
Projeto de Lei nº 39/20, que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, 
repasse de recursos públicos municipais para a 
Organização da Sociedade Civil do setor privado que 
especifica. (atendimento à população em situação de 
rua) 
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OF. EXE Nº 178/20 
P. 63.984/2.020 

Senhor Presidente, 

PROC. NV . ...:...:,;0.::;3--L......:::...f--:::-:-

FOLH,\S -~~-.::::·--.:.::·•·==-...I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de A.poio Legislativo 

1 8 JUN. 2020 

ENTRADA 
Hora 11./.ll-J o (a) CE=, -, 

V 

Bauru, 16 de junho de 2.020. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 39/20, que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para a Organização 
da Sociedade Civil do setor privado que especifica. 

Atenciosas saudações 

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

1\... 
D.A.L 
P/ leitura no Expedlente 
da Sessão Ordinária do 
dia~~ 
em,:z,Q.. 

Anexos: Cópia da Nota Técnica - Sebes; Cópia do Relatório de Saldo das Dotações Simplific do; Cópia do Termo 
Aditivo ao TC nº 2.105/2.019; Cópia do Decreto Federal nº 7.616/2.0IJ; Cópia dos De retos Municipais nº 
14.664/2.020, 14.680/2.020 e 14.694/2.020; Cópia da Portaria Federal nº 33712.020; Lei Fed ai nº 13.0/9/2.0/4 -
Art. 30. .....,.nolll.!kO!kl!lt!a-8ntu
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P. 138.523/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PRO,JETO DE LEI Nº 39/20 
Autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Tenno de 
Colaboração, repasse de recursos 
públicos mumc1pa1s para a 
Organização da Sociedade Civi I do 
setor privado que especifica. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art3º 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aditar, mediante Tenno de Colaboração, repasse de recursos 
públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civil, abaixo identificadas, com recursos do Fundo 
Mwiicipal da Assistência Social - FMAS, nos respectivos totais estimados, visando atender as seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

' " 
Casa do ':aroto dos Padres Ro!!acionistas 

Valor 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

SERVIÇO 
META Parcela 

SUBV AUX 
Municinal 

Serviço Especializado em 
Demanda 13.425,00 53.700,00 -Abordagem Social 

TOTAL 

TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO 

53.700,00 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de complementação de Recurso do Fundo Municipal da 
Assistência Social. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PR0C.N2 __ O 

FOLHAS_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
16. junho, 2.020 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso Projeto de Lei que, uma vez 
aprovado, irá autorizar o Município, mediante Aditivo ao Termo de Colaboração, o 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, em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do Coronavírus (Covid-19), 
no âmbito do Município de Bauru. 

Insta esclarecer que por meio do presente Projeto e Lei, em atenç ao Decreto de Situação de Emergência e o 
reconhecimento de estado de calamidade pública, em decorrência d pandemia da Covi -19 declarada pela Organização Mundial da 
Saúde, considerando a necessidade de atendimento a · a ão de rua, d nte do cenário atual e visando cumprir as 
exigências e nonnativas quanto à prevenção d D - 19, ser e impresc1 ' el im rtância esta parceria, pois, este serviço visa 
entre outras coisas, promover o atendimen e qualidade e oport idades aos usuário a olitica Municipal da Assistência Social. 

Destarte, pel evância da matéria, conta 

Atencio saudações . 

SEIMÇO DE PROCTD!MEi-iT03 !.!:GlSlATIVOS 

E~-----

E ' I oc. I 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 

Nota Técnica . 
PROC.N2,--'(~r.~3~/.:-:2;07 t'::=:* 
FOLHAS ~ , 

Considerando a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020(Decreto nº 7.616 de 

17 de novembro de 2011) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID -

19); 

Considerando o Diário Oficial da União por meio da portaria nº 337 de 24 de março de 

2020 que dispõe acerca das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus, COVID - 19, no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social e que define que a Política de Assistência Social no Brasil tem papel fundamental 

na proteção social, na ampliação do bem estar e nas medidas de cuidados; 

Considerando ainda o DOU quanto à disseminação do novo coronavírus (COVID - 19) e 

sua classificação mundial como pandemia e as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios 

e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado 
\ 

brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas sócioassistenciais voltados à população 

mais vulnerável e em risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de 

Assistência Social e o Sistema de Saúde; 

Considerando que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, 

na ampliação do bem-estar e nas medidas de cuidados integrais com a saúde da população mais 

vulnerável de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS. 

Considerando os direcionamentos do Governo do Estado de São Paulo por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS que trata da orientação às gestões de assistência 

social municipais, prioritariamente voltado aos serviços de acolhimento institucional de adultos, 

idosos, pessoas em situação de rua, entre outros, para observação, prevenção e encaminhamento 

de casos com a Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid - 19); 

Considerando o Decreto Municipal nº 14.664 de 20 de março de 2020 que declara 

Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Bauru e dispõe sobre medidas de 

enfretamento da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID - 19), no âmbito do Poder 

Executivo do Município de Bauru; 

Considerando o aumento expressivo, em curto espaço de tempo, do número de casos 

suspeitos de COVID - 19 no município de Bauru e a necessidade de mitigação da disseminação da 

doença em face dos elevados riscos de saúde pública; 

SEBES-Av. Alfredo Maia Qd 01 - sin' - Vila Facão - Telefone 3227-8624- CEP 17050-030 BAURU/SP - e-mail: 

bemestar@bauru.sp.gov.br 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 

Considerando o Decreto nº 14.664 de 20 de março de 2020 que trata em seu Art 6°: Fica 

autorizada a contratação temporária de funcionários, independentemente de processo seletivo, para 

essenciais do Município; 

Serviços e atividades essenciais são aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, cuja descontinuidade pode colocar em risco a sobrevivência, a saúde ou 

a segurança da população, em seu Art. 2° Para o município de bauru são considerados serviços 

públicos e atividades essenciais, inciso II - Assistência Social e atendimento à população em estado 

de vulnerabilidade; 

Considerando as Recomendações do CONANDA para a proteção integral a cnanças e 

adolescentes durante a pandemia do COVID - 19, que dispõe sobre a implementação de medidas 

emergenciais no âmbito econômico e social que, além de mitigar a transmissão comunitária do 

COVID - 19, também garantam o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, expressos no 

artigo 7° do Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da aplicação dos recursos 

orçamentários necessários; 

Considerando ainda que existem milhares de crianças em situação de trabalho infantil no 

Brasil e que as consequências da pandemia causada pelo COVID - 19 podem gerar um cenário de 

desemprego e de maior vulnerabilidade para famílias de baixa-renda, devem ser tomadas medidas 

tanto para proteção de crianças que atualmente se encontram em situação de trabalho infantil; 

Considerando que no momento atual, as famílias que exerciam atividades remuneradas em 

sua maioria informais, ocasionando um aumento expressivo da vulnerabilidade e por consequência 

o risco social, haja vista que muitas dessas famílias com crianças e adolescentes utilizam da 

mendicância nos espaços de rua (feiras livres, praças, semáforos entre outros) para a obtenção de 

recursos financeiros para o seu sustento. O Serviço Especializado em Abordagem Social vem 

intensificando ações de identificação, bem como o encaminhamento para a rede sócioassistencial, 

com o objetivo de garantir a proteção social. 

Considerando que nos meses de maio, junho, julho e agosto, em razão do inverno em 

território Nacional o município de Bauru começa a apresentar um declínio em suas temperaturas, 

sendo a população em situação de rua o público mais vulnerável nesta época do ano. 

Considerando que a população em situação de rua apresenta uma grande transitoriedade 

devido o uso abusivo de substâncias psicoativas, doenças mentais entre outros aspectos, 

dificultando assim sua permanência nos Serviços de Acolhimento Institucional em Casa de 

SEBES-Av. Alfredo Maia Qd 01 -s/nº • Vila Facão - Telefone 3227-8624 - CEP 17050-030 BAURU/SP • e-mail: 

bemestar@bauru.sp.gov.br 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 

sendo possível a transitoriedade de pessoas. 

Considerando o Marco Regulatório das Organizações 

13019/2014 em seu Art. 30 que prevê, A administração pública poderá dispensar a realização do 

chamamento público: inciso II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da 

ordem pública ou ameaça à paz social; III - quando se tratar da realização de programa de proteção 

a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança; já no Art. 32 Nas 

hipóteses dos Arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será 

justificada pelo administrador público. 

Diante das considerações e do cenário atual, visando cumprir as exigências e normativas 

quanto à prevenção do COVID - 19, bem como evitando a aglomeração e a transitoriedade nos 

serviços de Casa de Passagem, promovendo a proteção aos usuários em situação de rua que não 

vinculam nos serviços existentes já executados no município, propomos a implantação do Serviço 

Especializado em Abordagem Social - Projeto Pernoite Social, por um período de vigência com 

previsão de cinco meses, ou seja, (maio a setembro) podendo ser renunciados a partir da mudança 

do cenário atual, como também de acordo com a necessidade do órgão gestor em parceria com a 

equipe contratado pela OSC, que seguirá a normativa do órgão apontado para atender de forma 

personalizada o usuário em situação de rua em trânsito, para tanto haverá a necessidade de 

implementar a abordagem social, com uma equipe 12 por 36, sendo ininterrupta de segunda a 

segunda das 10h00 as 22h00. 

É válido destacar que em períodos sazonais (inverno rigoroso e chuvas fortes) o Serviço 

Especializado em Abordagem Social será acionado a qualquer tempo conforme demanda 

apresentada e necessidade do órgão gestor. 

Ampliação de Equipe para execução do Serviço Especializado em Abordagem Social: 

Objetivos: 

Acolher Indivíduos com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anoey que se encontram com seus 

direitos violados e que uü 1zam as ruas co~~ sobrevivência, considerando 

estar esgotadas estratégias de proteção na rede socioassistencial e junto aos familiares. 

Realizar ações interventivas nos espaços públicos, com vistas à proteção a situações de risco 

vivenciadas, tais como: trabalho infantil, exploração sexual, uso de drogas e situação de rua. 

SEBES-Av. Alfredo Maia Qd 01 - s/nº - Vila Facão - Telefone 3227-8624 - CEP 17050-030 BAURU/SP - e-mail: 

bemestar@bauru.sp.qov.br 



• 

.L .L~.L'CI.L.L U.L'-.rl. .LY.LU.L'I.L'-,,.L.L ,C"l,..L, J...J.L!J .L.líl.U.L'\..V 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 

Equipe: 

02 Profissionais de Nível Superior - 44 horas semanais 

PROC. l\iR_j_,05~ , 
FOLHAS -::·~ 

02 Educadores/ Profissionais de Nível Médio - 44 horas semanais 

02 Motoristas/ Profissionais de Nível Fundamental ou Médio - 44 horas semanais 

Formas de Acesso: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços 

públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. 

Meta: De acordo com a demanda 

Fluxo: O Serviço Especializado em Abordagem Social contará com mais uma equipe atuando com 

a carga horária de 12 por 36 de segunda a segunda das 10h00 as 22h00 dando ênfase, as famílias 

que estão em situação de extrema vulnerabilidade e foram identificadas pelo Serviço Especializado 

em Abordagem Social em situação de trabalho infantil, bem como as pessoas em situação de rua e 

que não estão vinculados a outro Serviço de Acolhimento da Política de Assistência Social e/ou 

apresenta vínculos familiares rompidos, no qual a OSC executora do referido fará o 

acompanhamento das situações apresentadas, como também o fortalecimento do público atendido 

por meio dos encaminhamentos a rede sócioassistencial e demais políticas públicas visando evitar a 

reincidência das situações em risco pessoal e social. 

Valor Financiado: R$ 72.000,00 

Bauru, 14 de maio de 2020 . 

SEBES-Av. Alfredo Maia Qd 01 - slnº - Vila Facão -Telefone 3227-8624-CEP 17050-030 BAURUISP - e-mail: 

bernestar@bauru.sp.gov.br 
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Secretária Municipal de Economia e Finanças 

Saldo das Dotações Simplificado 
02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL 
02.09.00 • SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 
02.09.03 • FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTEéNCIA SOCIAL 

Glassfflcacão Funciont;i/ 
08.244.0001.2.002-

Natureza da DesE_esa 
bTIMIZAÇAO DE RECURSOS DE PEQUENA MONTA 
Descrição d8 Dotaçêio 

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
Classifica2f10 Funcional 
08.244.0009.2.034 GESTAO DE CONTRA TOS 

Natore~a_d~ Despesa Descrição da Dotação 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

C/8_$:}ificação Funcional 
08.244.0009.2.037 ATENDIMENTO DA RI SOClOilSSISTE 

Natureza ela D~spesa Descrição da Dotação 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3,3.90.36.00 · OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 1 
4.4.50.42.00 AUXILIO$ 
4.4.50.42.00 AUXILJOS 
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

• 
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 

Ficha Vinculo 
521 01.000.0000 
522 01.000.0000 
522 03.000.0000 
522 05.000.0000 

Fi~ Vinculo 
523 03.000.0000 

AO 
FíchL_ Vínculo 

524 02.000.0000 
524 05.000.0000 
525 02.000.0000 
525 05.000.0000 
526 01.000.0000 
527 01.000.0000 
527 02.000.0000 
527 03.000.0000 
527 05.000.0000 
528 01.000.0000 
528 03.000.0000 
528 05.000.0000 
529 05.000.0000 
530 01.000.0000 
530 05.000.0000 
531 01.000.0000 
531 03.000.0000 
531 05.000.0000 
532 01.000.0000 
532 02.000.0000 
532 05.000.0000 
533 05.000.0000 
534 01.000.0000 
534 03.000.0000 
535 05.000.0000 
536 01.000.0000 
536 05.000.0000 

Dotaç_ão Inicial Alteraf2.o Of!i!!_mentá,ia Eme_,:mhado Saldo de Reservas Saldo Aluai 
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

Dg~ação Inicial ~emção Orçamentária Empenhado Salda de Rese1vas Saldo Atval 
430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 º·ºº 

9otação Inicial Alteração Orçamentária Empenhado 
164.064,00 -164.064,00 

1.265.244,00 0,00 
28.830,00 0,00 

191.TT4,00 0,00 

340.000,00 º·ºº 
18.213.016,00 0,00 

12.999,00 417.864,00 
1.442.484,00 1.272.505,07 

558.ooo,oo o.ao 
25.000,00 º·ºº 
50.000,00 0,00 

269.999,00 -19.075,00 
1,00 0,00 

1.000,00 º·ºº 
0,00 1.500,00 
1,00 1.980,00 

20.001,00 222.451,63 
1,00 140.480,00 
1,00 0,00 

500,00 9.024,36 
1,00 0,00 

9.998,00 0,00 
664.300,00 0,00 
44.000,00 39.000,00 

1,00 º·ºº 
1.000,00 0,00 

1,00 394.835,94 

0,00 
210.265,88 

0,00 

º·ºº 9.000,00 
18.195.886,23 

347.265,00 
2.415.353,07 

558.000,00 
10.168,92 
35.450,00 

131.029,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

142.589,49 
135.880,26 

0,00 
9.024,36 

0,00 
2.400.00 

564.218,50 
83.000,00 

0,00 
0,00 

5.100,00 

Saldo !}e Reservas Saldo Atual 
0,00 
0,00 

º·ºº 0,00 
331.000,00 

17.129,77 
0,00 
0,00 
0,00 

14.831,08 
0,00 

21.780,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

30.663,14 
0,00 

º·ºº 0,00 
o.ao 
0,00 
0,00 
o.ao 

º·ºº 1.000,00 
389.736,94 

0,00 
1.054.978, 12 

28.830,00 
191.774,00 

0,00 

º·ºº 83.598,00 
299.636,00 

º·ºº 0,00 
14.550,00 
98.114,65 

1,00 
1.000,00 
1.500,00 
1.981,00 

69.200,00 
4.600,74 

1,00 
500.00 

1,00 
7.598,00 

100.081,50 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 C/ass/fiç_~a Funcional 

08.244.0009.2.039 ATENDIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NA EXECUÇA6 
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' • • e PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretária Municipal de Economia e Finanças 

Saldo das Dotações Simplificado Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 
Nõ.llureza da DeSeesa Dcscrlç_ão ,fl., Dota;l{w Ficha Vinculo Dotaç_ão lnlcial Aftemção Orcamentána EmDCnhado Saldo de Reservas Saldo Atual 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 537 02.000.0000 152.000,00 -16.079,63 40.349,32 0,00 95.571,05 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 537 05.000.0000 494.173,00 -59.639,09 198.937,36 0,00 235.596,55 
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 538 02.000.0000 5,00 16.079,63 10.406,50 0,00 5.678, 13 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 538 05.000.0000 5,00 59.639,09 59.644,09 0,00 0,00 
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 539 02.000.0000 5,00 º·ºº 0,00 0,00 5,00 
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 539 05.000.0000 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 540 01.000.0000 15.738. 754,00 º·ºº 15.737 .270, 76 0,00 1.483,24 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 540 02.000.0000 1.159.086,00 -253.800,00 808.804,60 0,00 96.481,40 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 540 03.000.0000 0,00 1.044.310,00 1.044.301,00 0,00 9,00 
3,3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 540 05,000.0000 811.706,00 173.368,80 985.074,80 0,00 0,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 01.000.0000 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 02.000.0000 31.800,00 0,00 5,769,34 0,00 26.030,66 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 03.000.0000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 05.000.0000 232.440,00 -107.798,80 38.865,30 0,00 85.775,90 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 542 01.000.0000 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 542 05.000.0000 60.000,00 -6.660,00 34.599,00 0,00 18.741,00 
3,.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR!DICA 543 01.000.0000 5,00 20.000,00 0,00 0,00 20.005,00 
3 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 543 02.000.0000 70.000,00 0,00 33.600,00 0,00 36.400,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR!OICA 543 03.000.0000 1.000,00 62.000,00 33.600,00 º·ºº 29AOO,OO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 543 05.000.0000 220.000,00 -96.114,00 88.164,95 35.700,00 21,05 
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES~ RESTITUIÇÕES 544 01,000.0000 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 544 02.000.0000 490,00 2.133,13 2.133,13 0,00 490,00 

'3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - 1 545 05.000.0000 9.996,00 17.604,00 27.600,00 0,00 0,00 
4.4.50.42.00 AUXILIOS 546 01.000.0000 164.000,00 0,00 107.347,64 0,00 56.652,36 
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 546 03.000.0000 55.662,00 89.338,00 144.500,00 0,00 500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 547 01.000.0000 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 547 03.000.0000 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8,000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 547 05.000.0000 1.000,00 260,00 º·ºº 1.260,00 0,00 

Total UNIDADE EXECUTORA 42.952.356,00 3.261.143,13 42.685.598,85 843.100,93 2.684.799,35 
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 42.952.356,00 3.261.143,13 42.685.598,85 843.100,93 2.684.799,35 ,~ .,, 
Total ORGÃO 42.952.356,00 3.261.143,13 42.685.598,85 843.100,93 2.684.799,35 ::,::, 

o Total Geral 42.952.356,00 3.261.143,13 42.685.598,85 843.100,93 2.684.799,35 0 l> 
V, 2: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO ADITIVO AO TC 2.105/2019 
PROCESSO Nº 138.523/2019 

PROC. Na_ OS -2., O 

~~NAS"' 11 
TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BAURU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DO BEM ESTAR SOCIAL, E A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL , CASA DO GAROTO DOS 
PADRES ROGACIONISTAS 

Aos dias do mês de junho de dois mil e vinte, nesta cidade de Bauru, Estado de São 
Paulo, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, neste ato representado pela Secretária Municipal do 
Bem Estar Social, JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES, e de outro lado a Organização da 
Sociedade Civil CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS, sem fins lucrativos, neste 
ato representado pelo seu presidente MATEUS DE JESUS DONIZETTI ALLINO, ambas as partes já 
devidamente qualificadas no instrumento original, resolvem, de comum acordo, ADITAR o Termo de 
Colaboração nº 2.079/2019, aprovado através da Lei nº 7.303 de 10 de dezembro de 2019, na forma e 
condição seguinte: 

1. As partes resolvem alterar Cláusula QUARTA do Termo de Colaboração nº 
2.105/2019: 

CLÁUSULA QUARTA- do financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor total de R$ 131.300,00 ( cento e trinta e 
um mil e trezentos reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento dos serviços, 
programas ou projetos 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 
parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5° dia do mês. 

Passa a ter a seguinte redação: 

4.1 O Município - SEBES através do FMAS destinará o valor de R$ 212.300,00 (duzentos e doze mil 
e trezentos reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054 para o financiamento do Serviço, programas 
e projetos 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 parcelas conforme 
cronograma de desembolso, até o 5º dia do mês. 

2. As demais cláusulas do Termo de Colaboração 2.105/2019, formalizado em 12 de 
dezembro de 2019, não modificadas por este, continuam em pleno em vigor. 

E por estarem assim justas e conveniadas, as partes firmam o presente aditivo em 5 (cinco) 
vias de igual teor e validade, na presença de duas testemunhas. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEffiO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTA 

OBJETO: "Serviço Especializado em Abordagem Social" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2 . Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

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

Bauru, 
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TESTEMUNHAS: 

• 
NOME: 
RG: 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

CONVENENTE 

MATEUS DE JESUS DONIZETTI ALLINO 
CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS 

NOME: 
RG: 
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PREFEITURA MUNICIPA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Aline Cristina Santos de Oliveira 
Cargo: Chefe de Seção 
CPF: 380.909.208-88 RG: 47.122.595-2 
Data de Nascimento: 15/11/1990 
Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 
E-mail institucional: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alineoliveira@bauru.sp.gov.br 
Telefone: (14) 99820-3063 
Assinatura:. ______________________ _ 

Responsável legal 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 135.199.108-61 RG: 17.116.995-5 
Data de Nascimento: 20/09/1968 
Endereço residencial completo: Rua Julio Maringone, nº 4-50, Vila Nova Santa Clara, CEP 17 .O 14-050, Bauru -
SP 
E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3235-1021 Celular (14) 98122-4353 
Assinatura: _____________________ _ 

Responsáveis gne assinaram o ajnste: 

PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO: 
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: josefernandes@bauru.sp.gov.br 
Telefone(s): (14) 3879-0526 Celular (14) 997939293 
Assinatura: ____________________ _ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
Nome: Mateus de Jesus Donizetti Allino 
Cargo: Presidente 
CPF: 089.383.686-96 RG: 64.740.455-2 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: Rua Alameda Cônego Aníbal Difrancia, 12-55 
Parque Alto Sumaré, Bauru - SP 
E-mail institucional: casadogaroto.recursos@hotmail.com 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (14) 3239-2424 
Assinatura: ______________________ _ 

, . .. .. ... 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.616, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Dispõe sobre a declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e 
institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde -
FN-SUS. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 
alínea "a" da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, e no§ 4° do art. 2° da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional - ESPIN e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS. 

CAPITULO 1 

DA DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA NACIONAL 

Art. 2° A declaração de Emergência em Saúde Pública de lmporttlncia Nacional - ESPIN ocorrerá em 
situações que demandem o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública. 

Art. 3° A ESPIN será declarada em virtude da ocorrência das seguintes situações: 

1 - epidemiológicas; 

li - de desastres; ou 

Ili - de desassistência à população. 

§ 1° Consideram-se situações epidemiológicas, para os fins de aplicaçâo do inciso I do caput, os 
surtos ou epidemias que: 

1 - apresentem risco de disseminação nacional; 

li - sejam produzidos por agentes infecciosos inesperados; 

Ili - representem a reintrodução de doença erradicada; 

IV - apresentem gravidade elevada; ou 

V - extrapolem a capacidade de resposta da direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS. 

§ 2° Consideram-se situações de desastres, para fins da aplicação do inciso li do caput, os eventos 
que configurem situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder 
Executivo federal nos termos da Lei nº 12.340, de 1° de dezembro de 2010,_e que impliquem atuação direta 
na área de saúde pública. 

§ 3° Consideram-se situações de desassistência à população, para fins da aplicação do inciso Ili do 
caput, o evento que, devidamente reconhecido mediante a decretação de situação de emergência ou 
calamidade pública pelo ente federado afetado, coloque em risco a saúde dos cidadãos por incapacidade ou 
insuficiência de atendimento à demanda e que extrapolem a capacidade de resposta das direções estadual 
e municipal do SUS 

Art. 4° A declaração de ESPIN será efetuada pelo Poder Executivo federal, por meio de ato do 
Ministro de Estado da Saúde, após análise de: 
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Decreto nº 7616 

• 

• 

2 of6 

li - requerimento do Ministério da Integração Nacional, após o reconhecimento da situação de 
emergência ou estado de calamidade pública, quando forem necessárias medidas de saúde pública nos 
casos de desastres; ou 

Ili - requerimento do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município afetado, 
mediante parecer favorável da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, no caso de 
desassistência à população. 

§ 1 º No caso no inciso Ili do caput, o Ministério da Saúde comunicará ao Ministério da Integração 
Nacional do encaminhamento do requerimento, para avaliação da necessidade de atuação conjunta. 

§ 2° A recomendação e os requerimentos de que tratam este artigo serão dirigidos ao Ministro de 
Estado da Saúde para avaliação. 

Art. 5° A recomendação a que se refere o inciso I do caput do art. 4° deverá conter as seguintes 
informações: 

1 - relatório técnico sobre risco de propagação de doença ou agravo de saúde, inclusive com análise 
das informações obtidas sobre a ocorrência; 

li - nivel de gravidade da emergência em saúde pública ou a sua natureza incomum ou inesperada 
com indicação do potencial de propagação; 

Ili - níveis de morbidade, letalidade e de contaminação que ocorreram ou que possam ocorrer em 
determinada localidade; e 

IV - descrição dos aspectos ambientais do evento, caso se aplique, e outras informações e dados 
técnicos pertinentes, conforme o caso. 

Parágrafo único. A recomendação de que trata o caput será formalizada pela Secretaria de Vigilãncia 
em Saúde do Ministério da Saúde, quando detectada situação epidemiológica que requeira a adoção de 
medidas para, dentre outras finalidade, interromper a propagação ou disseminação de doenças ou agravos. 

Art. 6° O requerimento previsto no inciso li do caput do art. 4° será instruído com: 

1 - ato de reconhecimento da situação de emergência ou estado de calamidade pelo Ministro de 
Estado da Integração Nacional; e 

li - termo de motivação, com as seguintes informações: 

a) tipo do desastre, de acordo com a codificação de desastres, ameaças e riscos definida pelo 
Ministério da Integração Nacional; 

b) data e local do desastre; 

c) descrição da área afetada, das causas e dos efeitos do desastre; 

d) estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e dos serviços essenciais de saúde 
prejudicados; 

e) medidas e ações em curso; 

f) informações sobre capacidade de atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e 
financeiros a serem empregados pelos entes federados envolvidos para o restabelecimento da normalidade; 
e 

g) outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos. 

Art. 7° O requerimento a que se refere o inciso Ili do caput do art. 4° deverá ser instruído com: 

1 - ato do ente federado que decretou a situação de emergência ou o estado de calamidade pública 

16/06/2020 10:56 
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li - termo de motivação, com as seguintes informações: 

a) tipo de desassistência por especialidade, conforme o disposto na Relação Nacional de Ações e 
Serviços de Saúde - RENASES; 

b) data e local da desassistência; 

c) descrição da área afetada, das causas e dos efeitos da desassistência; 

d) estimativa dos danos humanos, materiais, ambientais e dos serviços essenciais de saúde 
prejudicados; 

e) medidas e ações em curso; 

f) informações sobre capacidade de atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros a 
serem empregados pelo ente federado requerente para o restabelecimento da normalidade; e 

g) outras informações disponíveis acerca da desassistência e seus efeitos. 

Art. 8° O Ministro de Estado da Saúde poderá definir requisitos complementares para a declaração de 
ESPIN e dispensar as exigências referidas no inciso li do caput do art. 6° , e inciso li do caput do art. 7° , 
considerando a intensidade do desastre ou da situação de desassistência à população e seu impacto social, 
econômico ou ambiental. 

Art. 9° Após a constatação do preenchimento dos requisitos previstos neste Decreto, o Ministro de 
Estado da Saúde decidirá, em ato motivado, a respeito da declaração da ESPIN. 

Art. 10. O ato de declaração da ESPIN conterá: 

I - delimitação da circunscrição territorial objeto da declaração; 

li - diretrizes e medidas que nortearão o desenvolvimento das ações voltadas à solução da 
emergência em saúde pública; e 

Ili - designação do representante do Ministério da Saúde responsável pela coordenação das medidas 
a serem executadas durante a ESPIN. 

§ 1° São atribuições do representante do Ministério da Saúde designado para coordenar as medidas a 
serem executadas durante a ESPIN, nos termos do inciso Ili do caput do art. 10: 

1 - planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN, nos 
• termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saúde; 

3 of6 

li - articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS; 

Ili - encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde, regularmente ou a pedido, relatórios técnicos sobre 
a ESPIN e as ações administrativas em curso; 

IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN; 

V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde: 

a) o acionamento da FN-SUS; 

b) a contratação temporária de profissionais, nos termos do disposto no inciso li do caP-ut do art. 2º da 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; 

c) a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação na ESPIN; 

d) a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso 
XIII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e 

e) o encerramento da ESPIN. 

§ 2° O representante do Ministério da Saúde de que trata este artigo fica autorizado a delegar as 
atribuições de que trata o§ 1°. 
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Art. 11. Declarada a ESPIN, o Ministério da Saúde poderá: 

1 - convocar a FN-SUS; ÍPRoc Ni 1º!E~r 
L~LH~S :C : 

li - requisitar, em seu âmbito administrativo, bens e serviços, !anto de pessoas naturais como de 
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização, nos termos do disposto no inciso XIII do ca12ut do art. 15 
da Lei nº 8.080, de 1990 ;_e 

Ili - contratar, em conjunto com o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
profissionais de saúde, por tempo determinado e em razão de excepcional interesse público, nos termos do 
disposto no inciso li do caput do art. 2° da Lei nº 8. 7 45, de 1993. 

Parágrafo único. No caso do inciso Ili do caput, ato conjunto dos Ministros de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde estabelecerá diretrizes para remuneração de pessoal 
contratado temporariamente nos termos deste Decreto. 

CAPÍTULO li 

DA FORÇA NACIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Art. 12. Fica instituída a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS como programa de 
cooperação voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações 
epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população . 

Parágrafo único. Poderão aderir voluntariamente à FN-SUS os entes federados interessados, por 
meio de instrumento especifico. 

Art. 13. Compete ao Ministério da Saúde, como gestor da FN-SUS: 

1 - definir as diretrizes operacionais de atuação da FN-SUS; 

li - convocar e coordenar a FN-SUS para atuar nos casos de declaração de ESPIN e em outras 
situações de emergência em saúde pública; 

Ili - definir os critérios e mecanismos para avaliar as solicitações de apoio da FN-SUS por parte dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, quando esgotadas suas capacidades de resposta em situações de 
emergência em saúde pública; 

IV - estabelecer as diretrizes de seleção, educação permanente e qualificação para a FN-SUS; 

V - manter cadastro de profissionais integrantes da FN-SUS para serem convocados e mobilizados 
para atuação na resposta sempre que se fizer necessário; 

VI - manter cadastro de pesquisadores e especialistas em saúde, instituições e serviços que 
comporão as respostas coordenadas às emergências em saúde pública; 

VII - articular-se com as demais instâncias do SUS na provisão de força de trabalho, de logística e de 
recursos materiais para assegurar a execução das ações de saúde da FN-SUS; 

VIII - solicitar apoio de outros órgãos e entidades federais na operacionalização da resposta ás 
emergências em saúde pública e desastres; e 

IX - celebrar contratos, convênios e instrumentos de cooperação para assegurar a força de trabalho, a 
logística e os recursos materiais. 

Parágrafo único. O ato do Ministro de Estado da Saúde que convocar a FN-SUS conterá os limites e 
prazo de sua atuação. 

Art. 14. A FN-SUS será formada por equipes de profissionais da União que atuarão em conjunto com 
as demais esferas de governo e instituições envolvidas na resposta às situações de emergência em saúde 
pública. 

Art. 15. Poderão compor a FN-SUS: 

1 - servidores ou empregados públicos de hospitais sob gestão federal e hospitais universitários 
federais; 
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li - servidores ou empregados públicos do Ministério da Saúde e entidades vinculadas; 

Ili - pessoal contratado temporariamente por excepcional interesse público, nos termos da Lei nº 
8.745, de 1993; 

§ 1° A participação na FN-SUS será promovida de acordo com a situação que originou a dec ara 
de ESPIN e a sua gravidade. 

§ 2º No caso de servidores ou empregados públicos que não integrem o quadro de pessoal do 
Ministério da Saúde, a designação para compor o cadastro de profissionais integrantes da FN-SUS deverá 
ser solicitada ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

§ 3° Os servidores ou empregados públicos vinculados aos Estados, ao Distrito Federal ou aos 
Municípios serão designados pelo Ministério da Saúde para compor a FN-SUS, após indicação prévia do 
ente federado respectivo. 

§ 4° Os servidores e empregados públicos que integrarem a FN-SUS serão coordenados pelo 
Ministério da Saúde apenas enquanto durar sua designação, sem prejuízo de sua remuneração e do seu 
vínculo funcional com o órgão ou entidade de origem. 

Art. 16. Os servidores públicos federais convocados para atuar na FN-SUS, quando afastarem-se de 
sua sede, farão jus a diárias e passagens, nos termos do que dispõe o art. 58, da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

Parágrafo único. As despesas com diárias e passagens a que se refere o caput correrão à conta das 
dotações orçamentárias previstas para o Ministério da Saúde. 

Art. 17. Os servidores e empregados públicos designados para atuar na FN-SUS trabalharão de modo 
integrado com a direção estadual, distrital e municipal do SUS. 

Art. 18. As Forças Armadas, mediante autorização do Presidente da República, nos termos do art. 16 
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, poderão oferecer instalações, recursos humanos, 
transporte, logística e treinamento de modo a contribuir com as atividades da FN-SUS. 

Parágrafo único. As despesas das operações das Forças Armadas, nos termos do disposto do caput, 
serão custeadas com dotações orçamentárias do Ministério da Saúde. 

Art. 19. Os órgãos e entidades federais, mediante ajuste com o Ministério da Saúde, poderão oferecer 
instalações, recursos humanos, transporte, logística e treinamento de modo a contribuir com as atividades 
da FN-SUS. 

Art. 20. Os entes federados que aderirem à FN-SUS poderão fornecer recursos materiais e logísticos 
para sua operacionalização. 

Art. 21. O Ministério da Saúde destinará recursos orçamentários específicos para ativação e 
manutenção da FN-SUS. 

Art. 22. O Ministério da Saúde poderá convocar a FN-SUS para integrar ações humanitárias e em 
resposta internacional coordenada, quando solicitado. 

Art. 23. O Ministro de Estado da Saúde poderá estabelecer condições complementares para 
aplicação deste Decreto. 

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de novembro de 2011; 190° da Independência e 123º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Alexandre Rocha Santos Padilha 
Miriam Belchior 
Fernando Bezerra Coelho 
Lufs Inácio Lucena Adams 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N" 14.664, DE 20 DE MARÇO DE 2.020 
Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde 
Pública no Município de Bauru e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento da pandemia provocada pelo 
Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder 
Executivo do Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNJCJPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, e na Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; e 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da 
Saúde em 30 de janeiro de 2020 (Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011 ), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronav[rus (COVID-19); 

a Portaria n.0 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus; 

a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 fevereiro 2020; 

o Decreto Estadual nº 12.342, de 27 de setembro de 1978, que instituiu o Código Sanitário Estadual; 

a Lei Municipal nº 3.832, de 30 de dezembro de 1994, que instituiu o Código Sanitário Municipal; 

o aumento expressivo, em curto espaço de tempo, do número de casos suspeitos de COVID-19 no Município 
de Bauru e a necessidade de mitigação da disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde 
pública; 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação, na fonna dos artigos I 96 e 197 da Constituição Federal. 

DECRETA 

Fíca declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Bauru, em razão da 
pandemia de doença infecciosa, virai respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo Coronavírus. 

Nos termos do inciso III do § 7º do artigo 3° da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do Coronavfrus, poderão ser adotadas as seguintes 
medidas: 

l - determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clinicas; 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; 
e) tratamentos médicos específicos; 

II - estudo ou investigação epidemiológica; 
III- requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que será garantido o 

pagamento posterior de indenização justa. 

Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento 
da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus de que trata este 
Decreto, nos termos do art. 4° da Lei Federal n.0 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

Ficam criados o Comitê Gestor de Enfrentamento ao COVID-19 - CGEC-BAURU e o Conselho de Crise do 
Coronavfrus - CCB-BAURU, para monitoramento da emergência em saúde pública declarada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.664/20 

§ lº 

§ 2º 

Art. 5° 

Art. 6° 

Compete ao Comitê Gestor de Enfrentamento ao COVID-19 - CGEC-BAURU definir as estratégias e ações 
epidemiológicas para o combate ao COVID-19 no âmbito do Município. 

Compete ao Conselho de Crise do Coronavírus - CCB-BAURU definir as estratégias de gestão, 
contingenciamento e definição de politicas públicas para enfrentarnento da pandemia no âmbito do 
Município, aniculando ações governamentais e assessorando o Prefeito Municipal. 

Fica autorizada a contratação temporária de médicos e demais profissionais de saúde, independentemente de 
processo seletivo, nos tennos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, podendo haver contratação 
direta da Fundação Estatal Regional de Saúde de Bauru - FERSB. 

Fica autorizada a contratação temporária de funcionários, independentemente de processo seletivo, para repor 
servidores e/ou prestadores de serviços afastados em razão da pandemia que atuem em áreas essenciais do 
Município . 

Art. 7° Fica autorizada a Prefeitura de Bauru a prover alimentação adequada e na quantidade necessária para suprir a 
necessidade nutricional das crianças matriculadas nas escolas públicas da educação básica, em situação de 
vulnerabilidade. e que se encontram fora do ambiente escolar devido ao enfrentamento da cidade ao COVIO-
19. 

Art. 8° A tramitação dos processos referentes a assuntos relacionados a este Decreto correrá em regime de urgência e 
prioridade em todos os órgãos e entidades da Prefeitura de Bauru. 

Art. 9° Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional, decorrente do 
Coronavirus (COVID-19), os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta adotarão as 
orientações e recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, bem como das 
entidades de saúde estadual e local, com o objetivo de proteção da coletividade. 

Art. 10 Fica vedada, pelo prazo de 30 (trinta) dias no âmbito do Município de Bauru, a realização de quaisquer 
eventos públicos nu privados em que ocorra a aglomeração de pessoas. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal deverão adotar as medidas cabíveis para o 
cancelamento ou adiamento dos eventos de que trata o caput. 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

§ l º 

§ 2º 

Art. 14 

As entidades e assc,ciações religiosas deverão interromper, por 30 dias, reuniões, cultos e missas presenciais a 
partir da data de publicação deste decreto. 

As instituições de ~nsino deverão interromper suas atividades educacionais a partir da data de publicação 
deste decreto. 

Os titulares dos órgãos e entidades públicas municipais, da administração direta e indireta, ficam autorizados 
a estabelecer, em ato próprio, escalas de horários para o cumprimento da jornada de trabalhos dos servidores 
públicos municipais, desde que seja mantida a eficiência e que não haja prejuízos à população. 

Recomenda-se ao titular de cada pasta da Administração Direta e aos dirigentes da Administração Indireta 
que priorize a adoção do teletrabalho, bem como seja mantida distância mínima igual ou superior a um metro 
e meio entre as estações de trabalho, mantendo-se uma equipe mínima presencial para realização dos 
trabalhos ou organizando-se o escalonamento do horário para 6 (seis) horas diárias, sem compensação futura, 
observando, ainda, que não deverá ocorrer prejuízo no andamento do serviço. 

As disposições do caput e parágrafo primeiro não se aplicam aos servidores lotados na Secretaria da Saúde, 
bem como àqueles que prestem serviços considerados essenciais, os quais somente poderão ser dispensados 
por ato específico do tit11lar da pasta. 

Está proibido o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços que tenham acesso 
direto ao público ou que possam gerar aglomeração de pessoas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com exceção 
de serviços essenciais, tais como postos de combustíveis, farmácias, serviços médicos, hipermercados, 
supermercados, mercadoS>. feiras livres de produtos alimentícios, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, 
quitandas, padarias, mercearias, centros de abastecimento em geral, lojas de venda de alimentação para 
animais, pets shop, clínica5- veterinárias, distribuidoras de gás e água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. n' 14.664/20 

§ ]' 

§ 2' 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Os estabelecimentos comerciais que permanecerem abertos, nos termos do caput, deverão providenciar todas 
as medidas de higienização e atendimento necessárias, nos termos do recomendado pelos protocolos do 
Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, adotando, ainda, as seguintes providências: 

I - disponibilizar álcool gel 70% para uso dos funcionários e público em geral; 
II - aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de superfícies, equipamentos, materiais e objetos 

compartilhados pelas pessoas, principalmente nas trocas de turno; 
III- manter distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas; 
IV - uso de barreiras de proteção descartáveis e de uso único nos equipamentos compartilhados entre 

pessoas; 
V - manter a ventilação natural dos ambientes, preferencialmente, com a finalidade de promover a 

renovação do ar . 

Está proibida a realização de feiras com troca e compra de produtos não alimentícios, como feira "do rolo". 

Está proibido o funcionamento de estabelecimentos do tipo cal/ center e afins. com a redução de 50% das 
atividades a partir de 23 de março de 2020 e proibição total a partir de 25 de março de 2020. 

A restrição das atividades e do funcionamento das indústrias, fábricas e hotéis será regulada por decreto 
especial. 

Os restaurantes e estabelecimentos que comercializem produtos alimentícios deverão restringir suas 
atividades a serviços de retirada de balcão, deUvery e drive-thru, devendo observar as medidas de 
higienização e atendimento necessárias. nos termos do recomendado pelos protocolos do Ministério da Saúde 
e da Secretaria Estadual da Saúde, adotando, ainda, as seguintes providências: 

I - disponibilizar álcool gel 70% para uso dos funcionários e público em geral; 
TI - aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de superficies, equipamentos, materiais e objetos 

compartilhados pelas pessoas, principalmente nas trocas de turno; 
III - manter distância mínima de um metro e meio entre as pessoas; 
IV - uso de barreiras de proteção descartáveis e de uso único nos equipamentos compartilhados entre 

pessoas; 
V - manter a ventilação natural dos ambientes, preferencialmente, com a finalidade de promover a 

renovação do ar . 

Fica proibido o funcionamento de bares, cinemas, academias, casas noturnas, teatros, museus, centros 
culturais, bibliotecas e estabelecimentos congêneres a partir da publicação do presente decreto, pelo prazo de 
30 (trinta) dias. 

Art. 19 Ficam proibidas as visitas em hospitais e estabelecimentos prisionais instalados no Município de Bauru a 
partir da publicação do presente decreto. 

Parágrafo único. Por recomendação da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos - Área Cível - Pessoa com Deficiência e 
Idoso, a partir da publicação do presente decreto, ficam proibidas as visitas às Instituições de Longa 
Pennanência para Idosos, situação essa que deverá ser avaliada semanalmente pelo CGEC-BAURU. 

Art. 20. Os velórios públicos e particulares serão restritos à presença mâxima de 15 (quinze) pessoas por sala, sendo 
seu funcionamento permitido somente das 07h00 às 22h00 horas. 

Art. 21 Será obrigatório o isolamento social por 07 (sete) dias de todas as pessoas que adentrarem no Município de 
Bauru, oriundas de áreas de transmissão comunitária de COVID-19 ou de viagens internacionais, obrigando
se as empresas responsáveis pelo transporte de passageiros aero rodoviários a remeter à Vigilância Municipal, 
através do e-mail saúde@bauru.sp.gov.br, a lista diária dos passageiros nessas condições, da qual deverão 
constar nome completo, RG e telefone de contato. 

Parágrafo único. Caberá à Vigilância Municipal, sempre que necessário, segundo o seu critério técnico, fazer o monitoramento 
das pessoas em isolamento social e a adoção de medidas de controle. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.664/20 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

Art.25 

Art. 26 

Art. 27 

Considerando as medidas inesperadas e excepcionais decorrentes da pandemia, e o contingenciamento de 
recursos públicos dela decorrente, ficam suspensas, por tempo indeterminado, todos os cursos e viagens a 
serem realizados por servidores públicos municipais, com exceção daqueles estritamente necessãrios 
relacionados ao controle da pandemia. 

Ficam suspensos pelo prazo de 90 (noventa) dias os protestos em cartório de títulos de crédito tendo como 
credor o Município de Bauru. 

Os vencimentos das parcelas de dívidas ativas referente aos meses de março, abril e maio do corrente ano 
ficam transferidos para o final do contrato. 

As empresas e pessoas concessionárias do serviço de transporte coletivo de passageiros, tais como ônibus, 
táxis, mototáxis, uber e afins deverão: 

I • 
II . 

III . 

IV. 

Disponibilizar álcool gel 70% na entrada dos veículos e nos corredores, no caso de ônibus; 
Aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de superficies, equipamentos, estofamentos, 
carpetes, capacetes e objetos compartilhados entre pessoas; 
No caso de ônibus, a limpeza e desinfecção de superficies, equipamentos, estafamentos, carpetes e 
objetos compartilhados entre pessoas, deverá ocorrer ao final de cada linha/percurso; 
Todos os veículos, preferencialmente, devem circular com as janelas abertas a fim de manter a 
ventilação natural para renovação do ar. 

O descumprimento das proibições e o não atendimento às obrigações impostas pelo presente Decreto serão 
objeto de medidas administrativas, cíveis e criminai a eis, nos termos da legislação vigente. 

Este Decreto entrará em vigor na data de sua blicação e vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
podendo sofrer alterações de acordo c_ico;!m!!.l!a.r.y.é.l!J,;ãii.:d~o ce ário epidemiológico. 

Bauru, 20 de março de 2 . 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÓNIO 
SECRETÁRIO DE SAÚDE INTERINO 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data 

D ANILO AL TAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.680, DE 24 DE MARCO DE 2.020 
Descreve os serviços públicos e atividades essenciais 
no âmbito do Município de Bauru em razão do 
Decreto n' 14.664, de 20 de março de 2.020, que 
declara situação de emergência em Saúde Pública no 
Município de Bauru e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, e na Lei Federal n.' 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; e 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Art. 1° 

Art. 2° 

o Decreto Federal n' 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal n' 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece Estado de Calamidade Pública 
decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas; 

o Decreto nº 14.664, de 20 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no 
Município de Bauru e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavirus 
(COVID-19), no âmbito do Poder Executivo do Município de Bauru; 

a necessidade de compatibilizar as normas para o funcionamento aplicável às atividades econômicas do 
município com as disposições estaduais e federais. resguardando as especificidades locais. 

que a Constituição Federal atribui ao poder executivo municipal o ordenamento para o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade; 

a necessidade de instituir medidas sanitárias para evitar a proliferação da doença, por meio de regramentos e 
restrições aplicáveis ao funcionamento desses estabelecimentos; 

DECRETA 

Os serviços e atividades essenciais são aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade, cuja descontinuidade pode colocar em risco a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população. 

Para o Município de Bauru são considerados serviços públicos e atividades essenciais: 

I -
II -
III -

IV· 
V-
VI -
VII -
VIII
IX -
X-
XI -
XII -

XIII -
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII -
XIX-

XX
XXI
XXII-

Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 
Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
Atividades de defesa civil e segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a 
custódia de presos; 
Transporte individual, coletivo, urbano, rural e intennunicipal; 
Telecomunicações e internet; 
Serviço de call center relacionados às atividades essenciais; 
Captação, tratamento e distribuição de água; 
Captação e tratamento de esgoto e lixo; 
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; 
Iluminação pública; 
Construção civil; 
Produção, distribuição, comercialização e entrega. realizadas presencialmente ou por meio do 
comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene e alimentos; 
Serviços funerários; 
Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 
Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 
Vigilância agropecuária; 
Controle de tráfego aéreo ou terrestre; 
Compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros 
serviços não presenciais de instituições financeiras; 
Serviços postais; 
Transporte e entrega de cargas em geral; 
Serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para 
suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 
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XXIII -
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII -

XXIX
XXX
XXX!-

Fiscalização tributária e aduaneira; 
Transporte de numerário; 
Fiscalização ambiental; 
Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
Monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 
Levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 
Mercado de capitais e seguros; 
Cuidados com animais em cativeiro; 
Atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às 
urgentes; 

XXXII - Atividades médico-periciais . 

Parágrafo único Também são consideradas essenciais, as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos 
necessários à cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços e atividades essenciais. 

Art. 3° 

§ l º 

§ 2º 

Art. 4º 

Art. 5° 

Todos os estabelecimentos com autorização para funcionar deverão seguir as seguintes providências 
sanitárias: 

1- Manter distanciamento mtmmo de 1,5 metros entre pessoas em todos os ambientes de 
permanência, incluindo os espaços de trabalho, os espaços de convivência e os de permanência 
eventual; 

II - Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os ambientes do estabelecimento onde houver 
circulação de pessoas; 

III - Promover a limpeza das superficies de trabalho com álcool em gel 70% no início e ao final de 
cada turno de trabalho; 

IV - Utilizar somente itens descartáveis ou de uso exclusivamente individual para consumo ou higiene, 
como copos e toalhas. 

Os estabelecimentos que possuam acima de 50 funcionários trabalhando sob regime presencial deverão aferir 
a temperatura dos funcionários no início e ao final de cada turno de trabalho. 

Fica proibida a permanência de pessoas no ambiente de trabalho que apresentem sintomas gripais ou febre. 

Os estabelecimentos que realizem atividades essenciais com atendimento ao público, tais como: farmácias, 
serviços médicos, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, 
quitandas, padarias, mercearias, centros de abastecimento em geral, lojas de venda de alimentação para 
animais, pets shop, clínicas veterinárias, distribuidoras de gás e água e outros definidos como essenciais, 
deverão cumprir, além das medidas sanitárias contidas do artigo 3°, as seguintes providências adicionais: 

I -

II -

III -

IV -

V-

Disponibilizar álcool em gel 70% para cada mesa ou guichê de atendimento, para uso de 
funcionários e clientes; 
Realizar a assepsia de cada mesa ou guichê, ao final de cada atendimento, com a desinfecção dos 
pontos de contato em geral, como botões e máquinas de cartão, utilizando álcool 70%; 
Promover medidas para evitar aglomerações de pessoas e resguardar o cumprimento da distância 
mínima de 1,5 metros entre pessoas, inclusive nos ambientes de espera, em filas e áreas externas ao 
estabelecimento utilizadas, quando utilizada por seus usuários. 
Realizar orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de sinalização no solo. para 
delimitar e resguardar o cumprimento da distância mínima de 1,5 metros entre pessoas. em filas e 
locais de espera, a fim de evitar aglomerações; 
Implantar barreira tisica, por meio de cordões de isolamento, sinalização indicativa ou elementos de 
obstrução, para orientar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre o atendente e o cliente em 
pontos de atendimento ao público. 

A permissão de funcionamento, nos termos do artigo 14 do decreto nº 14.664, de 20 de março de 2020, fica 
condicionada a comprovação da notória predominância da atividade essencial dentre eventuais outras que 
sejam desenvolvidas pelo estabelecimento, devendo a atividade essencial representar mais de 50% da 
atividade total desenvolvida 
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Art. 6° Com exceção dos estabelecimentos que realizam atividades essenciais, fica proibido o funcionamento de 
todos os demais estabelecimentos que tenham acesso direto ao público ou que possam gerar aglomeração de 
pessoas, com exceção da prestação de serviço home office ou comercialização por delivery. 

Art. 7° Ficam autorizados a funcionar os estabelecimentos que realizam serviços de manutenção e reparo necessários 
para o desenvolvimento de atividades essenciais, tais como: oficinas mecânicas, auto-elétricas, serviço de 
reparo em telecomunicações, internet, rede elétrica, entre outros. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos mencionados no Caput deverão adotar medidas para o pré-atendimento dos seus clientes 
por telefone ou internet, sendo proibida a permanência de clientes em salas de espera ou balcões de 
atendimento, devendo adotar medidas para a obstrução do acesso de público. 

Art. 8° Fica permitido o funcionamento de estabelecimentos do tipo call center exclusivamente para o exercício de 
atividades essenciais e receptivos. 

Parágrafo único. Fica proibida a atividade de call center para funções de recuperação de créditos ativos e venda de produtos, 
exceto quando realizadas sob regime de home office. 

Art. 9° Os estabelecimentos industriais poderão funcionar desde que atendidas as providências sanitárias contidas 
neste decreto e no decreto nº 14.664, de 20 de março de 2.020. 

Art. I O A qualquer tempo, havendo indícios ou risco de proliferação epidemiológica, a Vigilância Municipal poderá 
determinar a interdição de qualquer estabelecimento, como medida necessária para controle epidemiológico e 
para resguardar a saúde da população, ainda que o estabelecimento realize serviço ou atividade classificada 
como essencial. 

Art. 11 Todas as atividades que puderem ser realizadas de maneira remota, não presencial, devem ser executadas em 
sistema de home office. 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

O descumprimento das proibições e o não atendiment 
objeto de medidas administrativas, cíveis e criminai abíveis, n 

Este Decreto entra em vigor 

Bauru, 24 de março de .020. 

ANTONIO GARMS 

ações impostas pelo presente Decreto serão 
termos da legislação vigente. 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data 

D ANILO AL T AFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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DECRETO Nº 14.694, DE 29 DE MARCO DE 2.020 
Decreta quarentena no Município de Bauru, no 
contexto da pandemia do COVJD-19 (Novo 
Coronavírus), e dá providências complementares. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, e na Lei Federal n.0 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; e 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Art. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

§ ]º 

§ 2º 

Art. 4° 

o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública no Brasil; 

a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
Novo Coronavirus; 

que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da 
citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2°, II), a qual abrange a "restrição de atividades[ ... ] de maneira a 
evitar possível contaminação ou propagação do coronavirus"; 

o disposto no Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, em especial o rol de serviços públicos e 
atividades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e segurança; 

o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece Estado de Calamidade Pública 
decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas; 

a recomendação do Centro de Contingência do Coronavirus, instituído pela Resolução nº 27, de l3 de março 
de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que aponta a crescente propagação do coronavírus no Estado de 
São Paulo, bem assim a necessidade de promover e preservar a saúde pública; 

o Decreto nº 14.664, de 20 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no 
Município de Bauru e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavirus 
(COVID-19), no âmbito do Poder Executivo do Município de Bauru; 

a recomendação do Comitê Gestor de Enfrentamento ao COVlDal9 instituído pelo Decreto nº 14.664, de 20 
de março de 2020, que aponta crescente aumento de casos suspeitos de coronavírus na cidade . 

DECRETA 

Fica decretada medida de quarentena no Município de Bauru, até a data de 07 (sete) e abril de 2020, 
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do 
coronavfrus, nos termos deste decreto. 

Fica vedada, pelo prazo contido neste decreto no âmbito do Município de Bauru, a realização de quaisquer 
eventos ou manifestações que tenham aglomeração de pessoas ou que possam comprometer a quarentena 
estabelecida e colocar em risco a saúde individual e coletiva da população. 

Fica suspenso o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, de bens e mercadorias, 
atacadistas, varejistas e ambulantes, e prestadores de serviço em funcionamento no Município de Bauru. 

Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço deverão manter fechados os acessos do público ao 
seu interior, ficando autorizada a realização de atividades internas. 

O disposto neste artigo não se aplica à realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, 
telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias (delivery) e drive thru. 

A suspensão a que se refere o artigo 3° deste decreto não se aplica aos estabelecimentos que tenham por 
objeto atividades e serviços essenciais, relacionadas no Anexo Único deste decreto. 
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Art. 5° 

Art. 6° 

§ !º 

§ 2º 

Art. 7° 

Para enquadramento ao que dispõe o artigo 4°, os estabelecimentos deverão comprovar notória 
predominância da atividade essencial para o seu funcionamento, devendo os serviços, produtos e 
mercadorias essenciais representar mais de 50% de toda a atividade total desenvolvida. 

Todos os estabelecimentos em funcionamento, essenciais ou sem atendimento ao público, deverão adotar as 
seguintes medidas sanitãrias: 

I -
II -

III -

IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

Intensificar as ações de limpeza; 
Manter distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoas em todos os ambientes de permanência, 
incluindo os espaços de trabalho, os espaços de convivência, os de permanência eventual; 
Rever turnos de trabalho, a fim de evitar aglomerações de funcionários em horários de refeição ou 
de entrada e saída no estabelecimento, tomando medidas para evitar também a aglomeração em 
áreas externas ao mesmo; 
Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os ambientes do estabelecimento onde houver 
circulação de pessoas; 
Promover a limpeza das superficies de trabalho com álcool em gel 70% no início e ao final de cada 
turno; 
Utilizar somente itens descartáveis ou de uso exclusivamente individual para consumo ou higiene, 
como copos e toalhas. 
Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes, com a finalidade de promover a 
renovação do ar; 
Todas as atividades que puderem ser realizadas de maneira remota, devem ser executadas em 
sistema de home ojfice. 

Os estabelecimentos que possuam acima de 50 funcionários trabalhando sob regime presencial deverão aferir 
a temperatura dos funcionários no início e ao final de cada turno de trabalho. 

Fica proibida a permanência de pessoas no ambiente de trabalho que apresentem sintomas gripais ou febre. 

Todos os estabelecimentos e serviços essenciais deverão adotar, além das medidas contidas do artigo 6º, as 
seguintes providências adicionais: 

I -

II -

III -

IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

X-

XI -

Disponibilizar álcool em gel 70% para cada mesa ou guichê de atendimento, para uso de 
funcionários e clientes; 
Realizar a assepsia de cada mesa ou guichê, ao final de cada atendimento, com a desinfecção dos 
pontos de contato em geral, como botões e máquinas de cartão, utilizando álcool 70%; 
Promover medidas para evitar aglomerações de pessoas e resguardar o cumprimento da distância 
mínima de 1,5 metros entre pessoas, inclusive nos ambientes de espera, em filas e áreas externas ao 
estabelecimento utilizadas, quando utilizada por seus usuários. 
Realizar orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de sinalização no solo, para 
delimitar e resguardar o cumprimento da distância mínima de 1,5 metros entre pessoas, em filas e 
locais de espera, a fim de evitar aglomerações; 
Implantar estratégias de gestão e controle dos pontos de espera utilizados pelo público para 
ingressar no estabelecimento, tomando medidas efetivas para evitar aglomerações, ainda que 
ocorram em áreas externas ao estabelecimento; 
Implantar barreira tisica, por meio de cordões de isolamento, sinalização indicativa ou elementos de 
obstrução, para orientar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre o atendente e o cliente em 
pontos de atendimento ao público. 
Realizar a assepsia periódica dos caixas eletrônicos denominados de 24 horas, com a desinfecção 
dos pontos de contato em geral, utilizando álcool 70%. 
É proibida a permanência de clientes em salas de espera. devendo adotar medidas para informar 
quanto à proibição de permanência de clientes no local, com a fixação de cartazes dentro e fora do 
estabelecimento, 
No caso de transporte de passageiros aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de superficies, 
equipamentos, estofamentos, carpetes, capacetes e objetos compartilhados entre pessoas; 
No caso de ônibus, a limpeza e desinfecção de superficies, equipamentos, estofamentos. carpetes e 
objetos compartilhados entre pessoas, deverá ocorrer ao final de cada linha/percurso; 
Todos os veículos de transporte de passageiros devem circular preferencialmente com as janelas 
abertas, com a finalidade de promover a renovação do ar. 
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Art. 8° Deverão ser adotadas, ainda, medidas adicionais de controle e funcionamento das atividades abaixo 

referidas: 

I - Instituições financeiras e correspondentes bancãrios poderão realizar atendimento ao público 
somente para idosos, gestantes ou pessoas vulnerãveis; 

II - O funcionamento de instituições financeiras fica condicionada a redução mínima de 50% dos 
funcionários trabalhando sob regime presencial; 

III - Fica proibido o consumo local em estabelecimentos que comercializem alimentos, tais como 
restaurantes, padarias e lanchonetes, sendo, porém, permitida a venda para retirada em balcão ou 
sistema drive thru, bem como para entrega (delivery), sendo proibido o consumo de qualquer item no 
local. 

IV. 

V-

VI -

Vil • 

VIII -
IX -
X . 

Fica proibida a realização de feiras com troca e coml?ra de produtos não alimentícios, como a feira 
"do rolo"; 
Entidades e associações religiosas deverão suspender reuniões, cultos e missas presenciais, ficando 
autorizado somente as atividades que não gerem aglomeração de pessoas; 
O funcionamento de estabelecimentos do tipo ca/1 center fica restrito a atividades essenciais e 
receptivos, sendo proibida a atividade de cal/ center para funções de recuperação de créditos ativos 
e venda de produtos, exceto quando realizadas sob regime de home ojjice; 
Ficam proibidas as visitas em hospitais e estabelecimentos prisionais instalados no Município de 
Bauru a partir da publicação do presente decreto; 
Ficam proibidas as vistas às instituições de longa permanecia para idosos; 
Todos os estabelecimentos devem adotar medidas para agilizar o atendimento de idosos e gestantes; 
Postos de combustível devem estabelecer medidas específicas de higiene e limpeza. além de que, os 
mesmos deverão disponibilizar álcool 70% em cada bomba de combustível aos funcionários e 
estabelecer fluxos para pagamento no caixa, mantendo distância mínima de 1,5m por cliente, deverá 
realizar assepsia dos balcões com álcool 70% entre um atendimento e outro: 

XI - Farmácias deverão realizar medidas de orientações, quanto ao distanciamento, bem como, realizar 
assepsia com álcool 70% entre um atendimento e outro de balcões, longarinas, balanças, caixas 
dentre outros; 

XII - Hipermercados, Supermercados, Mercados, Mercearias, Açougues, Peixarias, Quitandas e demais 
estabelecimentos afins deverão realizar controle e contingenciamento dos clientes, de modo a 
organizar a oferta e distribuição de alimentos: 
a) Para os alimentos que necessitam de pesagem, os mesmos deverão ser acondicionados em 

embalagens devidamente regulamentadas, seguindo as normas pré estabelecidas pela 
vigilância sanitária, em quantidades variáveis, a critério do estabelecimento, a exemplo de 
frutas, legumes, verduras, produtos de rotisserie, carnes, entre outros. Esta medida se faz 
necessária a fim de evitar que o cliente permaneça por tempo desnecessário dentro do 
estabelecimento; 

b) Disponibilizar álcool gel 70% em todos os corredores; 
c) Realizar desinfecção com álcool 70% em todos os carrinhos, cestos, entre outros, após a 

utilização de cada cliente; 
d) Os estabelecimentos deverão possibilitar somente a entrada de clientes por quantitativos 

específicos pré estabelecidos, a depender do quantitativo de metros construídos do 
estabelecimento, sendo um cliente para cada 7,0m2

, considerando a área útil de circulação para 
compras. 

XIII - Feiras Livres de produtos alimentícios: deverão cumprir distanciamento mínimo de 3 metros entre 
barracas e disponibilizar os produtos alimentícios observando as mesmas condições do inciso XII, a, 

supra; 
XIV - Estabelecimentos prestadores de serviços de manutenção e reparo (oficinas, auto elétricas, serviço de 

reparo em telecomunicações, internet, rede elétrica, entre outros necessários para o desenvolvimento 
de atividades essenciais): poderão realizar atendimento ao público desde que limitada a entrada de um 
cliente por vez no estabelecimento, estritamente para entrega ou coleta de equipamento, sendo 
proibida a permanência de clientes em salas de espera, devendo adotar medidas para informar quanto 
à proibição de permanência de clientes no local, com a fixação de cartazes dentro e fora do 
estabelecimento; 

XV - Lojas de venda de alimentação para animais, pets shop, clínicas veterinárias: deverão realizar controle 
e contingenciamento dos clientes, possibilitando a entrada de um cliente para cada 7,0m2, 
considerando a área útil de circulação do cliente; 
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Art. 9' 

Art. 10 

Art. li 

Art. 12 

XVI - Cabelereiros, barbearias. manicures e estabelecimentos afins: poderão desenvolver suas atividades 
neste momento apenas na prestação de serviços à domicilio, e a partir do final da quarentena, em local 
próprio, desde que sejam seguidas obrigatoriamente as regras de higienização e desinfecção como: 
a) Fornecimento de máscaras, luvas e avental descartável aos funcionários e clientes; 
b) Realizar assepsia após o atendimento de cada cliente com álcool 70% em todos os 

equipamentos utilizados, como também nas máquinas de crédito; 
e) Utilizar autoclave para desinfecção de equipamentos de uso pessoal, como alicates de cortes, 

espátulas e todos os demais utilizados para corte de unhas. 

A qualquer tempo, havendo indícios ou risco de proliferação epidemiológica. a Vigilância Municipal poderá 
recomendar a ampliação do tempo de quarentena, e a interdição, quando necessária de qualquer 
estabelecimento, como medida de controle epidemiológico e para resguardar a saúde da população, ainda que 
o estabelecimento realize serviço ou atividade classificada como essencial. 

O Conselho de Crise do Coronavírus -CCB-BAURU, instituído pelo Decreto nº 14.664, de 20 de março de 
2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto. 

O descumprimento das proibições e o não atendimento às obrigações impostas pelo presente Decreto serão 
objeto de medidas administrativas, cíveis e criminais cabíveis, nos termos da legislação vigente. 

Este decreto entra em vigor na data de sua pu · 
declaração de situação de emer ência de ue 
demais Decretos relacion --""':-==7'.::z::,,,. 
presente. 

o de 2.020 . 

ecendo mantidas as disposições contidas na 
icipal 14.664, de 20 de março de 2020 e nos 

da pandemia, no que não colidirem com o 

ANTO'""-'-'-"nu,,OSGARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÓNIO 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO ÚNICO -ATIVIDADES E SERVJCOS ESSENCIAIS 

I - Saúde: hospitais, clínicas, clínicas veterinárias, farmácias, lavanderias e estabelecimentos e serviços de 
higiene e limpeza; 

II - Estabelecimentos de hospedagem: hotéis, pensões e hospedagens em geral; 

III - Alimentação: centros de abastecimento em geral, supermercados, padarias, mercearias, feiras livres, 
açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, lojas de venda de alimentação para animais; 

IV - Abastecimento e mobilidade: transporte de passageiros e cargas, postos de combustíveis e derivados, 
armazéns de carga; 

V - Manutenção e reparo de itens essenciais: oficinas, auto elétricas, serviço de reparo em telecomunicações, 
internet, rede elétrica, entre outros; 

VI - Comunicação: bancas de jornal e veículos de imprensa; 

Vil • Segurança: serviços de segurança em geral; 

VIII • Assistência Social: serviços de atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

IX • Serviços funerários: velórios, funerárias e cemitérios; 

X • Estabelecimentos bancários: instituições financeiras, casas lotéricas e correspondentes bancários; 

XI - Serviços Públicos essenciais definidos no parágrafo 1 º, artigo 3°, do Decreto federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020 . 
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PubUcado em: 25/03/2020 1 Edição: 58 1 Seção: 1 ! Pâgina: 14 

Órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social. 

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA. no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e 

li do parágrafo único do art. 87 da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e 

• Considerando que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na 

• 
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ampliação do bem-estar e nas medidas de cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável. 

de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020. em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19); 

Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como 

pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados, municipios e do Distrito Federal para prevenir a 

disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços 

e programas socioassistenciais voltados à população mais vutnerâvel e em risco social e promover a 

integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde: 

Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoVl, resolve: 

Art. 1º Dispor acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito da rede socioassistencial. 

pública e privada, do Sistema Único de Assistência Social. 

Parágrafo único. Os estados, municipios e Distrito Federal deverão compatibilizar a 

aplicabilidade desta Portaria conforme as normativas e as condições de saúde pública local. 

Art. 2º A oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito do estados, 

municípios e Distrito Federal deverá ser garantida àqueles que necessitarem, observando as medidas e 

condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS. 

Art. 3° Sem prejuízo do disposto nesta Portaria, os órgãos gestores da política de assistência 

social dos estados, municípios e Distrito Federal adotarão uma ou mais das medidas de prevenção, cautela 

e redução do risco de transmissão para preservar a oferta regular e essencial dos serviços. programas e 

benefícios socioassistenciais, quais sejam: 

1 - adoção de regime de jornada em turnos de revezamento em que se promova melhor 

distribuição da força de trabalho com o objetivo de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no 

ambiente de trabalho; 

li - adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de 

materiais de higiene e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, recomendados pelo Ministério da 
Saúde, afastamento ou colocação em teletrabalho dos grupos de risco: 

Ili - observar no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais as orientações do 
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Ministério da Saúde com relação ao cuidado e prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do 

Ministério da Saúde "Tem dúvidas sobre o Carona Vírus· disponível no link 

https://coronavirus.saude.gov.br/ ou no http://blog.mds.gov.br/redesuas/wpcontent/uploads/2020/03 

/lnformacoes_Coronavirus_ Minist%C3%A9rio_da_Saude.pdf, em especial nos Serviços de Acolhimentos, 

no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

IV - flexibilizar as atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da 

Assistência Social - CRAS e dos Centros Especializados de Assistência Social - CREAS, com vista a red 

PROC.N2 ___ 0::::3~f=C~::=:::.t--,,.., 
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a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos; 

V - intensificar as atividades de: FOLHAS _____ _ 
a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidai,,,,o-,e'"""p"'réVêtiçãªó cÍ~ .. 'transmissão. 

conforme orientações do Ministério da Saúde: 

b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS 

acerca das estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e 

e) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefónica ou aplicativos de 

mensagens - como WhatsApp. principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos, 

gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção . 

VI organizar a oferta dos serviços. programas e benefícios socioassistenciais 

preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os atendimentos individualizados graves ou 

urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades: 

VII - realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente 

limpos, atentando para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los 

em locais abertos como varandas, quintais, tendas, etc: e 

VIII - suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras 

atividades coletivas. 

§1 ° Não sendo possível a suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos 

equipamentos socioassistenciais, recomenda~se manter a distância de, no mínimo, 1 (um) metro entre os 

presentes e realizar as atividades em ambientes arejados. 

§2º Compreende-se como grupo de risco aqueles definidos pelo Ministério da Saúde. 

§3º Quanto à especificação de EPI aos profissionais do SUAS em atendimento a pessoas com 

suspeita de infecção pelo Covid-19, recomenda-se contactar a gestão local do Sistema Único de Saúde 

para a definição da melhor proteção aos profissionais do SUAS.que orientará conforme recomendação do 

Ministério da Saúde que editou boletim para o atendimento no âmbito da Atenção Primária à Saúde, 

disponivel no link https://egestorab.saude.gov.br/ 

Art. 4º Fica autorizada a aplicação dos recursos financeiros transferidos aos fundos de 

assistência social dos estados. municípios e Distrito Federal à título de apoio à gestão, por meio do Índice 

de Gestão do SUAS - IGD SUAS, na organização e desenvolvimento das ações destinadas a prevenir e 

mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da pandemia do coronavírus que impliquem em 

desassistência. 

Art. 5° Para fins de financiamento ou cofinanciamento federal dos estados, municípios e Distrito 

Federal. enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 
COVID-19, observar-se-á, no âmbito: 

1 - do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincules - SCFV, excepcionalizar o § 2º do art. 

8°, o inciso Ili e § 4° do art. 11. art. 12 e o § 1 º e inciso li e do art. 13, todos da Portaria nº 134. de 28 de 

novembro de 2013, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de forma a considerar o 

maior quantitativo alimentado no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - SISC entre o trimestre de outubro a dezembro de 2019 e o de janeiro a março deste ano: 

li - da averiguação dos requisitos do art. 30 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. no 

exercício de 2020, prorrogar até novembro o prazo dos incisos do art. 7 da Portaria/Me nº 109. de 22 de 
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janeiro de 2020: 

Art. 6° A Secretaria Especial de Desenvolvimento Soei 

técnicas complementares à matéria disciplinada nesta Portaria. 

PROc.N2_..;;.!.,...1D,-3_._V,_~,e..=a'f-~-
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Art. 7°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ONVX DORNELLES LORENZONI 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada . 

16/06/2020 10:58 
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Presidência da Repúblicl!:i._F=-=="'""'"~=====-·J-
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

E:statielece o regime jYrldico das parcerias 
volyntárias, envolvendo OY não transferências de 
recyrsos financeiros, entre a administração púlllica e 
as organizações da sociedade civil, em regime de 
mútYa cooperação, para a consecyção de finalidaQQs 
de interesse púl:Jlico; define diretrizes para a política 
de !emento e de colalloração com organizações da 
sociedade civil; institYi o termo de colalloração e o 
termo de !emente; e altera as bois nºs g.429_ de 2 de 
jYnho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999 . 

(Vide Lei nº 13.800, de 2019) 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em 
termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
define diretrizes para a política de fomento, de 
colaboração e de cooperação com organizações da 
sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e 9. 790, de 23 de março de 1999. 
_(Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015)_ 

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

Art. 1º iasta bei instilYi normas gerais para as parcerias ~IYntárias, envolvendo oy não transferências 
de FOCYrsos financeiros, estal:Jelecidas pela União, E:stados, Distrito Federal, Myniclpios e FOspectivas 
aytarqyias, fundações, empresas púlllicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, 
e sYas sybsidiárias, com organizações da sociedade ci•1il, em regime de mú!Ya cooperação, para a 
consecYção de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de !emento e de 
colaboração com as organizações da sociedade civil; e inslitYi o termo de colaboração e o termo de 
!emento. 

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

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

organização da sociedade civil: pessoa jyrldica de direite privado sem fins IYcrativos qye não 
distribYi, entre os seus sócios OY associados, conselheiros, diretoFOs, empregados ou doadores, eventuais 
resYllados, sobras, excedentes operacionais, brutes ou líquidos, di,•idendos, bonificaçêes, participações oY 
parcelas do seY patrimônio, ayferieos meciiante o exersício de suas atividades, e qYe os aplica 
integralmente na consecução do respecli'I0 objeto social, de ferma imediata ou por meio da constituiçilo de 
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Fllodalidade de paFGeria seiâ~iecêdidãd8'ChaFllaF!lento pútllico. 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem 
chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a 
celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, 
hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. .(Redação dada 1:1ela Lei 
nº 13.204, de 2015). 

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

no caso de urgência decorrente de paralisação ou ifllinência de paralisação de atividades de 
rele\lante interesse público realizaaas no aFRbito de parceria já celebrada, liFRitada a \ligência da nova 
paFGeria ao prazo do teFFRo original, desee que atendida a ordeFll de classificação do chaFRaFRento público, 
Fllantidas e aceitas as F!lesF!las condiçêes oferecidas pela organizac,ão da sociedade ci>Jil \1encedora do 
certaFRe; 

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

li nos casos de guerra ou gra11e perturbação da ordeFll pútllica, para lirfllar parceria cofll 
organizac,êes <:la sociedade ci\1il (lua desen11ol1Jafll ati11idades de natureza continuada nas áreas de 
assistência social, saúde ou educação, que prestefll atendiFRenlo direto ao público e que tenhaFR 
certilicac,ão de en!idaae eenelicenla de assislôncia social, 110s terFRos da bei nº 12.101, de 27 de noveF!lbro 
de 2009; 

li - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz 
social; .(Redação dada 1:1ela Lei nº 13.204. de 2015). 

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

IV - (VETADO). 

V - (VETADO); (Incluído 1:1ela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

Art. :l1. Será considerado ine*igí\lel o chaFRaFRenlo público na hipótese de inviabilidade de coFRpetic,ão 
entre as organizações da sociedade civil, eFR razão da natureza singular da objeta do plano de trabalho ou 
(luando as FRetas soFRenle pudereFR ser atingidas por uFRa e11!idade específica. 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as 
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: _(Redação dada 
i:1ela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

Art. :l2. ~las hipóteses das arts. :lG e :l1 sesta Lei, a ausêneia Ele realização Ele prneessa seletivo será 
EletalhadaFReRle ji;s!ilicaEla J)elo aeFRinistrador JJúlllico. 

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

§ 1º Sob pena Ele nuliElaae da ato de lerFRalização de paFGeria pre·1ista nesta Lei, a eiGra!o da 
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furmalizaçãe, em página de sitie oficial da administi:ação pllblica na internet a, 0v0nt1,1alm0nt0, a critério do 
administi:ador pllblico, também no meio oficial de p1,1blicidacle ela administração pllblica, a fim de garantir 
ampla e efeti>,•a ti:ansparência. 

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

§ 2º Aclmite se a imp1,1gnaçãe á jYstificati,,a, desde q1,1e apresentada antes da calabi:açãe da parceria, 
c1,1je teor deve ser analisado pele administi:ader pllblice responsável. 

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

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

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

Seção IX 

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

Art. J3. Pai:a poder celebrar as parcerias pre1Jistas nesta bei, as organizações da sociedade civil 
deverão ser regidas por estat1,1tes cYjas normas dispentlam, expressamente, sobre: 

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser 
regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015). 

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

li a censtitYíção de censeltle fiscal 01,1 órgão eq1,1ivalente, detase se atrib1,1ição para opinar sobre os 
relatórios de sesempentle financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas; _(Revogado 
Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili a previsão se q1,1e, em case se dissel1,1ção da entidase, o respectivo património llqYide seja 
ti:ansferiee a 01,1tra pessoa jYrídica de ig1,1al nat1,1reza q1,1e preenctla os req1,1isites sesta bei e c1,1jo etJjete 
social seja, preferencialmente, o mesmo sa entidase extinta; 

Ili - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimõnio liquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; _(Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV normas de prestação de contas sociais a serem observasas pela entisade, q1,1e determinarão, no 
mínimo: 

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade; (Redação dada Rela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) a observância aos princípios f1,1nsamentais se contabilisase e sas ~lormas Bi:asileii:as se 
Contabilidade; 

a) (revogada); _(Redação dada gela Lei nº 13.204, de 2015). 

b) q1,10 se sê p1,1blicisase, per q1,1alq1,1er meio eficaz, no encerramento ao exercício fiscal, ao relatório 
se alividases e samonsli:ações financeiras sa entidade, inclYísas as certisões negativas se débitos com a 
Previsôncia Social e com e f'Ynso se Garantia se Tempo se Serviço f'GTS, celocanso os à sispesiçãe 
para exame se q1,1alq1,1er cieasão. 

b) (revogada); _(Redaçl!o dada gela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - possuir: _(Incluído Rela Lei nº 13.204, de 2015). 
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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 

23 de junho de 2020. 

ERTO MEIRA 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

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

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

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Relator 

MARCOSANTO 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

23 de junho de 2020. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presi ente 

LUI 
Me 

Membro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em Q,lj de ~ de 2020. 

Presidente 

• 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

• portanto, sua normal tramitação. 

• 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
24 de junho de 2020 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

• de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

• 
Relator 

LUIZ C 
Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
24 de junho de 2020. 

YA~~ETO 
Presidente 

Membro 

embro 



' 

t 

<&ma,a Lu,n,icym/7 ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAODE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em -z,4 de __ --Y"-\J"-'rJ.>LU.H.,,_ei _____ de 2020. 

Presidente 
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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 Reun õe , em 
24 de junh 2 20. 

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 
24 de junho de 2020. 

J A n~ 'n, Q,~W/M, 
~~BR 

Preside 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

mbro 

Pllbllcação da Pauta no 
Diário O~cial de Bauru 4 / D~+ ! exót Z'?,!, fis. __:_.:,:(e,::. 

!9..u...~ 
DIRETORIA DE APOI0.tGISLATIV0 
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 29 de junho de 2020, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 30 de junho de 2020 . 

JOS 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 30 de junho de 2020. 

~~~~ 
RONALDO JÓSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7459 
De 30 de junho de 2020 

Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos 
municipais para a Organização da Sociedade Civil do 
setor privado que especifica. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art 3° 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aditar, mediante Termo de 
Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as Organizações 
da Sociedade Civil, abaixo identificadas, com recursos do Fundo Municipal 
da Assistência Social - FMAS, nos respectivos totais estimados, visando 
atender as seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

asa o C d G aroto d P os R adres -toaacionistas 
Valor MUNICIPAL MUNICIPAL 

TOTAL DOS 

SERVIÇO 
META Parcela SUBV AUX 

REPASSES 
Municinal ANO 

Serviço Especializado Demanda 13.425,00 53.700,00 - 53.700,00 
em Abordaaem Social 

TOTAL 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de complementação de 
Recurso do Fundo Municipal da Assistência Social. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 30 de junho de 2020 . 

J 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~ô,Q-~~ 

RONALDO fosÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 168/20 

Bauru, 30 de junho de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos 
projetos aprovados em Sessão Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de 
Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7459 

7460 

Decreto nº 

1896 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos 
públicos municipais para a Organização da Sociedade Civil do 
setor privado que especifica. 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos 
públicos municipais para a Organização da Sociedade Civil do 
setor privado que especifica; 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria do Vereador Benedito Roberto Meira, que dá 
denominação de Praça JOSÉ ANTONIO PITTOLI a uma praça 
pública da cidade; 

1897 de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla, que dá 
denominação de Praça ALCIDES FRANZOLIN a uma praça 
pública da cidade. 

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

JOS 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

o· 68 .2,o Ptllloer,/QPM 

:Jv nodl>Jb,t>~--
b -

DIEGO MA~~l<ANASHlRO 
Chllledo5'1M de~- -.!Jvo3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 203/2.020 
P. 138.523/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 30 de junho de 2.020. 

É o presente para enviannos a Vossa Exc ncia a Lei M nici ai n' 7.349/2.020, que autoriza o 
Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Cola ração, repasse d recursos públicos municipais para a 
Organização da Sociedade Civil do setor privado que es 

Atenciosas saudações, 

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

1 
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P. 138.523/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.349. DE 30 DE JUNHO DE 2.020 
Autoriza o Poder Executivo a efetivar, 
mediante Termo de Colaboração, repasse de 
recursos públicos mumc1pa1s para a 
Organização da Sociedade Civil do setor 
privado que especifica. 

• 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Pica o Poder Executivo Municipal autorizado a aditar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos 
municipais para as Organizações da Sociedade Civil, abaixo identificadas, com recursos do Fundo Municipal da 
Assistência Social -FMAS, nos respectivos totais estimados, visando atender as seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL-ESPECIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

SERVIÇO 

Serviço Especializado em 
Aborda em Social 

As despesas decorrentes d 
Assistência Social. 

Bauru, 30 

,, Cása do Garoto ~dos Padres Ro acionistas 

META 
Valor Parcela 

ublicação. 

MUNICIPAL 
SUBV 

3.700,00 

MUNICIPAL 
AUX 

TOTAL DOS 
REPASSES ANO 

53.700.00 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cumprida■ " exl-gõnclas fega~s 
ancaminha•6e o presente pr"cesso 
10 Serwiço de Microfilmagem e 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. Arquivo. :;;;fjjjtiiíi ''"'" .!.t@t'~~,~_,g.c, 
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