 
Valor totol estimado/ Valor total ~do/ Valer IDIIII ettúaade 

1uxDloh11to Pri aulllllo /aar, e..... /audllD•no 

Assoclaçio ~ Berçdrio Rodrigues de Abreu RSS.953,20 RS IU09,l6 RS 17.sQ,36 

TOTAL ltSTIMADO RSS.953,20 RS 11.609, 16 RS 17.562.36 

As. de!pesas dccorrenlCS dcsm Lei COITCl'lo por-:;;, do dolaçGcs p,cvlstas na Lei O,çamcnltria Anual do 
cxcrclcio liaanccirodo 2.018 • 

1 

Art.3· Esta Lei cnua em vigor nadlladc sua publleaçlo, cpm oleltosa pertlrdo)ll!Ciro de 2,018. 

Bau~~;,:----,, Í i 

Pivioto do lnlciallva do 
PODER EXECUTIVO 

( : .' 

'- - -·· -·· 
-·--- O A 

CIPAL 

-JTJ✓ , ,1 ·..= t:...,'-'<... 
1sAll'E~1UsiíN'A MtZJAR,,,\ 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Registrada no Ocportamento de Comunlcaçlo e Oocwncntaçao ~da!.fli~•r9" 
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P. 63All/17 

PROC.N2,--'u..i::~----l\-iH'--
FOLHAS ~Q, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI rr: 7:16'. PS 12 DE DEZEMBRO OE 2.011 
Autoriza o Poder Exccutl•o I rcpauu ..,..,_ 
p(lbllcos, mcditnlc adltl>'O 10 Temo de 
Collboraçlo, à ôraanlzaçGn da Sociedado CiYll • 
OSCs do ...., pri•lldo que ldeA!lllc.a, oonllxmo 
especifacado pona O llendfmcolo em Educo;lo 
lnfanu1. 

O PR.EFEITO MUNICIPAL OE BAURU, nos tmuo.! do an. SI da Lei OIJinica do Municlpio de Bnna. lllz saber que 
a Ciman Mvnlcipol aprovou • ele uactona • p,ornulc,a • scavinlc lei: 

. 

,,.. o Poder Encu11Yo lll1IOrizado 1 '<l'ISSI' RCWSOS públicos, lll<dianlc AdiliYO 10 Tenuo ele Cobl>onçlo. is OSCs 
do setor pi;-. lipdu 6 Sccr<laria Municipal dJ Educaçlo, visando o llendirncnlo t Ed•caçlo lolàalil nos 
monmucs p«r capita fixados • nos t<SpCCtivos tocais csdmedm, CGnlonne rspec:ilicldo abaixo: 

F"llllrllcladc: cueaçlo co•pf.,...tar do ProsTAma de Ecloaçto lafaarll - pn-a<Gla (4 e 5 •-). cem 
1nnsftctnda pucqlta Buda.,. RS 257,'YI, caoConne quadro 1llalu: 

SUBVEN"lO 
Mtb Valor tolal Valor cotai 

ENTIDADE CrilllfU / l'r6- rstlmado/ tsd-do 
Eatoll ••l>v•·•mh lwbwetlfloano 

lmliluiçlo llcncfoccntc Bom Samaritano Crcch< 
62 RS15."4,14 as 191-'19"8 Alice 13utos de A>:cvedo 

Crcehc ~ Anr&lo Pmirw 41 RS 10.5"16,77 RS 126.n l ,24 

Centro de Valorlzaçlo da Criança -cEVAC 50 IIS ll.ffl,50 RS 154. ffl,111 

CN:cllc Bcrçbio Ernesto Queggio- Jardlm Nlc& 2S RS '-44',25 RS 77 3'1.00 

Creche Evangt!k:a Bom Pastor 50 RS 12.1'8,50 RS l54.7IJ,IIO 

Ccotro COIOUnlwio AsslSICll<lal e Educaoloaal 
68 RS 17.541,ff RS 210.503,52 Anlbol Oifttnda Crcch< llerçirio Slo Paulo 

Cn:dlc: Berç6rlo Cruzada cios Pas1om de Bcttm C3 RS 11.otl,71 RS 133.112,52 

Qoche Doce RccanlO 44 RS 11.350.líS RS 13'.lOS,l6 

Cn:chc Be,ç6rio Ernesto Quqgio 55 AS 14.118,35 RS l78.l'8.ZO 

A!sociaçlo Cn:cllc lrml C.tarinl 34 ASl.'1'18.,1 as 115.15,." 
Centro de Convivfncia lnfaruil Joio Paulo li 50 AS 12.SH,SII RSl54..ffl.et 

Socícdldc Creche Be,ç.trio Doutor Looddio 
5' RS 14.44',32 RS l 73.355Jl4 cone. 

Ca,a da Criança Madrt Mori1 Teodora Voiron 38 RS9.SO:z.,6 11S 117.&34,ll 

Sociedade Cristl Maria Ribeiro 93 RS 23.."1.ZI RS 217.1114,51 

~• Cm1r0Edot1ti•o Mooi.im Lcl>llo '5 RS 1,.768,85 RSlOl.216,ilt 

Escola de Eduoaçlo IDIWil Anctlica Le.11< de 
70 RS l&.057.S,O RS 21"""4.SO Frcha, 

c,nuo Espirita Amor• Cvidade-Cttchc Nova 
'º Esperwnça RS ll.051.90 RS Zl'-694.S0 

Cn:che ComuniUria Pinso de a .... 50 RS 12.Dt.50 RS 154.ffl.00 

Cn:cllc Comuatwia Pingo de Gcn1e -Casa do 
Mula 50 RSIU,S,SI RSl54 . .'112,ltll 

Bom PISIOr lmll111t0 de Valorizaçto e Promoç1o a 
1~ H•ntaw1aCndlollalnbaft Pn 98 RS25.18l.o6 AS 303.372,'12 

I 



Rer. Lei •• 7.165111 

• 

• 

PROC. N9,.._12l~~lt.l!...---ttt--

rOLHAS_.1J . ·--------
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

AssociaçloCIUl!c B~ Rodriaues dcAbreu 125 IIS32.246,25 RS"'-'55,09 

Creche Bcr;mo Slo J°" IS RS2U27,4.S RS 263.12',40 

Creche Berçtrio Slo Juda! Tadeu e Slo Dimu 65 RS 16.7'8,05 RS201.2l',a 

o.dle e Ccall'O êd11cài><> Unidos para o Bem 30 RS7,73',IO IS 92.16t,20 

Cenuo Espirita Amol e Caricllldc. Projeto Q<sccr l5 RSW9,25 RS 77.391,111 

Creche Nossa Senhora do DeslCm> 39 RS 7,739,10 RS92.16',JI 

Creche Afnon Amonlo Dan! -CMO 71 RS 11.157,91 RS216.6'4,IO 

Creche Scmeolllllm 51 RS 13.156,,t7 RS 157.877.64 

Açlo ComunitMia PO<!Sldeflsc - Pniieto 
50 RSll.8'8,50 AS 154,'IIZ.IMI Formiauillha 

TOTAL ESTIMADO l,"3 RU:u.a«,71 RS 5.IS6.l3',5] 

Ftaalldadc: n•Cllfl• complcmeatar do Propama d• tdunçlo lnl'lotll em .,..... (1 a 3 •-), coa 
11'11111l'et'bm-cqtta Iluda ea RS 394,81, eonro,_ qoadrt a bolso, 

SUBVENr1o - v • ....,~ Valor-1 
ENTIDADE nlltudo/ ad-o/ Crt11p, / Crew 

••~omb ll■lwetafloano 

lnstillllçlo Beneficente Bom Slllllrillno Creche 
47 RS 14.lU.S, RSl11~,A Alice Buros de Azevedo 

Crtche Bcrç'1fo Antõnfo Pcn:111 'º AS 21.:wt.,O RS2Sli.Off,IO 

Centro de Valorizaçlo da Cri-• cev ,e 55 RS 16.767.85 RS lll.214,JII 

Cr<cbe Be,ç6rio Ernesto Qulll&io-lardim Nlclia S7 RS 17.317.S, RS 208.531.GI 

o.dle EVID&tllca Bom Pasta< 30 115 9,146,11 RS 1e,,753,10 

Centro Comunit4rio Asslsicocial e !!ducaeional 
62 RS lUGl,!14 RS 226.123,21 Anfbal l>ifttnc!a Cleche Berçtrio Slo Paulo 

Cicche Be,;úloCruudl doJPastoies dcBeMm 61 RS20.AU,:Z, RS 245.115,48 

Creche Doce Reculo 56 RS 17,072,n RS 2ll4.172"4 
CTecho Berçtrio Ernesto Quagglo 65 RS 19.81',SS RS 23'7,'791.61 

AHOGiaçfo Creche lnnl C11arin1 36 RS lt.,75,32 IIS 131,713.14 

Centro de Conviv&lcla illfantll Joio Paulo U 58 RSIS.W,58 RS IIUll.09 

Sociedade Cn:che llcrçtrlo Doatot Leoctdio 
72 RSZl.950,64 RS26JM7,A Conta 

Casa da Criança Madn: Mlril Tcodon Vouoa 12 RSMSI.« RSCU81,U 

Sociedade Crisll Maria Ribeiro " RS 28.426,19 RS 245.115,CI 

C..cho e Ceatro Educa1ivo Monteiro Lobato 15 RS22.865,25 RS 274.JSJ,N 

Escola ele Educaçlo lnfllllril All&tllca Leite de 

"' RS 111.2'2,H RS Ji,..506,40 FICWIS 

Ceatro Esplrill Amore Carldl®-<:n:du, Nova 
108 RS30.A87,88 RS 365.844,111 !!spcnni,4 

Creche Comunituia Plqo de Oenco 40 RS 12.1'4,IO RSl4UJ7M 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rc( Lei n• 7.16S/18 

Cl<Chc COnlunlwia Pinao de Ocntc - e,,. de 20 RS 6.1197,48 ltS '/J,16UO 
Maria 

Bom l'asl« lasd11no de Valorizaçlo e Plomo<;lo a 62 RSJUOl,H RS22U23,21 
lntograçlo Humna Cncllc Rainha do Paz 

Aflociaçlo Creche~ Rodripcs de Abreu , ... RS42,631.IO RS Sl:Z.111,40 

Cred>o llerçtrio SloJo,t 91 RU'l,743J7 AS 332318,04 

e~. Bcrçtrlo Slo Judas Tadeu • Slo Dunas 80 1IS 24.»t,60 RSffl.&75.20 

Ct<ct.: e Centro E4aCllivo Unldoo para o 8Cft1 20 RS6.897,40 RS 'IJ.1'8,IO 

Centro Espirita Amor e Caridade• Pro.í<to Cn:sccr 25 RS 7.621,'15 RUIMl,et 

Cttdlc Nossa Senhora do Deslcno 3ll RS 9.146,10 RS 109.753.20 

Crecbo Ahtoa Antoalo Dut -CAAD ,o RS27A38,30 RS 329.259,H 

CRcllc Scmanillbas 42 RS 12.ID4,54 RS ISJ.654.41 

Açlo Comunit6rlal'ousa4cnsc- Projet<, 

" RS 28.962-'5 RS347.551.80 Formlpinh1 

TOTAL ESTIMADO 1,716 RS 523.156,fl RS 6.277.SSJ,94 

Alt. 2" As dclpcru d<oolfflltCS desta Lei coaetlo per r• . pRYisus na Lei Orçamcatiria Amlll do cxon:lclo 
financeiro de 2.019. 

Art. 3' Est11 Lei eatra cm visor na datJ de iá publ etcil u panlr de janeiro de 2.0 I 9, 

8111n1, 12dcdmffllm111e2.0II. 
/ 

Pn,jcto de iniciadva do 
PODER EXECUTIVO 

-
C' 

PREF ll'ÕMUNICIPAL 

-~íj 
• ,i.. 11 iU' ,(' ~ ~,ar&--?""",.e: 

ANTON~ 
SEC~' !OS JURfotCOS 

~~-0\,'I.Q..., 
is:.sEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁ!tlA DA EDUCAÇÃO 

R,abtnd• no DeputllfflCDlo de Comwicaçlo e Dowmcncaçlo d• Prefci,- n■ mesma data . 

• 

-

!CAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 63.422/17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N: 7.215, Dlt ll DE MAIO DE 2.019 
Altera o an. 1° da Lei Municipal rf' 7.165, 
de 12 de dezembro de 2.018. 

O PREFEITO MUNIC!P AI, DE BAURU, nos termos do art. SI da Lei Orginlca do Município de Bairu, 
tu saber que a CAmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1• Ficam alterados os quadros coostanti:s do art. 1° da Lei Municipal n" 7.l6S, de 12 de dezembro de 2.018, 
relativamente às Organizações da Sociedade Civil abaixo rclaclonadas, passando o dispositivo a ta- a 
secu!ntc redação: 

º"Art J • (. •• ) 

Fina/ldue, ~ç,lo co,q1,__ do Pro,- dt ~ lnJamil n, pré-oco/a (4 11 S IIJIOI(), 
com lrlllU/a-lada pa- tapltajlxada 11,n RS 257,97, Cllll/«-pllllro abaixo: 

SUBYENr,lo 

liNTTD'4DE Mdla~ J'alor '°'"' aJJmadol J'lllart«a/ 
&tola SIÚ)llfflÇ4il mb ~lnwnç,lo llM 

(. .. ) 
CRECHE 30 RS 7.739,10 RS 92.869,20 

ANJINHOS DE 
MARIA-

CAN1'/NHO 
INACIANO 

(. .. ) 

Flnalúllldll: ~o compi-,wr tio ,.,,,,_ 4tt ~ h,/1111tll me crd11 (Ia 3 lllfdt}. com 
trtuu/,,,,nclll pa- caplta/b(l,ds em RS 304,17, ctn1/omt11 padro abalz;o: 

SUBYENr.lo 

liNT/DADli Máa crlfl41F/cndtt1 J'alar laltl/ otlmsdol J'alor t6'el 
a,l»MlfÇll4 mb atlmado/lJlb~o -

(..J 

CRECIIE 57 (Jam:/ro e RS 17.377.59 
BERÇÁRIO Fewirtiro/2()/9) 
ERNESTO 

RS 23.474,99 
RS 269.505,08 

QUÁGG/O- 71(Marçoa 

JARDJMNICtJA Duembro/1019) 

CRECHE 30(Jan.iro, R$ 9.146./0 
ANJINHOS DE F•111rciro/20/9) 

MARIA-
50 (Març,, a RS l 5.UJ,50 

RS 110. 721,20 
CANTINHO 
INACUNO Du,m/Jro/2019) 

(..J 

(. . .)" (NR) 

An. 2" Em rclaçlo à Otpnizeçao da Sociedade Civil - OSC - CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUÁOGIO • 
JARDIM NIC~ serto acroscidos. a partir de março de 2.01!1, 20 (vinte) alunos no proen,ma do 
cducaçlO inflmtil cm ciechc (O a 3 anos), passando de 57 (cinquenta e SCCC) para 77 (sctenlll e sete) 
alunos. 

1 
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Rcf. Lei n• 7.215/19 

• 

PROC.N9.__,"-"'u.''---~t---
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

F.sTADO DE SÃO PAULO 

Art. 3° QuM10 ! Orpn!zaçlo da Sociedade Civil - OSC • CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO • 
CNPJ n° 09.S3S.2l4/000l•37, sc:tllo 8CfflSl:idos 20 (vinte) al11J10S ao prognma do cduaiçlo kllmdil em 
c:=he (0 • 3 anos), passando de 30 (lrinla) para SO (cinquenta) alunos. 

Pmpfo ,mico. Considmndo modiftcaçlo promovida no estatuto soc:ial da OSC CRECHE NOSSA SENHORA DO 
DESTERRO· CNPJ rf' 09.53S.214/0001-37, scdallfflld& adonomlnaçlo e endereço da relfflda entidade 
para CRECHE ANJINHOS DE MARIA • CANTINHO JNACIANO, para Rua Balw:ar &tisla a" 11-22, 
Vila Slo Paulo. 

Art. 4• As dcspcus deconenles desta Lei corretlo por d($açõcspievisras na Lei Orçamcn1'rla Anual do 
cxcrclclo ll11111ceiro de 2.019. 

Art. s-

Bauru. 22de 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

~~ZIARA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Cornunlcaçlo e Documentaçlo da PT~wn. na mesma data. 
• 

EIRO 
OMUNICAÇ.ÃO E OOCUMENl'AÇ.ÃO 

2 
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• 
Texto compilado 

Vigência 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juríd 

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 

icos 

PROC. N2 

FOLHAS_ 

\",)llt?J -

tot \ 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. 

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

Titulo 1 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

I 

• Art. 2° Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos. e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

• 

1 of73 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 
dezoito e vinte e um anos de idade. 

Art. 3° A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental. moral. espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência. 
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de 
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído 
pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Art. 4° É dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

Art. 5° Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais. 

Art. 6° Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências 
do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento. 

30/08/2019 16:43 
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Título V 

Do Conselho Tutelar 

Capítulo 1 

Disposições Gerais 

http:/ /www.planalto.gov. br/ccivil_ 03/leis/18069 .htm 

PROC.N2_>..::..:;~---,-l++-
FOlHAS 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. 

Art. 132. Em cada MuRiGí)lío ha11erá, AO míRimo, um CoRselho Tutelar composto da siAso mameros, 
eleitos )leios cidadãos locais para maRdato de três aAos, permitida uma reeleição. 

AFt. 132. Em eaela MuAieipio haveFá, AO míAime, um GeAselhe Tutelar eempesle ele eiAee membros, 
eseelhieles pela eemuAielaele lesai para maAelate ele três aAes, permitiela uma reeeAeluçãe. (Reelaeãe elaela 
eela Lei Aº 8.212, ele 12.19.1991) 

Art. 132. Em cada MuRiGi)lio e em cada Região AdmiRistrati~a do Distrito Federal haverá, AO míRimo, 1 
(um) CoAselho Tutelar somo érgão iRtegraRle da admiRistração púelisa local, com)Josto de 5 (ciRco) memeros, 
escolhidos )leia JJOJJUlação local para maRdato de 1 (quatro) aAos, permitida 1 (uma) recoAdução, madiaRla 
Rovo JJFOGesso de escolha. (Redac;ão dada pela Lei Aº 12.ê9ê. de 2Q12l 

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mlnimo, 1 
(um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) 
membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos 
processos de escolha. (Redação dada pela Lei nº 13.824. de 2019) 

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: 

1 - reconhecida idoneidade moral; 

li - idade superior a vinte e um anos; 

Ili - residir no município. 

AFt. 131. Lei muAisipal elispoFá sobre loeal, Elia e heFáÁe ele fuAeienamente ele Genselhe Tutelar, inelusi,·e 
eiuaAle a e·1eAlual remuAeraçãe ele seus membros. 

Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho 
Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito 
a: (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012) 

• 1- cobertura previdenciária; {Incluído pela Lei nº 12.696. de 2012) 

1 of 3 

li - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração 
mensal; (Incluído pela Lei nº 12.696. de 2012) 

Ili - licença-maternidade; {Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696. de 2012) 

V- gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Parágrafo úAico. CoAslará da lei orçameAtária muAisipal pre•Jisão dos recursos Aecassários ao 
luAGi<>namenl<> ,fo C<>nsalh<> Tutelas 

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos 
necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros 
tutelares. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012} 

AFt. 136. O eMereíeie efeli',e ela funçõe ele eenselheire eensliluirá sef'o'içe ptlbliee rele·,·aAte, eslabeleeerá 
)lresunçãe ele ieleneielaele meral e asse!Jurará )lrisõe espeeial, em ease ele erime eamum, até e jul!Jamente 
Sefinilive. 

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá 
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• presunção de idoneidade moral. (Redação dada pela Lei nº 12.696. de 2012) 

Capitulo li 

Das Atribuições do Conselho 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

1 - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas 
previstas no art. 101, 1 a VII; 

li - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, 1 a VII; 

Ili - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança; 

_ b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 
deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público noticia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a 
VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da familia, contra a violação dos direitos previstos no art. 220. § 3°. 
inciso li, da Constituição Federal; 

XI represoAtar ae MiAislérie Pllblise, para ofeil9 gas ações go porga ou suspoAsão go pátrio pegar . 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, 
após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto á familia 
natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010. de 2009) Vigência 

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento 
para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, 
de 2014) 

Parágrafo unice. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o 
afastamento do convivia familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe 
informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a 
promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010 de 2009) Vigência 

Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a 
pedido de quem tenha legitimo interesse. 

Capítulo Ili 

Da Competência 

Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147. 

30/08/2019 16:43 



L8069 

• 

• 

1 3 of3 

http:/ /www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/18069 .htm 

• • Capitulo IV 
. 

PROC.N2 t~Ul'.'J 
Da Escolha dos Conselheiros 

• 4,. 

FOLHAS_ i-ó 
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Art. 139. O J)Fecesso eleiloFal pam a escollcla dos memeFos do CoAsellclo T~telaF será estaeelecido om boi 
M~AÍGÍJ)al e Feali2ado 609 a J)F8SidôAGia de J~i2 elei!OFal e a fissali2ayãO do MiAisléFiO Púelico. 

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal 
e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. e a 
fiscalização do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 8.242. de 12.10.1991) 

§ 1~ O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o 
território nacional a cada 4 (quatro) anos. no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da 
eleição presidencial. (Incluído pela Lei nº 12.696. de 2012) 

§ 2~ A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 1 O de janeiro do ano subsequente ao processo 
de escolha. (Incluído pela Lei nº 12.696. de 2012) 

§ 3~ No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. é vedado ao candidato doar. oferecer. 
prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno 
valor. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

/ 
) 

-
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Vide Emenda 
Constitucional nº 91. Emendas Constitucionais 

de 2016 
Emendas Consti 

-----------1A---
PROC. N2.-:-!.ü,,~~--::l++--
FOLHAS 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disposto no § 3° do art. 5° 

ÍNDICE TEMÁTICO 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacifica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

TÍTULO 1 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1 ° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1 - a soberania; 

li - a cidadania 

• Ili - a dignidade da pessoa humana; 

1 of 146 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1 - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

li - garantir o desenvolvimento nacional; 

Ili - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 
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Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do 
orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas 
seguintes diretrizes: 

1 - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais á esfera federal e 
a coordenação e a execução dos respectivos programas ás esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

Mensagem de veto 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestilo fiscal e dá outras , 
providências. ·· / 

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

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 12 Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
• responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capitulo li do Titulo VI da Constituição. 

• 

11

1 or2s 

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

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

§ 3º Nas referências: 

1 - à Uniilo, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estilo compreendidos: 

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

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

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

Ili - a Tribunais de Contas estilo incluídos: Tribunal de Contas da Uniilo, Tribunal de Contas do Estado 
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

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

1 - ente da Federaçilo: a Uniao, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 

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

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

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

a) na Uniao, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinaçêo constitucional ou legal, 
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Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas 
ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas 
na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

~OC. N2 .. Jlli~--,.-t1'J4-
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CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Em Y O de ~ 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi nte 

de 2019. 
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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 

1 O de setembro de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!,)RAÇÁO DE 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

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

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

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

1 O de setembro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pre dente 

Relator Membro 

AVIDA SILVA 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Emil_de ~ de 2019 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 
portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 
quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
11 de set bro de 2019 . 

l 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relatora 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
11 de setembro de 2019. 

vJ}fX,,:_.~ 
YAS~.ÍASCIMENTO 

Presidente 

Membro 
DROBUSSOLA 

RI ARDO PELIS ARO LOQUETE 
Membro 

\ 
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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 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

de 2019. 

Presidente 



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 
18 de setembro d 019. 

A 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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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 . 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
18 de setembro de 2019. 

-~~· 
Presidente 

Relator 

~daPUIIIII 
llláW Plkial tf,a Balllll. 
~ '6' s às Is. 2- r;, -

DIRÉTORiADE~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9f1AÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 23 de setembro de 2019, 

incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 24 de setembro de'-2019 . 

~•Pua• 
1»110&:laldaBm. 4 
[ll.aUfi:18àsls. C,3a...G 

~DE~ 
·, 
1 
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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 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 30 de setembro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 01 de out bro de 2019 . 

• , , 

ERTO MEIRA 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 24 de setembro de 2019. 

P·P 6/4(_~ rn e. k~ 
RONALDO JO&c SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7372 
De 01 de outubro de 2019 

Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Tenno 
de Fomento, repasse de recursos públicos municipais 
para a Organização da Sociedade Civil do setor 
privado que especifica. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar o Termo de Fomento, 
referente a repasse de recursos públicos municipais para a Organizaçao da 
Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMDCA, nos respectivos totais estimados, visando 
atender as seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
CENTRO DE CONVIV~NCIA INFANTIL JOÃO PAULO li 

SERVIÇO 
PARCELA SUBV AUXANO 

META MUNICIPA ANO TOTAL DOS 
L REPASSES ANO 

Projeto "Reforma e 
Adequaçao de 
Acessibilidade do Centro 100 31.044,65 00 93.133,95 93.133,95 
de Convivência Infantil 
Joao Paulo li". 

TOTAL 100 31.044,65 00 93.133,95 93.133,95 

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

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 01 de outubro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~e~~fe~!~~o~ C k ~ 

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

Of.DAL.SPL.PM. 189/19 

Bauru, 01 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descrito, referentes aos projetos aprovados em 
Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº 

7269 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar, por meio 
de Concessão de Direito Real de Uso, a tftulo oneroso e mediante licitação na 
modalidade de concorrência pública, a exploração do bem público denominado 
Estádio Distrital José Spetic Filho; 

7270 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE; 

7271 de autoria desse Executivo, que altera o art. 1° da Lei nº 7165, de 12 de 
dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração, às Organizações da 
Sociedade Civil - OSCs do setor privado que identifica, conforme especificado 
para o atendimento em Educação Infantil; 

7272 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante 
Termo de Fomento, repasse de recursos públicos municipais para a 
Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica; 

7273 

Decreto nº 

1851 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio 
com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla, que dá denominação de 
Rua MAURÍCIO LIMA VERDE GUIMARÃES a uma via pública da cidade. 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZ 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

. . 
ERTOMEIRA 
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FOLHAS 8; D 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 352/19 
P. 68.646/19 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarm 
Poder Executivo a efetivar, mediante ermo de Foment repasse 
Organização da Sociedade Civil do se r privado que especifi a. 

Atenciosas Saud ções, 

Excelentíssimo Senhor 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 
DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, OI de outubro de 2.019 . 

ici ai nº 7.260/19, que autoriza o 
curs s públicos municipais para a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.260, DE OI DE OUTUBRO DE 2.019 
Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante 
Termo de Fomento repasse de recursos públicos 
municipais para a Organização da Sociedade 
Civil do setor privado que especifica. 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar o Termo de Fomento, referente a repasse de 
recursos públicos municipais para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdÔlescente - FMDCA, nos respectivos totais 
estimados, visando atender as seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN_ç_A E DO ADOLESCENTE 
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SERVIÇO 

Projeto "Refonna e Adequação de 
Acessibilidade do Centro de Convivência 

Infantil João Paulo li". 

TOTAL 

As despesas decorrenJ.i1'desta Lei corre 
.019. 

Esta Lei entra 

Bauru, OI de butubro de 2.019 . 

META 

100 00 

00 

TOTAL DOS 
AUX ANO I REPASSES ANO 

93.133,95 93.133,95 

93.133,95 93.133,95 

's previstas na Lei Orçamentária Anual do 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

JOSÉ CAR,,LOS/MJGUSTO FERNANDES 
SECRETÁRJO"DO BEM-ESTAR SOCIAL 

Ana Cristina de carvalho Sales Toledo 
secretaria Municipal Bem Estar Social 

Secretária Substituta 
Decreto: IM37 de 22/06/2017 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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Cumpr!das as exigências legais 
encaminh.i·se o presente process.o 
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