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OF. EXE N" 220/2.020 
P. 72.326/2.020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de B,iuru 
Diretoria de '.\paio Legislauvo 

Bauru, 09 de julho de 2.020. 

Senhor Presidente, 

1 4 JUL. 2020 

EN"TR 
Hora~!2(a) 

É o presente para enviarmos a Vossa Excel • eia o Pro· to de Lei n" 49/20, que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Colabo - sos públicos municipais para as Organizações 
da Sociedade Civil do setor privado que e 1fica . 

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

Anexos: Minutas dos Termos de Colaboração das entidades; Atas da reunião do 
Entidades: Nota técnica e Decreto Municipal nº 14.69512.020. 

Ã~ 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
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P. 72.326/2.020 

' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 49/20 
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. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

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

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL- ESPECIAL 

PROTErÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
, 1+ ✓i1 r ·ç ,k" ,. r 

~ss~iJção Beneficente Crista: .. À,c 
,/ ' * ltk1

~ ~ ." ~ j,1 1 ~ ~ , C 

SERVIÇO META 
Valor Parcela MUNICIPAL MUNICIPAL TOTAL DOS 

Municipal SUBV AUX REPASSES ANO 

Serviço de Acolhimento 63 126.000,00 126.000,00 - 126.000,00 
Institucional em abrigo para Idosos 

TOTAL 63 126.000,00 

'ffi 
/. ----r ~ 

,, ; '•I b ,·1 ~Sócffjjadr.Í3enefice1Jte Dr~n$1s d~C\rv?,lho.Agular~ , 
' 

SERVIÇO META 
Valor Parcela MUNICIPAL MUNICIPAL TOTAL DOS 

Municipal SUBV AUX REPASSES ANO 

Serviço de Acolhimento 7 14.000,00 14.000,00 - 14.000,00 
Institucional em abrigo para Idosos 

TOTAL 7 14.000,00 

,i ' ' i,,;,1;, # "yi) , ' 

·'' J; 1 a:V,ifêJÍtina ' . ' 't' ' " ' 

SERVIÇO META 
Valor Parcela MUNICIPAL MUNICIPAL TOTAL DOS 

Municipal SUBV AUX REPASSES ANO 

Serviço de Acolhimento 48 96.000,00 96.000,00 - 96.000,00 
Institucional em abrigo para Idosos 

TOTAL 48 96.000,00 

As despesas decorrentes desta Lei correrão advindos da destinação do IRRF e doações de pessoas tisicas e jurldicas na 
conta do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSaa 
09, julho, 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 celebração de Tenno de Colaboração, repasse de recursos públicos para as 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 de Lei, em atenção ao Decreto de Situação de Emergência e o 
reconhecimento de estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, 
considerando a necessidade de atendimento aos idosos em abrigo, diante do cenário a e visan cumprir as exigências e nonnativas quanto à 
prevenção do COVID- 19, ser de imprescindível importância esta parceria, pois, es Serviços vi a entre outras coisas promover o atendimento 
de qualidade e oportunidades aos usuários da Política Municipal da · eia!. 

Atenciosas Saudações 

-~~x·-:--...... -----........... ____ ,_ 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal do _Bem Est_ar Social 

NOTA TÉCNICA 1:~.~)~~~~-~~~-~~~-
Repasse emergencial do •.'Fundo Municipal da Pessoa Idosa-ASSUNTO: 

FUMPI/Bauru às respectivas contas correntes da ILl>l'S do Município de Bauru -

Considerando, à Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da 

Organização Mundial de Saúde, de 30 d~ janeiro de 2020, à situação de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada pela Portaria nº 188, de 
.·. ( -; . 

04 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; 
' •' .· 

Considerando Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Assistência Social e o atendimento à população 
' em estado de vulnerabilidade constArn · da relação dos serviços públicos e atividades 

essenciais, considerados nos termos. ::o_:, •.efer;,;ío D_ecreto como "aqueles indispensáveis 

ao atendimento das necessid2dcs ir,.:iciiá•:,c:$ da comunidade, assim considerados 

aqueles que, se não atendidos, cc.:v( . .-1,ri N., perigo a sobrevivência a saúde ou a 

segurança da população, 

1 Considerando os Decretos i,'!1midpais. para o enfrentamento da pandemia 

provocada pelo Carona Vírus (COVID-1 '.lJ, 

Considerando, que o Estatuto dt.1 jdoso, art. 9° da Lei Federal nº 10.741/03, 

determina que a obrigatoriedade de, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento 

saudável e em condições de dignidad_e". Destarte o-município não pode se eximir do seu 

dever de promover ações que visem a concretização de sua dignidade humana, na 

condição de pe~soa merecedora de especial atenção tendo em vista sua vulnerabilidade 

social. 

Considerando Resolução OC3!2lJ20 - COMUPI/BAURU que dispõe sobre a 

destinação de recursos às ILP[s Filnn'.ióp:cas .,;ie Bauru - publicada em diário oficial dia 

11/6/2020 - página 9, destacamos: 

. Considerando que 0 Cons"li,t., :vlu,;1cipal da Pessoa Idosa de Bauru -

COMUPI/Bauru encontra-se atento ::;.':,,1,11ent(•: junto às ILPl's do município quanto às 

suas necessidades, recursos, popuia,;ão assistida, serviços ofertados e recursos 

humanos disponibilizados, para dime:.sionar conjuntamente com as mesmas, e promover 

ações e medidas de prevenção ao ·cOVID-1S nec~ss·áiias1 em cada uma de nossas 03 
. ~--- '· 

ILPl's filantrópicas. 

SEBES 
Av. Alfredo Maia, Qd. 01, 5/N - Vila Falcão - Cep. 17050-030- Bauru/SP 

bemestar@oaurJ.sp.gov.br 



Prefeitura Municipal de Bauru PROC N• ) 3 :zo ~, 
Estado de São Paulo l ·: :it L =-

Secretaria Municipal do Bem Estar SocifOLHAS 1 . ~ 
Diante do exposto, visando apoiar e auxiliar com aquisição de materiais e 

insumos, medicamentos necessários · à prevenção para que os idosos tenham seus 

direitos fundamentais garantidos, como o direito à vida e à saúde, durante e após a 

pandemia: 

O Conselho Municipal .da Pessoa Idosa - COMUPI/Bauru destinará 

diretamente às ILPl's filantrópicas do Município de Bauru, quais sejam: Vila Vicentina 

Abrigo para Idosos, Associação Beneficente Cristã - ABC/Paiva, e Sociedade Beneficente 

Dr. Enéas de Carvalho, o valor ·. de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por idoso 

institucionalizado, recursos estes provenientes :.c1e doações ao Fundo Municipais da 

Pessoa Idosa - FUMPI/Bauru, para átendi.mento de despesas de custeio, RH, gêneros 

alimentícios, produtos de higiene e limpeza, medicamentos, exames, EPl's para 

prevenção ao COVID-19, sendo: 

1 - Vila Vicentina Abrigo para Idosos - (48) Idosos - Valor: R$ 96.000,00 

(noventa e seis mil reais); 

li - Associação Beneficente Cristã - ABC/Paiva - (63) Idosos Valor 

Total: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais); 

Ili - Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Aguiar - (07) Idosos Valor 

Total: R$ 14.000,00 (catorze mil reais). 

As ILPl's filantrópicas contempladas no art. 1° deverão utilizar os 

respectivos recursos recebidos do FUMP.I/Bauru, no prazo de até 90 (noventa) dias, a 

contar do seu recebimento. 

Os recursos estes pro~enientes de doações ao FUNDO MUNICIPAIS da 

PESSOA IDOSA - FUMPI/Bauru, pará atendimento de despesas de custeio, RH, gêneros 

alimentícios, · produtos de higiene e limpeza, medicamentos, exames, EPl's para 

prevenção ao COVID-19. 

Informamos que, o valor e metas definidas foram aprovadas pelo Conselho 

Municipal da Pessoa Idosa, em reunião ordinária em 12/05/2020 conforme a 19ª Ata 

públicada em Diário Oficial do Município em 11/6/20 página 8, encartado nos autos a 

célula de votação com a relação nominal dos conselheiros, sendo considerado documento 

comprobatório, justificando a ausência das assinaturas na ata. Segue os Plano de 

Trabalho e aplicação apresentado PE;!as ILPl'S que serão beneficiadas, identificando os 

gastos do recurso r ado, conforme estabelecido na resolução. 

a o~ 
·CRESS26.237 ~~~~~'--<......__,._,__"-A_,__,,__fta'uru 25/6/2020 

etora de Divisão• SEBES Augusto Fernandes 
icipal do Bem EstarSoclal t ~ 

SEBES 
Av. Alfredo Mala, Qd. 01, 5/N - Vila Falcão - Cep. 17050-030· Bauru/SP 

bemestar@bauru.sp.gov.br 
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/ ;, " ••1 •PLANO DE TRABALHO CONTINGENCIAL 

PERÍODO DO COVID-19 - COMUPI- FUMPI 

1 - Identificação 
Organização da Sociedade Civil: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS 
CNPJ: 45.023.371/0001-27 

, REDE DEPROTEÇAO SOCIAL: ALTA COMPLEXIDADE. 
Exercício: 2020 

SERVIÇOS/PROGRAMAS/ PROJETOS: Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos. 
Endereço: Rua Jorge Pimentel, 2-5 /Vila Engler ICEP: 17047-010 / Bauru -SP-Telefone: (14) 3103-0055. 

,, · CRAS/CREAS de Referência: CRAS Ferradura Mirim, CEU, CREAS I e li. 
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Responsável pela OSC: Sergio Luiz Húngaro 
Técnico de Referencia: Mareia Aparecida Chelin 

2 - Período de Funcionamento da OSC: Serviço de Acolhimemtcr..Jpstitucional Abrigo Para Velhos/ Ininterrupto 
(24 horas). 

3 - Diagnóstico da realidade Seguindo orientações dos órgãos .competentes, as visitas familiares fora, , .., 

suspensas por tempo indeterminado. Sendo assim, estratégias foràm criadas para o fortalecimento de vínculob~ ~ 
com as famílias, além de atividades desenvolvidas para conscientização do momento vivido, e atividades a fim db~ ~ 
proporcionar saúde em0Gional; psíquica e física, proporcionaridci>'qualidade de vida aos idosos acolhidos. Para 

fortalecimento de vínculqs· com as famílias, vem sendo realizado·atra\/és de contato telefônico (via whatsapp) 

atividades diariamente desenvolvidas pela equipe técnica do serviço. 

4 "Descrição das atividades desenvolvidas nos sérv.iços·/:programas / projetos no período de pandemia 
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Todas as atividades abaixo são desenvolvidas pela equipe técnica do serviço de acolhimento: 

• Chamadas de vídeo e ligações para família; 

• Oficina de recorte e colagem; 

• Rodas de Conversas com temas variados; 

• Oficina de Estimulação Cognitiva; 

• Oficina de Arte; 

• Manhã de Jogos; 

~ ... 
:1: ~ 
-~ 1i 

• Visitas para entrega de cestas básicas e EPI para famílias de idosos em vulnerabilidades; u, 

• Dia da Beleza para trabalhar autoestima (unha, barba, cabelo); 

• Cine Pipoca (filmes variados). 

5 - Impactos Sociais 

Campo Impactado 

Segurança .de Sobrevivência 

(de rend.imento e de 

autonomia); .. :, 

( 

A!(iié's,Rossfveis 

• Isolamento Saciai;. -·, 

• Distanciamentd:social 

• Cuidados intensificados com a higiene 

pessoal; ,:!0t·,0,, ,, 

• Orientação'~efacativa e informativa sobre a 

pandemia, :b:em:i'<como, medidas de 

prevenção: maneira correta de lavar as 

( 1 

., 

Instrumentais 

• Suspensão de visitas e 

saldas externas 

• O distanciamento dos 

idosos de 01 metro 

entre eles; 

• Disponibilização de 

sabonete líquido e 
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.Segurança de· Convivência 

ou Vivência:Familiar 

.. -~ 

Segurança d~Aco.lhida 

... 

t 

• • 

,. 

e 

mãos; evitar contato físico, entre outras 

orientações.; . · . L:, .::r .. · 

• Permanecer alerta a,possíveis sintomas. 

';-, 

.) ,.. : .. 
·'•''.:· 

• Contato telefônico-e' chamada de vídeo com 

os familiares;- · ·,:.T, · 

• Realizado •vídeo,>dos filhos, a pedido da 

equipe, em comemoração ao dia das mães. 

• Minimizar · -.-o,, dmpacto causado pela 

álcool gel em grande 

parte do serviço; 

• Roda de conversa 

socioeducativa; 

• Capacitação da equipe 

quanto aos cuidados 

com a higiene e 

medidas de prevenção. 

• Disponibilização de 

Recursos tecnológicos; 

• Interações 

semanal. 

·online, 

• ·· Roda de conversa; 

• Atendimento/intervenç 

ão Individual; 

Pandemia, ., .. ,criando!,·. um, ,.-ambiente de 

segurança, . promovendo o cuidado e a 

proteção da -vida. dos acolhidos, além de, 

proporcionar um· .espaço de diálogo, ondl.íl 

• Adesão de todas as 

orientações realizadas 

podem exprE:lssar seus sentimentos ~ 

dúvidas. -- ,,;,,. - , z • 

pela organização 

mundial da saúde e 

vigilância sanitária. ~;,• .. Ú .~ Y.·· 
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· 6 - Forma de trabalho dos trabalhadores do SUAS (equipe· técnica, educadores, equipe de apoio e 

-prestadores de serviços (MEls, quando houver) A equipe técnica, cozinha, lavanderia, serviços gerais e 

motorista, estão· trabalhando com a carga horária normal/ sem home Office e sem escala de revezamento, e 

seguindo as orientações e medidas de prevenção da Vigilância Sanitária e OMS, para evitar a contaminação dos 

idosos e disseminação do vírus. 

7 - Relatar quanto à ·forma de utilização do recur.so previsto para custeio no período de pandemia:·- -

(Conforme recomendações do órgão gestor). 

Garantir o isolamento e o distanciamento social de idosos··abrigados, bem como a proibição -de visitação aos 

·mesmo excepcionalmente, em-razão da epidemia, conforme.a:recomendação do Ministério Público do.Estado de 

São Paulo - Promotoria de Justiça de Direitos Humanos"' Area Cível - Pessoa com Deficiência e Idoso. 
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•· Intensificar a higienização pessoal e do Local, previsto pelos órgãos da saúde. i;' r.i ~ ."'1 
-=~W•toc:, 

• Manter as articulações com as equipe do PAEFI remptê;lmente, iriçluindo os estudos de casos. & ~ 1g ... ~ . = .Sli,. .... ..,, 

. • Realizar contato telefônico de forma sistematizada as fàmílias pelas equipas dos· Serviços de Acolhimento ~ ~ ; :::l "'J N ,o .., 

•. 4 
➔ 

Institucional - SA1 de modo a favorecer o acompanhamento dos vínculos, bem como, a identificação de nova·~-----. ~ !:; ~ 1--1 
., -4C ~ 

demandas que possam ocorrer nesse momento da Pandemia. ~ ~ õ o 
00 e:, 00 

• Realizar a reorganização das atividades através da equipe técnica, junto aos acolhidos de acordo com a 1;: ~ O 

' ., 
g;: N 00 

recomendações das autoridades de saúde. relativas à prevenção da contaminação pelo COVID - 19. - -4 . \JJ 

• Adotar práticas mais- rigorosos de cuidados, com a própria higiene quando da entrada no serviço, no decorrer do t lrl 

~1~ ' 
-'I• 

expediente-e de·volta-à suas casas. Ao chegar à Unidade.:de Acolhimento, os profissionais deverão trocar a roupa 
o ~g-e o calçado e levar as mãos, braços e rosto. Recomenda-se que seja também aferida sua temperatura. 

Ações·parfl promover a qualidade de vida e manejo do estresse dos acolhidos. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

,.•; 

,.,, 
" .. 

So.ade Beneficente "Dr. Enéas de .valho Aguiar" 
CNPJ 45.031.853/0001-29 - lnsc. Est. Isenta 

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asy/o Colônia Aymores" 

PLANO DE TRABALHO 

Nome da Instituição: Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"/ SBECA 
Nº do CNPJ da Instituição: CNPJ: 45.031.853/0001-29 
Rede de Proteção Social: Rede de Proteção Social Especial da Alta Complexidade 
Serviços/Programa: Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos 
Exercício: 2020 -
Nome do Responsável pela OSC: Presidente: José de Jesus Santos 
Técnico de Referência : Raquel Augusta de Mattos 
Referência : CREAS I e li 

2 - Período de Funcionamento da OSC: 24HS Ininterrupto 

3 - Diagnóstico da realidade: O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos integram os Serviços de Alta Complexidade do· 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município de Bauru. 
É direcionado ao acolhimento de idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, independentes ou com algum grau d 
dependência 

A demanda de acolhimento do idosos, nesta perspectiva de Assistência Social, expressa se no contexto da entidade que se 
dispõe a acolher os idosos em vulnerabilidade social, mediante articulação com o Poder Público e órgãos executores da Políticas 
Públicas. Verifica se na PNAS que, são considerados serviços de Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade aqueles que 
oferecem atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, por 

Rua: Antônio Osis Brazão, nº 3-100 -Parque Santa Terezinha -Bauru-SP-CEP: 17.035-491 

www.sbeca.eom.br/ e-mail: coodenacaoabrigoidosos@sbeca.com.br telef.31-035917 
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Se.ade Beneficente "Dr. Enéas de .valho Aguiar" 
CNPJ 45.031.853/0001-29 - lnsc. Est. Isenta 

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asy/o Colônia Aymores" 

ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do 
convívio familiar devido à aplicação de medidas necessitando de acolhimento, fora de seu núcleo familiar de origem. Esses serviços 
visam a garantir proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou 
extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo 
condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Os serviços também devem assegurar o 
fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários. 
Mediante o que estamos vivenciando nos dias de hoje com esta pandemia no acolhimento estamos trabalhando toda as orientações de 
boas práticas a serem seguidas nos cuidados institucional, no contexto do COVID- 19. 
É fundamental que todos os esforços de proteção aos idosos sejam incorporados e colocados em práticas. 
Orientá-los a manter o local um ambiente institucional seguro e saudável no contexto da Covid-19; Estabelecer procedimentos para 
manutenção das atividades essenciais da instituição. 

4 - Descrição das atividades desenvolvidas nos serviços / programas / projetos 

As orientações são essenciais na atual situação de emergência de saúde pública internacional provocada pelo Covid-19. O objetivo é 
aumentar o cuidado para evitar infecções pelo vírus, que apresenta alta letalidade na população com 60 anos ou mais. Além disso, a 
população residente nas ILPl's é mais vulnerável, com níveis variados de dependência e necessidades complexas. 

As orientações incluem medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos residentes, principalmente 
com relação aos casos suspeitos ou com diagnóstico confirmado de Covid-19. 

As informações abordam os sinais e sintomas da doença, tais como febre, tosse e dificuldade para respirar, e ações para evitar a 
disseminação do vírus. A Instituição faz avaliação e monitoramento periódicos de todos os idosos residentes. 

Um ponto bastante importante é a orientação sobre a higienização das mãos, que deve ser feita com água e sabão ou álcool gel 70% este 
produto deve ser colocado em diversos ambientes, como a recepção, os quartos, refeitórios, salas de estar e lazer e qualquer outra área 
de uso comum. Se necessário, os profissionais da instituição devem auxiliar os idosos que não conseguem lavar as mãos a fazer a 
higienização. A situação das vacinas dos idosos estão com todas em dia, conforme programa de imunização. 

2 
Rna: Antônio Osis Brazão, nº 3-100 -Parque Santa Terezinha - Bauru-SP-CEP: 17.o35-491 

www.sbeca.eom.br/ e-mail: coodenacaoabrigoidosos@sbeca.com.br telef.31-035917 
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5 - Impactos Sociais 

Campo Impactado 
Segurança de Sobrevivência (de 
autonomia); 

~h 

So.ade Beneficente "Dr. Enéas de .valho Aguiar" 
CNPJ 45.031.853/0001-29 - lnsc. Est. Isenta 

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asy/o Colônia Aymores" 

Ações Possíveis Instrumentais 
Elaboração de material orientativo para os Reuniões palestra, conversa, informativo 
idosos, quanto às formas de prevenção de visual 
contágio e Avaliacão periódica, 

Segurança de Convivência ou Vivência Telefone, Audiovisual, Carta Prontuários, entrevista, relatório, 
Familiar 

Segurança de Acolhida Fluxos internos e externos: entrada e Entrega de ILPls conforme a orientação dos 
saída, banhos de sol, recreação, refeições, órgãos competentes do COVID -19 
entre outros, evitando cruzamentos e 
aglomerações, e ainda observando o 
distanciamento de 1,5m de precaução. 

Rua: Antônio Osis Brazão, nº 3-100 - Parque Santa Terezinha -Bauru- SP-CEP: 17.035-491 

www.sbeca.eom.br/ e-mail: coodenacaoabrigoidosos@sbeca.com.br telef.31-035917 
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So.ade Beneficente "Dr. Enéas de .valho Aguiar" 
CNPJ 45.031.853/0001-29- lnsc. Est. Isenta 

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores" 

6 - Forma de trabalho dos trabalhadores do SUAS (equipe técnica, educadores, equipe de apoio e prestadores de serviços 

COORDENADOR : Administrador Geral do Projeto 
PSICOLOGIA: Atendimentos individuais e em grupo, acompanhamentos e avaliação, atividades externas e internas, conforme 
cronograma e/ou necessidades do idoso ou grupo, visitas domiciliares, institucionais e hospitalares quando necessária realização de 
estudo de caso, triagens, acolhimentos e desacolhimentos (avaliação do idoso). 
CUIDADORES: Atendimentos individuais diários, acompanhamento e apoio na rotina diária, atendimentos de acordo com a necessidade 
individual no âmbito da higiene e alimentação. 
SERVIÇO SOCIAL: Atendimentos individuais e em grupo, acompanhamentos e avaliação, atividades externas e internas, conforme 
cronograma e/ou necessidades do ·idoso ou grupo, visitas domiciliares, institucionais e hospitalares quando necessária realização de 
estudo de caso, triagens, acolhimentos e desacolhimentos, relatórios, atualização de prontuários e todas as demandas pertinentes ao 
Serviço Social. Trabalhar todas as questões ligadas ao acolhimento, acesso e garantia de direitos sociais, acompanhamento familiar e 
todas as atribuições. 
SERVIÇOS GERAIS: Executa serviços de higienização e limpeza. ..,, ~ . 
COZINHEIRA: Preparar a alimentação para os idosos de acordo cardápio previsto ~ ~ t\ 
EDUCADOR SOCIAL: É um profissional que utiliza ferramentas pedagógicas para intervir nas problemáticas dos indivíduos. Este é ~ i 
responsável por atividades pedagógicas, que visam a promoção e a integração social de pessoas em situação de risco, excluídas ou em \ 

'"'"'"ª"';dada social. ~,i1 
Rua: Antônio Osis Brazão, nº 3-100 -Parque Santa Terezinha -Bauru-SP-{;EP: 17.035-491 

www.sbeca.eom.br/ e-mail: coodenacaoabrigoidosos@sbeca,com.br telef.31-035917 
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CNPJ 45.031.853/0001-29- lnsc. Est. Isenta 
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8.2 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
··Goncedente - FONTE-FUMPI 

1ªParcela 2ªParc. 3ªParc. 4ªParc. 5ªParc. 6ªParc. 7ªParc. SªParc. 
14.000,00 

09- CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ATIVIDADE 

QUANTIDADE Quadrimestre SETEMBRO JANEIRO 
PRESTAÇAO DE 

CONTAS Junho à Setembro 10/09/2020 
Setembro à 10/01/2021 
Dezembro 

Anual 

BAURU,26 DE JUNHO DE 2020 

Coordenador ~oE t-Al'TiOS 
a,g.l:V.ll~Sodal 

--
9ªParc. 10ªParc. 11ªParc. 12ªParc. 

ANUAL 

20/01/2021 

JOSE D~US SANTOS 

Presidente da OSC 

~~ 
Rua: Antônio Osis Brazão, nº 3-100 - Parque Santa Terezinha -Bauru - SP-CEP: 17.035-491 

www.sbeca.oom.br/ e-mail: coodenacaoabrigoidosos@sbeca.com.br telef.31-035917 

José de Jesus Santos 
Presidente 
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ASSL .;1ACAO BENEFICENTE C7 "_.ISTA 

Abrigo para Idosos e Assistência Social 
Reconhecida de Utilidade Pública - Decreto Federal nº64B• de 07/03/1962 - Lei Est. 9111 de 03/03/95 - Lei Municipal 742 de 08/05/59 

Sede: Rua Santa Rita 1-73 - Vila Camargo - Fone PABX (14) 988048539 - Fax (14)99135-2894 - CEP 17060-130 - BAURU/SP 
C""°JJ.P.J. 44.998.144/0001-54 

PLANO DE TRABALHO - PERÍODO COVID-19 

1 - Identificação 

Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ 

CNPJ: 44.998.144/0001-54 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL 

EYercício: 2020 

VALOR DO RECURSO: R$126.000,00 PARA META DE 63 IDOSOS 

SERVIÇOS/PROGRAMAS/ PROJETOS (elencar todos) 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ 

ABRIGO DE IDOSOS 

RUA SANTA RITA, 1-73-VILA CAMARGO- BAURU/SP / FONE: (14) 3222-5171 

CRAS / CREAS de Referência: CREAS I E li E O CRAS 9 DE JULHO 
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ABC AS(4!,CIACÃO BENEFICENT§",RISTÃ 
Abrigo para Idosos e Assistência Social 

Reconhecida de Utilidade Públlca - Decreto Federal nº648- de 07/03/1962 - Lei Est. 9111 de 03/03/95 - lei Municipal 742 de 08/05/59 
Sede: Rua Santa Rita 1-73 - Vila Camargo - Fone PABX (14) 988048539 - Fax (14)99135-2894 - CEP 17060-130 - BAURU/SP 

C.N.P.J. 44.998.144/0001--54 

Responsável pela OSC: VANDER PEDRO RODRIGUES - PRESIDENTE 

Técnico de Referencia: ELLEN CRISTHYNA MOGIONI SOUZA - COORDENADORA 

2 - Período de Funcionamento da OSC: ININTERRUPTO 

3 - Diagnóstico da realidade (Descrever em poucas palavras, como está sendo a realidade vivenciada pelos usuários vinculados aos serviços 
/ programas / projetos.) 

Nossa rotina· modificou-se bastante, atendendo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Vigilância Sanitária. 

Suspendemos por tempo indeterminado as atividades dos voluntários, as festas e eventos, que tanto nos auxiliam na manutenção da 

qualidade do serviço prestado. O contato com os familiares dos idosos tem acontecido através de ligações telefônicas ou aplicativos de 

mensagens como whatsapp, semanalmente, visando fortalecer os vínculos afetivos entre os mesmos. 

Quanto aos profissionais todos foram orientados sobre as novas medidas de proteção, higiene e mudança de postura junto aos idosos 

(ru!o abraça,'" beijac, ma-....,,_ ,m dos-•· ~, medo, ,-,,,), _,, = ,_ •oo ""'"'""" """"'", 1~ ~] 
acompanhadas pela Equipe Técnica, visando a prevenção do COVID 19, mas também a propagação de outras doenças. Tivemos funcionários ! r, · 
que se demitiram, pela dificuldade em lidar na linha de frente com o enfrentamento a pandemia. Disponibilizamos todas os Equipamentos de 1 .1 
Proteção Individual (EPI), como máscara, touca, luva, avental, propé e álcool gel, inclusive entregando Kits a cada um deles. Ao chegarem a 

Instituição, os profissionais deverão trocar de roupa e o calçado, lavar bem as mãos, braços e rosto, aferimos a temperatura e caso haja 

alguma alteração, serão orientados a procurar Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e em alguns casos o nosso Médico Responsável 

Técnico da Entidade, Dr Marcelo Alias realiza as orientações na Instituição. 
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Abrigo para Idosos e Assistência Social 
Reconhecida de Utilidade Pública - Decreto Federal nº648- de 07/03/1962 - Lei Est. 9111 de 03/03/95 - Lei Municipal 742 de 08/05159 

Sede: Rua Santa Rita 1-73 - Vila Camargo - Fone PABX {14) 988048539 - Fax (14)99135-2894 - CEP 17060-130 - BAURU/SP 

C.N.P.J. 44.998.144/0001-54 

4 - Descrição das atividades desenvolvidas nos serviços / programas / projetos no período de pandemia (Realizar descrição por serviço 
/programas/ projeto mencionando as ações realizadas pela equipe constante no padrão normativo) 

São realizadas rodas de conversa referente o COVID 19 com os funcionários e também com os acolhidos, respeitando o 
distanciamento, esclarecendo, orientando e sanando possíveis dúvidas sobre este momento delicado que estamos vivenciando. Com os 
idosos foram suspensas todas as atividades externas e internas por tempo indeterminado, mas a demanda de acolhida frente aos medos e 
ansiedades tem ocorrido de forma mais frequente, inclusive com a equipe de apoio. 

5 - Impactos Sociais 

Campo Impactado Ações Possíveis Instrumentais 

Segurança de Sobrevivência (de rendimento e Rodas de conversa, capacitação da Vigilância As palestras, os e-mails com temas sobre 
de autonomia); Sanitária, orientações recebidas por email e orientações do enfrentamento, protocolos de 

pela OMS. Isolamento social em quartos isolamento e áudio/vídeos de aulas, buscando 
individuais com banheiro exclusivo, quando capacitação contínua. 
surgem sintomas de gripe nos acolhidos. 
Disponibilização de EPls e monitoramento de 
sinais vitais. Cuidados redobrados na higiene 
de idosos, funcionários e espaço físico. 

Segurança de Convivência ou Vivência Ocorrem apenas de forma virtual, visando o Celulares com chamadas de áudio e vídeo. 
Familiar fortalecimento de vínculos familiares 

Segurança de Acolhida Evitar a exposição dos idosos, apenas em Monitoramento sinais vitais idosos 
casos de extrema necessidade, preservando a funcionários; 
saúde de todos. 

Cuidados intensivos com a higiene pessoal d 
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Abrigo para Idosos e Assistência Social 
Reconhecida de Utilidade Pública - Decreto Federal n~648- de 07/03/1962- Lei Est•. 9111 de 03/03/95 - Lei Municipal 742 de 08/05/59 

Sede: Rua Santa Rita 1-73 - Vila Camargo - Fone PABX (14) 988048539 - Fax (14)99135-2894 - CEP 17060-130 - BAURU/SP 
C.N.P ~J 44.998.144/0001-54 

Qualquer sintoma gripal, temos o protocolo de idosos e funcionários e do espaço físico. 
entrar em contato com nosso médico técnico, 
onde somos prontamente atendidos e 
orientados. 

6 - Fonna de trabalho dos trabalhadores do SUAS (equipe técnica, educadores, equipe de apoio e prestadores de serv:iços (MEls, 
quando houver) (se home Office, atendimentos na OSC, escalas de revezamentos) observando recomendações do órgão gestor. 

Ressaltando que sempre seguindo as orientações da OMS e da Vigilância Sanitária. A Empresa antecipou as férias dos funcionários do 
grupo de risco, os que apresentaram sintomas de gripe foram afastados, as Jovens Aprendizes e a estagiária de Serviço Social também. 
Quanto a Equipe Técnica tentamos realizar uma escala de trabalho, porém diante da demanda de atendimentos e cuidados aos idosos e 
funcionários, retomamos o horário normal. 

7 - Relatar quanto à fonna de utilização do recurso previsto para custeio no período de pandemia. (Conforme recomendações do órgão 

gestor). 

O recurso será destinado de forma de custeio no período da Pandemia, como Compra de materiais de higiene pessoal, gêneros 
alimentícios, consumo de agua e luz, material de limpeza, EPl'S, termômetros, suplemento alimentar, medicamentos e testagem do COVID-19 
em abrigados e funcionários materiais de higiene e limpeza, alimentação e outros, visando o bem-estar e a saúde de todos os nossos 

abrigados e funcionários. 
~i ~. 1 
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Abrigo para Idosos e Assistência Social 
Reconhecida de Utilidade Pública - Decreto Federal nº648- de 07/03/1962 - Lei Est. 9111 de 03/03195 - Lei Municipal 742 de 08/05/59 

Sede: Rua Santa Rita 1-73 -Vila Camargo - Fone PABX (14) 988048539 - Fax (14)99135-2894 - CEP 17060-130 - BAURU/SP 
C N.P J. 44.998.144/0001-54 

8.1 - DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO 

Natureza da despesa 

Compra de materiais de higiene 
pessoal, gêneros alimentícios, consumo de 
agua e luz, material de limpeza, EPl'S, 
termômetros, suplemento alimentar, 
medicamentos e testagem do COVID-19 em 
abrigados e funcionários. 

Fonte de Recurso: FUMPI 

Parcela Unica Custo Total 

R$ 126.000,00 R$ 126.000,00 
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Abrigo para Idosos e Assistência Social 
Reconhecída de Utilidade Pública - Decreto Federal nº648- de 07/03/1962 - Lei Est. 9111 de 03/03/95 - Lei Municipal 742 de 08/05159 

Sede: Rua Santa Rita 1-73 - Vila Camargo - Fone PABX {14) 988048539 - Fax (14)99135-2894 - CEP 17060-130 - BAURU/SP 

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ATIVIDADE 

QUANTIDADE 
PRESTAÇAO DE CONTAS 

Quadrimestre 

Junho à Setembro 
Setembro à Dezembro 

Anual 

Coordenadora 

CRESS 38424 

SETEMBRO 

10/09/2020 

JANEIRO ANUAL 

10/01/2021 
20/01/2021 

,·-'·J 17 
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C.N.P.J. 44.99a 144/0001-54 

Bauru, 22 de junho de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO COLABORAÇÃO /2020 
PROCESSO - 72.326/2020 
FUMPI MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, VILA VICENTINA ABRIGO 
PARA VELHOS POR MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Em __ de junho de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem Estar Social e Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social , doravante 
denominado MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins econômicos, 
VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS, CNPJ 45.023.371/0001-27, Rua Jorge Pimentel, nº 2-5 ,Vila 
Galvão, representada pelo (a) seu (sua) presidente, Sérgio Luiz Hungaro, RG 9.123.750-6 , CPF 797.351.938-68, 
têm como justo e compromissado, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei autorizadora nº de de 
junho de 2.020, e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-do objeto 

Constitui objeto deste Temia de Colaboração a transferência de recursos financeiros destinados 
ao desenvolvimento do "Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos", conforme Padrões 
Normativos apresentados pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e de 
acordo com o Plano de Trabalho encartado as folhas do processo administrativo nº 72.326/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - das obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede socioassistencial do município, mediante diretrizes estabelecidas pela LOAS 
(Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/2011, e demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos pactuados neste ajuste, de 
acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais. 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de seleção, 
estabelecido a partir dos Padrões Normativos. 

• 2.4 Contratar e manter recursos humanos contemplando a equipe mínima referenciada, nos Padrões 
Normativos, estendendo a estes profissionais os pagamentos das rescisões contratuais proporcionais ao período em 
que o profissional esteve vinculado ao serviço ou programa, exceto quando se tratar de aviso prévio indenizado, 
assumir os compromissos inerentes referentes a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos 
ao funcionamento da Organização da Sociedade Civil e ao adimplernento deste termo, não se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiaria da administração pública pelos respectivos pagamentos, conforme art. 42 
incisos XIX e XX da Lei 13.019/2014, bem CfllllO manter um Fundo de Reserva para garantia de futuras rescisões 
trabalhistas. 

2.5 Apresentar de forma detalhada, no Plano de Trabalho os valores para o pagamento de 
cona·ibuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais incidentes sobre a equipe prevista desde que tais· valores correspondam às atividades inerentes a 
consecução do objeto, a qualificação técnica 1ieccss:\ria nara a execução da função a ser desempenhada que sejam 
compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo. 

2.6 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, programas 
ou projetos, objeto deste Termo de Colaboração bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras 
previstas no item 2.16, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o 
princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, 
da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 
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2.7 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, no sistema de 
Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru - Secretaria de Economia 
e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no período e anualmente, conforme Instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização 
da Sociedade Civil. 

2.8 Apresentar mensalmente por meio eletrônico, aos técnicos de monitoramento referenciados 
relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor. 

2.9 Priorizar os encaminhamentos atendendo, as fonnas de acesso constante no padrão nonnativo. 

2.1 O Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação promovidos 
pela SEBES, visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados. 

2.11 Agendar as férias dos funcionários de forma escalonada, durante o ano, visando a não 
interrupção dos serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil, tendo em vista a complexidade do 
atendimento. 

2.12 Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para manifestação 
do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da população, informando as 
tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 

2.13 Fica vedado a qualquer titulo pagar com recursos vinculados a parceria, servidor ou empregado 
do setor público, bem como utiliza-lo em para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 45 da Lei 
13019/2014. 

2. 14 
Colaboração. 

Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 

2.15 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, placas, home page, identificação dos veículos adquiridos com 
os recursos públicos, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.16 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

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

2.18 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Colaboração, número da lei autorizadora e identificação do órgão 
concessor e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de 
pagamento de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota 
fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas fiscais. 

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

2.20 Na apresentação de notas fis1~,t.,l~ ~!i: ç-oml.1ustível, IPYA, licenciamento, e seguro veicular, contratos 
de locação, te1mos de prorrogação e reajustes e pagamento de IPTU somente com os comprobatórios em nome da 
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Organização da Sociedade Civil, e destinados ao uso do serviço, programa ou projeto cofinanciado, devendo nçs 
casos de automotores conter o número da placa e cópia do CRL V. 

2.21 Na apresentação de notas fiscais referente a aquisição de benefícios para usuários e funcionários 
juntar a relação nominal dos beneficiários com assinatura e data visando a identificação e comprovação. 

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

2.23 Apresentar para o Gestor Municipal as demissões do quadro de pessoal objeto desta parceria, 
com antecedência de 30 dias da sua homologação visando a mais ampla fiscalização quanto ao cumprimento por 
parte da Organização da Sociedade Civil dos compromissos trabalhistas. 

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

2.25 Vedado a Organização da Sociedade Civil, comprometer durante a carga horária da equipe 
referenciada no Plano de Trabalho para outras atividades desenvolvidas que não objeto da parceria. 

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

2.27 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente e havendo saldo no primeiro dia do 
exerclcio seguinte, deverá ser devolvido a respectiva conta do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA~ das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros e objeto deste Termo, 
através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3 .2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avu]ifJ<;i'io constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Promover a capacitação continuada da rede socioassistencial; 

3.5 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade. 

3.6 Disponibilizar aos Conselhos Mu,.icipais relatórios das atividades da Organização da Sociedade 
Civil, quando solicitado; 

3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, valendo-se de apoio técnico e 
pareceres de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.8 Analisar tecnicamente os relalnrios sociais quadrimestral na prestação de contas quadrimestral 
apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre as atividades e plano 
de trabalho e o objeto da parceria estabelecida atr&,és, d:, _equipe de monitoramento e entre as receitas e as despesas 
de acordo com plano de aplicação através. da equipe administrativa. 

3.9 Emitir relatório técnico ccrch,si,o de análise da prestação de contas final, após homologação 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação 1c-~,,. de··-.:· ::;:1 ronsideração a parceria celebrada,. 
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3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA-do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa destinará o valor total de 
R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054, que custeará EPl's, 
materiais de higiene e materiais de limpeza, nos termos da regulamentação municipal, no total de 63 vagas. O 
repasse será feito em conta aberta em Banco Oficial, que deverá ter movimentação e aplicação dos recursos 
recebidos, comprovados em extratos bancários. a ser pago em parcelas única confurme cronograma de desembolso, 
até o 5° dia do mês. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Colaboração ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Colaboração, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar l 00% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal da 
Pessoa idosa - FUMPl em sua respectiva conta através de GRE. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
as legislações pertinentes, respondendo cada um dos pá,ticipes pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora se!"á exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo._ ficando asseguradas a seus agentes qualificados, o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não. justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Sergio Luiz Hungaro, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

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

CLÁUSULA.SEXTA - da Prestação de Contas 

6. 1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 
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1 - Prestação de contas até o dia 1 O (dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada 

do relatório da execução tisico-financeira e extratos bancários, conciliação bancária separadamente, por 
fonte de financiamento; 

II - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração de acordo 
com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação bancária 
evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

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

IV- Apresentar quadrimestralmente juntamente com as prestações de contas as Certidões Negativas de Débitos 
(FGTS, lNSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3° Quadrimestre 
deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento de encargos, 
juntar a documentação comprobatória. 

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

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

I - advertência; 

li - suspensão temporária da participação am chaiüamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

III- Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos ou entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a rel'!bi!itc:çàú•~1erante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo. 

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Terrno terá vigência de 03/07/2020 a 31/10/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícípes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos, e de acordo com o art. 27 do Decreto 
Situação de Emergência em Saúde Pública nº 14.664 de 20 de março de 2.020. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

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

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

SÉRGIO LU1Z HUNGARO 
VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS 

• TERMO DE COLABORAÇÃO Nº /2020 

OBJETO: "Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos" 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estatá 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 regulai cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº O 1/2011 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 Complementai 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 c,ontato 
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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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 

1 

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 17.014-050, 
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 que assinaram o ajuste: 

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) 3 Celular (14) 997939293 
Assinatura: ,,. 

Nome: Sergio Luiz Hunga 
Cargo: Presidente 
CPF: 797.351.938-68 RG: 9. 123.750-6 
Data de Nascimento: 12/04/1953 
Endereço residencial completo: Rua Aviadni" Ri!,"';ro de Barros, nº 2-35, Jd. Europa, 
Bauru - SP 
E-mail institucional: coordenacao@vilavicentinabauru.c,1m.br 
E-mail pessoal: rea!celiamerlin@hotmail.com 
Telefone(s): (14) 99661-0260 
Assinatura: ___________ _ 
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TERMO COLABORAÇÃO /2020 
PROCESSO - 72.326/2020 
FUMPI MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, SOCIEDADE BENEFICENTE 
DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR POR MEIO DE 
SUBVENÇÃO. 

Em~- de junho de dois mil e vinte, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem Estar Social e Gestor do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, doravante denominado 
MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins econômicos, SOCIEDADE 
BENEFICENTE DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, CNPJ 45.031.853/0001-29, Rua Antonio Osis Brazão 
nº 3-100, Parque Santa Terezinha, representada pelo (a) seu (sua) presidente, José de Jesus Santos, RG 14.326.719-
x, CPF 051.615.718-37, têm como justo e compromissado, justo e compromissado, nos termos da Lei autorizadora 
nº de de junho de 2.020, e mediante as cláusulas e condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUS.ULA PRI.MEIRA- do objeto 
Constitui objeto deste Termo de Colaboração a iransferê1icia de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento 
do "Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos", conforme Padrões Normativos apresentados 
pela Secretaria Municipal do Bem Estar Saciai e Conselho Municipal da Pessoa Idosa de acordo com o Plano de 
Trabalho encartado as folhas do proces~o administrativo nº 72.326/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA -ilas obrigações da Organização da Sociedade Civil 

2.1 Participar da rede soc1uassistencial do município, mediante diretrizes estabelecidas pela LOAS 
(Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435/20.1 l, e demais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos pactuados neste ajuste, de 
acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais. 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de seleção, 
estabelecido a partir dos Padrões Normativos . 

2.4 Contratar e manter recursos humanos contemplando a equipe mínima referenciada, nos Padrões 
Nonnativos, estendendo a estes profissionais os pagamentos das rescisões contratuais proporcionais ao período em 
que o profissional esteve vinculado ao serviço ou programa, exceto quando se tratar de aviso prévio indenizado, 
assumir os compromissos inerentes referente~ i.1 ?ricargos· trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos 
ao funcionamento da Organização da Socieci:1,1,. :·:, ·~1-e ao adimplemento deste termo, não se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiaria da a;.J,··· ,,;,:,,,. ·;o pública pelos respectivos pagamentos, conforme ar!. 42 
incisos XIX e XX da Lei 13 .O 19/2014, bem cen·"' 1 ··: '"·'r um Fundo de Reserva para garantia de futuras rescisões 
trabalhistas. 

2.5 Apresentar de forma .:e,,;::a.Jn no· Plano· de Trabalho os valores para o pagamento de 
contribuições sociais, FGTS, terias. décin.:, ;":.-:·1.:iro· .-;,1.lário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais incidentes sobre a equipe 1,ri?"v;~111 .:iestk que tais valores correspondam às atividades inerentes a 
consecução do objeto, a qualificação técn;c• P·:ec:,.iaria pura a execução da função a ser desempenhada que sejam 
compatíveis com o valor de mercado da regià0 ,mck"" . .1tua e não superior ao teto do Poder Executivo. 

2.6 Aplicar integralmente us 1c(11r~o5 financeiros repassados na execução dos serviços, programas 
ou projetos, objeto deste Termo de Colaboracão bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras 
previstas no item 2. 16, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o 
princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé. da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, 
da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e,,., i11!ua,11en10 objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 
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2,7 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, no sistema de 
Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru - Secretaria de Economia 
e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no período e anualmente, conforme Instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização 
da Sociedade Civil. 

2.8 Apresentar mensalmente por meio eletrôriico, aos técnicos de monitoramento referenciados 
relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor. 

2.9 Priorizar os encaminhamentos atendendo, as formas de acesso constante no padrão normativo. 

2.1 O Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação promovidos 
pela SEBES, visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados. 

2.11 Agendar as férias dos funcionários de forma escalonada, durante o ano, visando a não 
interrupção dos serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil, tendo em vista a complexidade do 
atendimento. 

2.12 Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para manifestação 
do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da população, informando as 
tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 

2.13 Fica vedado a qualquer titulo pagar com recursos vinculados a parceria, servidor ou empregado 
do setor público, bem como utiliza-lo em para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 45 da Lei 
13019/2014. 

2.14 
Colaboração, 

Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 

2.15 Divulgar a parceria da SEBES como _órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, placas, home page, identificação dos veículos adquiridos com 
os recursos públicos, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.16 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

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

2.18 Apresentar os documentos fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Colaboração, número da lei autorizadora e identificação do órgão 
concessor e justificativa. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios. guias e comprovantes de 
pagamento de ISS; sendo responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota 
fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. 

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

2.20 Na apresentação de notas fiscais de combustível, IPVA, licenciamento, e seguro veicular, contratos 
de locação, tennos de prorrogação e reajustes e. pngamen\o de IPTU somente com os comprobatórios em nome da 
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Organização da Sociedade Civil, e destinados ao uso do serviço, progtama ou projeto cofinanciado, devendo nos 
casos de automotores conter o número da placa e cópia do CRL V. 

2.21 Na apresentação de notas fiscais referente a aquisição de benefícios para usuários e funcionários 
juntar a relação nominal dos beneficiários com assinatura e data visando a identificação e comprovação. 

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

2.23 Apresentar para o Gestor Municipal as demissões do quadro de pessoal objeto desta parceria, 
com antecedência de 30 dias da sua homologação visando a mais ampla fiscalização quanto ao cumprimento por 
parte da Organização da Sociedade Civil dos compromissos trabalhistas. 

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

2.25 Vedado a Organização da Sociedade Civil, comprometer durante a carga horária da equipe 
referenciada no Plano de Trabalho para outras atividades desenvolvidas que não objeto da parceria. 

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

2.27 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente e havendo saldo no primeiro dia do 
exercício seguinte, deverá ser devolvido a respectiva conta do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA-das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros e objeto deste Termo, 
através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa em parcelas, conforme cronogtama de desembolso. 

3 .2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação çonstantes no Padrão Normativo; 

3.4 Promover a capacitação continuada da rede socioassistencial; 

3.5 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade. 

3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais relatórios das atividades da Organização da Sociedade 
Civil, quando solicitado; 

3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, valendo-se de apoio técnico e 
pareceres de outras áreas quando julgado pertinente. 

3.8 Analisar tecnicamente os relatórios sociais quadrimestral na prestação de contas quadrimestral 
apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre as atividades e plano 
de trabalho e o objeto da parceria estabelecida através, da equipe de monitoramento e entre as receit_as e as despesas 
de acordo com plano de aplicação através, da equipe administrativa. 

3.9 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, após homologação 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação levando-se ~111 consideração a parceria celebrada,. 
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3 .1 O Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4. J O Municipio - SEBES através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa destinará o valor total de 
R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054, que custeará EPl's, 
materiais de higiene e materiais de limpeza, nos termos da regulamentação municipal, no total de 63 vagas. O 
repasse será feito em conta aberta em Banco Oficial, que deverá ter movimentação e aplicação dos recursos 
recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas única conforme cronograma de desembolso, 
até o 5° dia do mês. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Termo de Colaboração ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Colaboração, conforme 
item 6.1 dando-se o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa - FUMPI em sua respectiva conta através de GRE. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA - Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
as legislações pertinentes, respondendo cada um dos participes pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

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

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) José de Jesus Santos, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

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

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedadr Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: · · 
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I - Prestação de contas até o dia 1 O ( dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada 
do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, conciliação bancária separadamente, por 
fonte de financiamento; 

I[ - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração de acordo 
com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação bancária 
evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7. 1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da 
legislação específica, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

1 - advertência; 

II - suspensão temporária da participação ·em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

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

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência· 

O presente Termo terá vigência <le 03/0712020 a 31 /I 0/2020 

CLAUSULA NONA- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Termo poderá ser aditado nas ,,oetas. valores e período de vigência, por conveniência dos 
participes, sendo precedida de parecer do gestor. 
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9.2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos partícipes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos, e de acordo com o art. 27 do Decreto 
Situação de Emergência em Saúde Pública nº 14.664 de 20 de março de 2.020. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Do Foro 

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

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

JOSÉ DE JESUS SANTOS 
SOCIEDADE BENEFICENTE DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR 

TESTEMUNHAS: ________ _ 
Nome: 
RG: 

Nome; 
RG: 
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SOCIEDADE BENEFICENTE DR ENEAS 
DE CARVALHO AGUIAR 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº /2020 

OBJETO: "Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos" 

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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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: -----------------------
R e s p o n sável 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 17.014-050, 
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 que assinaram o ajuste: 

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: José de Jesus Santos 
Cargo: Presidente 
CPF: 051.615.718-37 RG: 14.326.719-X 
Data de Nascimento: 26/04/1958 
Endereço residencial completo: Rua Rod Comandante João Ribeiro de Barros, Km 225 
Bauru - SP 
E-mail institucional: contato@sbeca.com.br 
E-mail pessoal: servicossocial@sbeca.com.br 
Telefone(s): (14) 99813-7795 
Assinatura: ----------------------
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TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE CRISTÃ POR MEIO DE 
SUBVENÇÃO. 

Em de junho de 'éloi/;,;ii ~ vinte, de um lado o Município de Bauru, com seâe à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ---;;;-46.137.410/0001-80, neste·ato representado por José Carlos Augusto Fernandes, 
Secretário Municipal do Bem Estar Socíal e Gestor do _Fundo Municipal da Pessoa Idosa, doravante denomin~do 
MUNICIPIO - SEBES e do outro lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins econômicos, ASSOCTAÇAO 
BENEFICENTE CRISTÃ, CNPJ 44.998.144/0001-54, Rua Santa Rita, nº 1-73, Bairro Vila Camargo, 
representada pelo (a) seu (sua) presidente, Vander Pedro.Rodrigues, RG 8.911.423, CPF 960.956.958-72, têm como 
justo e compromissado, nos termos da Lei autorizadora nº de de junho de 2.020, e mediante as cláusulas e 
condições estabelecidas, o seguinte: 

CLÁUSULA ffillMEIRA-do objeto 

Constitui objeto deste Tennç. de Colaboração a transferência de recursos financeiros destinados 
ao desenvolvimento do "Serviço de Acólhimei1t<J Jn;,irucional em Abrigo para Idosos", conforme Padrões 
Normativos apresentados pela Secretaria M_unicipal ,)_. l:lern fütar Social e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e de 
acordo com o Plano de Trabalho encartado as fo1Jrn, do prôcesso administrativo nº 72.326/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA- das o~rigdções da Organização da Sociedade Civil 

2. 1 Participar da rede socioass'srn11cial do município, mediante diretrizes estabelecidas pela LOAS 
(Lei Orgânica da Assistência Social) nº 12.435;201 l. t <lemais legislações pertinentes. 

2.2 Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços, programas ou projetos pactuados neste ajuste, de 
acordo com as diretrizes técnicas da SEBES e dos respectivos Conselhos Municipais. 

2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de seleção, 
• estabelecido a partir dos Padrões Normativos. 

2.4 Contratar e manter recursos humanos contemplando a equipe mínima referenciada, nos Padrões 
Normativos, estendendo a estes profissionais os pagamf;'ntos das rescisões contraruais proporcionais ao período em 
que o profissional esteve vinculado ao serviço i,.1u programa, exceto quando se tratar de aviso prévio indenizado, 
assumir os compromissos inerentes referentes a encargos t,rabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais relativos 
ao funcionamento da Organização da Sociedade CivH .e ao adimplemento deste termo, Dão se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiaria da administraçn;, pública pelos respectivos pagamentos, conforme art. 42 
incisos XIX e XX da Lei 13.019/2014, bein com,o manter um Fundo de Reserva para garantia de futuras rescisões 
trabalhistas. 

2.5 Apresentar de forma detalhada, llO' Plano de Trabalho os valores para o pagamento de 
contribuições sociais, FGTS, férias. décimo ~~·n.::c~iYo suit.io. salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais incidentes sobre a equipe pr···•i:~!ü dcsJc CJUe tais valores correspondam às atividades inerentes a. 
consecução do objeto, a qualificação técnic.:: ·,~,1 .·•·1~'i. ria par'1 a execução da função a ser desempenhada que sejam 
compatíveis com o valor de mercado da regiãc- , .. :~1 . ;'l,..1a 1• não superior ao teto do Poder Executivo. 

2.6 Aplicar integralmente os rncur':uc financeiros repassados na execução dos serviços, programas 
ou projetos, objeto deste Tenno de Colaboração, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras 
previstas no item 2.16, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, observando o 
princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, 
da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e Jo julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade. 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTAD:DESÃOPAULO r=~• ~~ _g~b1 
2.7 Apresentar quadrimestralmente, ou a qualquer tempo a pedido do gestor público, no sistema de 
Prestação de Contas do Terceiro Setor, constante no site da Prefeitura Municipal de Bauru - Secretaria de Economia 
e Finanças prestação de contas referente os recursos auferidos no periodo e anualmente, conforme Instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da Organização 
da Sociedade Civil. 

2.8 Apresentar mensalmente por meio eletrônico, aos técnicos de monitoramento referenciados 
relatório de atividades de acordo com o modelo apresentado pelo gestor. 

2.9 Priorizar os encaminhamentos atendendo, as fonnas de acesso constante no padrão normativo. 

2.1 O Participar através de seus dirigentes e técnicos das reuniões e cursos de capacitação promovidos 
pela SEBES, visando o aprimoramento dos serviços, programas ou projetos prestados. 

2.11 Agendar as férias dos funcionários de forma escalonada, durante o ano, visando a não 
interrupção dos serviços prestados pela Organização da Sociedade Civil, tendo em vista a complexidade do 
atendimento. 

2.12 Apresentar para a administração publica, através de oficio, em tempo hábil para manifestação 
do gestor, os eventos e/ou demais atividades que porventura suspenda o atendimento da população, informando as 
tratativas adotadas junto ao usuário sobre a suspensão do atendimento. 

2.13 Fica vedado a qualquer titulo pagar com recursos vinculados a parceria, servidor ou empregado 
do setor público, bem como utiliza-lo em para finalidade alheia ao objeto da parceria de acordo com art. 45 da Lei 
13019/2014. 

2.14 
Colaboração. 

Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de 

2.15 Divulgar a parceria da SEBES como órgão cofinanciador dos serviços, programas ou projetos 
nos meios de comunicação, materiais de divulgação, placas, home page, identificação dos veículos adquiridos com 
os recursos públicos, conforme modelo aprovado pelo gestor. 

2.16 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo em conta 
bancária especifica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada sua 
transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil. 

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

2.18 Apresentar os documentos-fiscais originais quando solicitado, nota fiscal eletrônica - NF-e, para 
compra ou prestação de serviços que comprovem as despesas de acordo com a Resolução nº 03/2017 do TCESP 
com a indicação do número do Termo de Coiaboração. número da lei autorizadora e identificação do órgão 
concessor e justificativa. Acompanhará as nota's fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de 
pagamento de ISS; sendo responsabilidade do t01nador'do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota 
fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais_: ; 

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

2.20 Na apresentação de notas fis~s.:j,~,c.01nt.~tível,.)PVA, licenciamento, e seguro veicular, contratos 
de locação, termos de prorrogação e reajustes e r,agamento de IPTU somente com os comprobatórios em nome da 
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Organização da Sociedade Civil, e destinados ao uso do serviço, programa ou projeto cofinanciado, devendo nos 
casos de automotores conter o número da placa e cópia do CRL V. 

2.21 Na apresentação de notas fiscais referente a aquisição de beneficias para usuários e funcionários 
juntar a relação nominal dos beneficiários com assinatura e data visando a identificação e comprovação. 

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

2.23 Apresentar para o Gestor Municipal as demissões do quadro de pessoal objeto desta parceria, 
com antecedência de 30 dias da sua homologação visando a mais ampla fiscalização quanto ao cumprimento por 
parte da Organização da Sociedade Civil dos compromissos trabalhistas. 

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

2.25 Vedado a Organização da Sociedade Civil, comprometer durante a carga horária da equipe 
referenciada no Plano de Trabalho para outras atividades desenvolvidas que não objeto da parceria. 

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

2.27 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente e havendo saldo no primeiro dia do 
exercício seguinte, deverá ser devolvido a respectiva conta do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, através de GRE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - das obrigações do Município - SEBES 

3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros e objeto deste Termo, 
através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa em parcelas, conforme cronograma de desembolso. 

3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços, 
programas ou projetos contratados, objeto do Termo; 

3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes no Padrão Normativo; 

3.4 Promover a capacitação continuada da rede socioassistencial; 

3.5 Recomendar e oficializar: prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade. 

3.6 Disponibilizar aos Conselhos Municipais relatórios das atividades da Organização da Sociedade 
Civil, quando solicitado; 

3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, valendo-se de apoio técnico e 
pareceres de outras áreas quando julgado pertin~nte. 

3.8 Analisar tecnicamente os relatórios sociais quadrimestral na prestação de contas quadrimestral 
apresentada pela Organização da Sociedade Civil, estabelecendo o nexo de causalidade entre as atividades e plano 
de trabalho e o objeto da parceria estabelecida à.través, da equipe de monitoramento e entre as receitas e as despesas 
de acordo com plano de aplicação através, da equipe administrativa. 

3.9 Emitir relatório técnico conclusivo d~ análise da prestação de contas final, após homologação 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação levando-se em consideração a parceria celebrada,. 
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3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste 
Termo de Colaboração caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executado. 

CLÁUSULA QUARTA- do Financiamento 

4.1 O Município - SEBES através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa destinará o valor total de 
R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Programa de Trabalho 08.244.0022.2054, que custeará EPI's, 
materiais de higiene e materiais de limpeza, nos tennos da regulamentação municipal, no total de 63 vagas. O 
repasse será feito em conta aberta em Banco Oficial, que deverá ter movimentação e aplicação dos recursos 
recebidos, comprovados em extratos bancários, a ser pago em parcelas única confonne cronograma de desembolso, 
até o 5° dia do mês. 

4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil que utilizar recursos na modalidade fixadas 
no item 4.1 denunciar o Tenno de Colaboração ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência. 

4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Tenno de Colaboração, confonne 
item 6.1 dando-se o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido o 
prazo estipulado, o Gestor deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal e o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo - TCESP por meio de oficio. 

4.4 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Colaboração, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa -FUMPI em sua respectiva conta através deGRE. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA- Da Execução 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
as legislações pertinentes, respondendo cada um dos participes pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SEBES, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando asseguradas a seus agentes qualificados, o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou· ilão;:justificativas com relação às disfunções porventura havidas na 
execução. 

5.3 A Organização da Sociedade Civil indica o Sr. (a) Vander Pedro Rodrigues, que se 
responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas. 

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

CLÁUSULA SEXTA - da Prestação de Contas 

6.1 A Organização da Sociedade Civil cumprirá as normas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e as seguintes condições: 
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J - Prestação de contas até o dia l O ( dez) do mês subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada 
do relatório da execução fisico-financeira e extratos bancários, conciliação bancária separadamente, por 
fonte de financiamento; 

li - Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo Colaboração de acordo 
com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e conciliação bancária 
evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso. 

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

IV- Apresentar quadrimestral mente juntamente com as prestações de contas as Certidões Negativas de Débitos 
(FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 3º Quadrimestre 
deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento de encargos, 
juntar a documentação comprobatória. 

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA- Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil 

7 .1 Pela execução da parceria em desacord,, com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da 
legislação específica, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as seguintes sanções: 

l - advertência; 

lI - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

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

CLÁUSULA OITAVA-da Vigência 

O presente Termo terá vigência de 03/07/2020 a 31 /l 0/2020 

CLAUSULA NONÁ- Da Alteração e da Denúncia 

9.1 O presente Tenno poderá ser aditaào nas metas. valores e período de vigência, por conveniência dos 
partícipes, sendo precedida de parecer do gestor · 
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9 .2 O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência dos participes, após 
notificação prévia de 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho, a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos, e de acordo com o art. 27 do Decreto 
Situação de Emergência em Saúde Pública nº 14.664 de 20 de março de 2.020. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-Do Foro 

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

Bauru, 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

VANDER PEDRO RODRIGUES 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ 

TESTEMUNHAS: ,-,--------
Nome: Nome; 

RG: RG: 
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE CRISTÃ· 
ABC 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº /2020 

OBJETO: "Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos" 

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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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 

IPROC.N• 
FOlHAS 

Endereço residencial completo: Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira 3-33 
E-mail institucional: a1ineoliveira@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 ajuste: 

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: Vander Pedro Rodrigues 
Cargo: Presidente 
CPF: 960.956.958-72 RG: 8.911.423 
Data de Nascimento: 29/06/1960 
Endereço residencial completo: Rua Benedito Araujo Ferreira nº 1-9, Villagio 
Bauru - SP 
E-mail institucional: paivabauru@terra.com.br 
E-mail pessoal: vanderesther@uol.com.br 
Telefone(s): (14) 98117-4296 
Assinatura: _____________________ _ 
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ATA DA 18ª REUNIÃO, SESSÃO ORDl~ÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

2 PESSOA IDOSA-COMUPI/ BAURU. Ata da Décima Oitava Reunião, sessão 

3 Ordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa COMUPI/Bauru, gestão setembro de 

4 2018 a setembro de 2020, realizada aos dezessete dias do mês de abril do ano de 

5 dois mil e vinte, com início às 15h00, pelo sistema ON UNE, em ambiente virtual, por 

6 meio do aplicativo ZOOM MEETING de acordo com a Resolução COMUPI 001/2020, 

7 com a presença dos(as) Conselheiros(as): Ana Angélica Genaro (AELESAB), Anna 

8 Carolina Mondillo (OAB), Aline Ataíde O. de Souza (SM Saúde), Antônio Cezar W. 

9 Bueno (ATIBA), Dalva Maria da Silva (ATIVA), Elizete Maria Barro (SM Cultura), 

12 

13 

Fernanda Santos P. Carpi (SEBES), Geralda Cristina de Paula (SEBES), João Sergio 

Bispo Santos (AAPIBR), Maria Aparecida C. da Silva (SESI), Maria Cristina dos S. 

Fernandes (SEBES), Mary Aparecida D. Çorrea (APAMPESP), Maria Helena B. Albanesi 

(PPI), Nilza Maria Talon (UNISAGRADO) e Rosely Inês M. de Moraes (ABC). 

14 Justificaram ausência Henrique Campiteli (SM Educação), Sabrina Henrique Betiol 

15 (SEBES) e Verônica Santos (UNISAGRADO). Iniciando a reunião às 15h00, a Sra. 

16 

17 

18 

\9 

20 

21 • --J 

23 

Presidente apresentou a Pauta on line, destacando o item do Expediente, ou seja, a 

aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 17/02/2020, que foi aprovada por 

unanimidade cuja leitura será realizada na primeira reunião presencial do Conselho. 

Prosseguindo, a Sra. Presidente passou a apresentar os itens da Pauta: 1°) Doação 

de um carro pelo CNDPI (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, 

por meio do CEI/SP (Conselho Estaduai do Idoso), cujo Comunicado foi 

encaminhado aos conselheiros por e-mail: A Sra. Presidente leu o Comunicado 

n° 10 do CEI/SP, de 03/04/2020 para ::onhecimento dos(as) Conselheiros(as) e 

24 explicou que com a recusa por pRrte do CEI/SP sobre a oferta do carro, o CNDPI 

25 solicitou-lhe que repassasse a doa,;;â0. i:i utn dos Conselhos Municipais do Idoso do 

26 Estado de São Paulo. A Mesa· D/.·etorn · i:lo CEI/SP com a aprovação da Plenária 

27 encaminhou o Comunicado nº 10/ 2.020 aos Conselhos Municipais do Idoso do Estado 

28 de São Paulo e aos Gestores da Assistência Social dos municípios com as orientações 

29 e quesitos necessários aos que se interessassem pela doação. Concluiu a Sra. 

30 Presidente que a Secretaria Municipal do Bem Estar Social/SEBES, à qual o COMUPI 

31 está ligado, manifestou interesse na doação, assumindo os encargos provenientes da 

32 doação e do uso do veículo, informiõção essa repassada ao COMUPI. pela Sra. Maria 

33 Cristina Rossi, secretária Executiva e~ SEBES. Considerando-se, que o COMUPI atende 

1 
Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antoni(, rr,tclenk. nº J-:48 - Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 17016-010 
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34 

35 eventualmente seja o vencedor para receber a doação, algumas ponderações foram 

36 apresentadas pelos(as) Conselheiros(as): A Conselheira Ana Angélica Genaro 

37 manifestou-se a favor do recebimento da doação, uma vez que a Secretaria 

38 

39 

40 

41 

42 

45 

46 

47 

48 

concordou em assumir os encargos provenientes e decorrentes da doação e do uso do 

veículo, ao que a Conselheira Dalva Maria da Silva também concordou; a Conselheira 

Maria Helena B. Albanesi pontuou que o carro será doado para o Conselho e para o 

uso deste, destacando a necessidade de se redigir um documento que conste de 

forma pormenorizada, como poderá ser feito o uso do carro pelo Conselho, pois a 

prestação de contas, por parte do CNDPI recairá sobre o Conselho; a Conselheira Ana 

Angélica Genaro sugeriu a elaboração de um cronograma antecipado, por parte do 

Conselho, para uso do carro e conhecimento do órgão gestor. A Conselheira Maria 

Cristina dos S. Fernandes, entende que o Conselho e a SEBES deverão realizar, 

conjuntamente uma reunião para traçar as diretrizes do uso do veículo. A Sra. 

Presidente perguntou se mais algum(a) Conselheiro(a) gostaria de manifestar-se 

49 sobre o assunto e como não houve mais nenhum posicionamento foi colocado em 

50 Votação a aceitação pela SEBES do recebimento da doação do carro. Os(as) 

51 

52 

53 

54 • 56 

57 

58 

Conselheiros(as) presentes On Line aprovaram por unanimidade à aceitação da 

doação do veículo. A Conselheira Maria Helena B. Albanesi sugeriu e foi aceito por 

todos, que junto com a Ata seja encaminhada uma cédula de deliberação/votação na 

qual constará, aprovação ou não da Proposta de aceitação do Carro e outras, que 

podem aparecer no decorrer dessa reunião. 2º) Contato com o Promotor Público 

Dr. Zorzella Vaz com COMUPI: Sra. Presidente informou que no dia 08/04/2020 

recebeu a ligação telefônica do Promotor Público, que expôs a preocupação do MP 

frente à situação de risco dos idosos in·stitucionalizados, pois houve uma queda 

59 substancial na arrecadação das ILPI's. Prosseguindo, a Sra. Presidente leu a 

60 Resolução n° 52 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI), 

61 deliberada na reunião de 30/03/2020, que dispõe sobre as deliberações aprovadas na 

62 Reunião Extraordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa: Art. 1° 

63 "Aprovar a aplicação dos recursos do Fundo Nacional para atendimento das ILPI's, que 

64 não recebem ajuda do Sistema Único da Assistência Social, neste momento de 

65 pandemia"; Art. 2ª "Aprovar a criação de um banco de dados cadastrais das ILPI's, no 

66 âmbito nacional, pela Secretaria Nacional· de Promoção e Defesa dos Direitos da 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antonio l~·udente. ,;, 1-148 - Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 17016-010 

Telefone (14) 3221..í;i,13. E-Mail:comupi@bauru.sp.gov.br 
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Pessoa Idosa, juntamente com o Conselho N,acional dos Direitos da Pessoa Idosa; Art. .. 
30 "Suspender, por tempo indeterminado, a· realização da Sª Conferência Nacional dos 

direitos da Pessoa Idosa, tendo em vista a impossibilidade de realização de eventos 

com aglomerados de pessoas enquanto perdurar a pandemia do COVID- 19"; Art. 4°, 

s0 , 6º e 7º revogando artigos de determinadas Resoluções e Art. 8° Esta Resolução 

entra em vigor na data de sua publicação. Após dar conhecimento da Resolução acima 

citada, a Sra. Presidente colocou que as 03 (três) ILPI's de Bauru recebem recursos 

do SUAS, portanto não estão contempladas na referida Resolução e que no contato 

com o Promotor Público ficou claro que para o MP as Casas de Repouso também estão 

enquadradas como ILPI's, o que fez com que o Conselho indagasse à Vigilância 

Sanitária de Bauru se as Casas de Repouso são classificadas como ILPis? A resposta 

78 recebida afirmou que no nosso Município, a Vigilância, além de seguir a RDC 

79 283/2005 e a Portaria CVS 01/2019 entende que os Estabelecimentos são 

80 classificados em "ILPI: estabelecimento que presta assistência social a idosos em 

81 regime de internato, equipados para atender a necessidades de alojamento, 

82 alimentação, higiene e lazer, quando o tratamento médico não constitui o elemento 

83 central deste atendimento e Clínicas e Residências Geriátricas: Casa de repouso 

84 para pessoas acima de 60 anos, em regime de internato, destinado centralmente à 

85 prestação de serviços médicos, de enfermagem e demais serviços de apoio 

86 terapêutico." Para a Conselheira Rosely Inês de Moraes, devemos procurar atender as 

87 que mais necessitam de recursos nesse momento. A Sra. Presidente pontuou que as 

• Casas de Repouso constituem serviços particulares, com fins lucrativos, não sendo 

89 assim filantrópicas e que no seu entender deve-se pensar em procurar ajudar primeiro 

90 as filantrópicas. Para a Conselheira Maria Helena Bragança Albanesi, importante é 

91 pensar na vida das pessoas idosas que se encontram institucionalizadas nos diversos 

92 tipos de estabelecimentos. A Conselheira Maria Cristina Fernandes pediu a palavra 

93 para transmitir um posicionamento. do Sr. Secretário da SEBES quanto à questão ao 

94 recebimento da dqação do Carro, por meio de contato telefônico que manteve com 

95 ele nesse momento da reunião: para o-Secretário ainda há necessidade de acordar a 

96 proposta em relação aos recursos que a Secretaria terá que assumir, portanto deu a 

97 entender que a doação ainda não está definitivamente aceita pela Secretaria, ao 

98 contrário do que anteriormente havia sido afirmado ao COMUPI. 3°) Resolução 

99 001/2020 (enviada por e-mail) A Sra.· Presidente leu a Resolução que "Dispõe 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antonio Prudente, nº 1-148 -Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 17016-01 O 
Telefone (14) 3227:54·3, - E-Mail:comupi@bauru.sp.gov.br 
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104 

105 

106 

107 

108 

i 

função dos procedimentos a serem adotados na prevenção ao contagio pelo 

Coronavírus-COVID-19 ", a qual, após diversos considerandos necessarios, Resolve: 

Artigo 1 °: "Suspender as reuniões ordinárias e demais reuniões presenciais do 

Conselho, pelo prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis considerando as circunstâncias, 

conforme Decreto 64.864 de 17/03/2020" e Artigo 2º - "Os Membros do Conselho, 

representantes da Sociedade Civil e os representantes do Poder Público, serão 

convocados pela Presidente do COMUPI/Bauru; quando necessário, para discutir e 

aprovar questões urgentes, à distância, por meio eletrônico". Encerrando o assunto, a 

secretária do COMUPI informou que a referida Resolução foi publicada no DOM do dia 

16/04/2020. 4º) PL 22/2020 do Executivo A Sra. Presidente informou sobre o teor 

111 do PL 22/2020 do Executivo encaminhado à Câmara Municipal, que propõe um 

112 "confisco" dos recursos de 11 (onze) Fundos Municipais em Bauru, entre eles o do 

113 FUMPI/Bauru, para uma conta especial, a ser aberta, para o combate à pandemia. 

114 Prosseguindo esclareceu que esse PL é muito semelhante ao encaminhado pelo 

115 Executivo do Governo Estadual à Assembléia Legislativa de SP e explicou, que antes 

116 do envio do PL 22/2020 pelo Prefeito de Bauru à Câmara Municipal, a vereadora Sra. 

117 Chiara Ranieri Bassetto já havia apresentado um PL bem semelhante, mas que não 

118 teve continuidade na tramitação por entenderem haver vício de iniciativa. Em seguida 

119 a Sra. Presidente relembrou que o Conselho pretendia lançar novo Edital de 

120 Chamamento para o recebimento de Projetos de Entidades que prestam serviços aos 

• idosos ainda este ano. A Conselheira Geralda Cristina de Paula destacou que o CMAS 
e.; 

122 já liberou os recursos e se tiver dinheiro na conta será resgatado pelo Executivo, com 

123 a aprovação do PL. Para a Sra. Presidente o Conselho tem dois viés: a) uma 

124 Resolução deliberando parte de recursos do FUMPI para às ILPI's filantrópicas que 

125 estão atravessando um momento de dificuldades financeiras por força da Pandemia, e 

126 b) conversar com os vereadores, sensibilizando-os sobre a situação das ILPis e a 

127 idéia do Conselho em auxiliá-las. A conselh.eira Geralda Cristina de Paula acrescentou 

128 que, os recursos de Fundos não podem ser mexidos se estiverem comprometidos no 

129 atendimento às demandas solicitadas e a~eitas. 5º) Destinação de recursos do 

130 FUMPI às 3 ILPI's Filantrópicas de Bauru A Sra. Presidente deu a conhecer a 

131 Deliberação do CMI de Itapetininga·que destinou parte da verba do Fundo Municipal 

132 para atender ás necessidades de Uf"lc: 1LPI filantrópica, com a aprovação pelo Pleno do 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua AntoniG Pmdente. n'. 1-148 -Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 17016-010 
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4 



""'·"' ~,, '. COMUPI/Bauru FOLHAS 5 
133 respectivo Conselho Municipal do Idoso. J:ção essa que o COMUPI poderia estudar 

134 para deliberar a aprovação ou não. Discutiu-se a seguir qual o valor que o Fundo 

135 poderia repassar às 3 ILPI's filantrópicas da cidade - Vila Vicentina, ABC e Sociedade 

136 Dr. Enéas: mil reais ou dois mil reais por idoso. Retomando o item anterior, PL 

137 22/2020, algumas propostas foram apresentadas, como o conselheiro Antônio Cezar 

138 W Bueno sugeriu recorrer ao bom senso da Câmara Municipal, para a Sra. Presidente 

139 a Câmara Municipal deveria ter consultado os Conselhos sobre o assunto, sugeriu 

140 agendamento de uma audiência On Une com o Sr. Prefeito e conversar com os 

141 

1 
Vereadores, a Conselheira Maria Helena Bragança Albanesi opinou sobre o envio de 

um ofício aos Vereadores pontuando o papel do Conselho e a posição contrária ao 

proposto pelo Sr. Prefeito, o ConsE:i! ieiro Joã0 Sergio Bispo Santos sugeriu que a Sra. 

144 Presidente buscasse o apoio dos presidentes dos outros Conselhos Municipais 

145 elencados no PL para uma ação conjunta junto à Câmara Municipal e a Conselheira 

146 Ana Angélica Genaro sintetizou as ideias apresentadas em três itens, aceitos por 

147 unanimidade : a) destinação de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 2.000,00 (dois mil 

148 reais) por idoso abrigado às 3 (três) ILPI's filantrópicas; b) envio de um e-mail aos 

149 vereadores contra o PL 22/2020 com as devidas considerações e c) solicitação à 

150 Câmara Municipal da participação de conselheiros do COMUPI na reunião em que 

151 será discutido o PL. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada pela Sra. Presidente 

152 às 17h15, cuja Ata será redigida pela lª secretária, e após lida e aprovada pela 

153 Plenária será assinada pela Sra. Presidente e por quem a lavrou. 

• Anna Carolina Mondillo 

155 Presidente COMUPI 

156 

Maria Helena B. Albanesi 

1 a Secretária 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antonio Prudente, n" 1-148 - Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 17016-010 
Telefone (14) 3227-5433 .. E-Mail:comupi@bauru.sp.gov.br 
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Pauta da 19ª Reunião - Sessão Ordinária í 2ª0N LINE ) 

Conselho Municipal da Pessoa Idosa-COM1JPI/Bauru 
Gestão: setembro de 2018 - setembro de 2020 

Data: dia 12/05/2020 (terça- feira} 

Horário: 14h30 

ONLINE 

I - Expediente 

• Leitura da Ata da 18ª Reunião Ordinária ( 1 ª ONU_NE) em 

17/04/2020 

• Correspondências 

II- Ordem do Dia: Assuntos 

1. Repasse de recurso do FOMPI/ Bauru às ILPis Filantrópicas de 

Bauru 

2. PL 22/ 20, que dispôe sobre autorização de medidas. excepcionais 

no âmbito das finanças públicas em face da situação de emergência 

e estado de calamidade pública decorrente do Coronà vírus (COVID-

19) , no âmbito do município de Bauru (Fundos Municipais) 

Autoria: Prefeito Municipal. 

3. Outros assuntos 

III- Palavra aos Conselheiros/Participantes 

Bauru, 06 de maio de 2020 

Ann 

Presidente COMUPI 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antôr; ,J Pruder.:te, nº 1-1.48 -hrdi,;n Estoril,.Bauru/SP -CEP .: 
, 7016-010 

1 



.. 
• 

\ , ~o/ Pessoa Idosa I PROC. N•"i as/ .z..ot 
~,.. /'•, COMUPI/Bauru _ FOlHAS • 5' Ç;;, 

ATA DA 19ª REUNIÃO, SESSÃO ORDI~ÁRIA, DO CONS6EL,.;H.;O~M'=lU~N:'!iinêõiI•Í'Zii'Ã'i"'(=.õê=iA;::a:,""""':.J 

2 PESSOA IDOSA-COMUPI/ BAURU. Ata da Décima Nona Reunião, sessão Ordinária 

3 do Conselho Municipal da Pessoa Idosa COMUPI/Bauru, gestão setembro de 2018 a 

4 setembro de 2020, realizada aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 

s com início às 14h30, ON UNE, em. ambiente virtual, por meio do aplicativo ZOOM 

6 MEETING de acordo com a Resolução COMUPI 001/2020, com a presença dos(as) 

7 

8 

9 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

• 

Conselheiros(as): Ana Angélica G .,e H(J (AELESAB), Ana Lúcia Miqui (USP), Anna 

Carolina Mondillo (OAB), Aline Alaíde O. de Souza (SM Saúde), Claudia D. Correa 

(ITE), Dalva Maria da Silva (ATIBA), Elizete Maria Barro (SM Cultura), Fernanda 

Santos P. Carpi (SEBES), Geralda Cristina de Paula (SEBES), Maria Cristina Fernandes 

(SEBES), Maria Helena Bragança Albanesi (PPI), Márcia Aparecida Chelin (Vila 

Vicentina), Mary Aparecida· Dic(s Correa (APAMPESP), Nilza Maria Talon 

(UNISAGRADO), Nathalia Maria Ferriandes Parizoto (SM Saúde), Rosely Inês M. de 

Moraes (ABC), Tania Cristina Picoló (SEMEL) e Verônica Santos (UNISAGRADO). 

Participantes: Benedito da Silva, Marcos Perassoli (Vila Vicentina) e Sergio Húngaro 

(Vila Vicentina). Iniciando_ a reunião às 14h30, a Sra. Presidente apresentou a Pauta, 

Online, destacando os itens do Expediente: Leitura da Ata da 18° Reunião 

Ordinária do COMUPI, realizada em ambiente virtual aos 17/04/2020: por decisão do 

Pleno a aprovação será por meio de· encamihhamento de e-mail pelo Conselho aos(as) 

Conselheiros(as), com cédula de votilção/deliberação em anexo; Correspondências 

Encaminhadas: Ofícios: nº 191/2020 à SEBES Encaminhando e solicitando 

publicação no DOM da Resolução 001/2020, nº 193/2020 à SEBES Informando e 

23 solicitando publicação no DOM da Nova Composição da Comissão Executiva e n° 

24 194/2020 à SEBES Informando e solicitando publicação no DOM acerca da 

25 Substituição da Conselheira Edina Sueli Pereira (ATIBA) pela Sra. Dalva Maria da Silva; 

26 E-mails: À Vila Vicentina e à ABC solicitando dados a pedido do Conselho Estadual do 

27 Idoso-CEI/SP, ao Sindicato dos Contabilista~ encaminhando texto sobre destinação do 

28 IR ao FUMPI/Bauru, ao Conselheiro Walter Baggio Junior, com cópia para a Sra. 

29 Presidente, dos comunicados da Có,•iissfül' Permanente de Acessibilidade, à APAE 

30 encaminhamento os documentos s::.J1cn:ado5 anteriormente (Resolução 001/ 2019, Ata 

31 da Eleição e Ata da Posse), aos Vereadores Municipais com texto sobre o PL nº 

32 22/2020, ao CEI/SP com os dados ela· Vila Vicentina e da ABC, à SEBES com dados da 

33 Vila Vicentina e da ABC a pedido dá Secretaria membro da Comissão Executiva, à 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antonio Pr .. ,,1<,11tc, nº l-148 - Jardim Estoril, Bauru/SP -CEP.: 17016-010 
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34 ABC com Tipos de Protocolos (Enfrentame~to à Pandemia), à Vila Vicentina e à ABC 

35 solicitando dados sobre o impacto financeiro durante a Pandemia e as necessidades 

36 orçamentárias decorrentes, ao Ministério Público com esclarecimentos sobre o 

37 FUMPI/Bauru, ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - CNDPI solicitando 

38 o Regimento Interno e cópia das Atas do ano de 2019 e 2020, ao Setor de 

39 

40 

41 

42 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

•• 56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Comunicação da Prefeitura de Bauru solicitando o envio das peças/banner's digitais da 

Campanha COVID-19, ao Sr. Matsuda com as respostas e esclarecimentos solicitados 

em relação ao COMUPI e ao FUMPI; aos(às) Conselheiros(as): Texto para destinação 

do IR ao FUMPI/Bauru, Informes da Vigilância Sanitária sobre o que é ILPI e Casas de 

Repouso, Convocação/Ata e Pauta da reunião de maio, Envio da Lei 13.019 - Lei do 

Marco Regulatório, Comunicado sobre a publicação no DOM da Resolução COMUPI 

001/2020, Texto encaminhado ao Sindicato dos Contabilistas e Relatório da Frente 

Nacional de Apoio às ILPIS. Correspondências Recebidas: Parecer Jurídico enviado 

pela ABC, Resposta da Vigilância Sanitária sobre ILPI's e Casas de Repouso, Resposta 

do advogado Dr. Luiz Fernando Maia sobre a destinação do IR ao FUMPI/Bauru, Ofício 

referente ao Proc. Digital 1004417-62.2020.8.26.0071 em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível da Comarca em Bauru, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de MCC 

Ribeiro Clínica e Residência Geriátrica - EPP e outro, informando a concessão da 

tutela de urgência que determina a imediata suspensão das atividades da empresa 

com nome fantasia Residencial Geriátrico Cantinho Infeliz, Consulta do Sr. Tsuyoshi 

Matsuda, solicitando informações sobre o COMUPI/Bauru e o FUMPI/Bauru, Solicitação 

do CNDPI dos dados das ILPIS, Ofício da ABREC sobre a saída da representante da 

Entidade no COMUPI e a manifestação do não interesse da Entidade ter assento junto 

ao COMUPI, do Conselheiro Ubaldo Benjamim informando que o anexo não foi 

encaminhado junto ao e-mail, do CNDPI em resposta ao COMUPI, solicitando que 

informe quais as Atas solicitadas pelo Conselho, Resposta dos Vereadores Losila, 

Manfrinato, Serginho Braun, Carlão· do Gás e Meira sobre o Ofício encaminhado 
. ..., 

referente ao PL 22/2020, Da . Ouvidoria · do MP SP agradecendo as informações 

recebidas e informando que o processo seria encaminhado ao MP de Bauru, do CNDPI 

informando o link para ter acesso às· Atas solicitadas, com exceção das duas últimas, 

da SEBES informando os comunicados rec;ebidos do CEI/SP sobre a doação de um 

Carro e a Norma Técnica, Ofício da ABC,- APAE agradecendo o envio dos documentos 

e da SEBES o envio do Decreto sobre Material de Consumo. Prosseguindo, a Sra. 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antorio Pn,dente, eº 1-148 - Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 17016-01 O 
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Presidente passou a apresentar os itens, da Pauta: 1)PL 22/20, que dispõe 

68 sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito das finanças 

69 públicas em face da situação de emergência e estado de calamidade 

10 pública decorrente do Corona vírus (COVID-19), no âmbito do 

11 município de Bauru (Fundos Municipais), de autoria do Prefeito 

72 Municipal: A Sra. Presidente fez breve relato sobre como o referido PL foi 

73 encaminho à Câmara Municipal, primeiro pela Sra. Vereadora Chiara Ranieri e, 

74 após ser rejeitado por vício de iniciativa, foi apresentando pelo Prefeito, 

75 "confiscando" Fundos Municipais, entre eles o FUMPI/Bauru, o que justificou o 

• envio de Ofício aos vereadores expondo as razões do Conselho colocar-se 

77 contra o PL, considerando que parte dos recursos do FUMPI/Bauru seriam 

78 destinados, no momento às três ILPis filantrópicas da cidade e provavelmente 

79 no segundo semestre à publicação do Edital de Chamamento Público n° 002 

80 sobre fomento de Projetos das OSC's. A Sra. Presidente frisou que nenhum 

81 vereador fez menção ao Ofício encaminhado pelo COMUPI na reunião da 

82 Câmara Municipal e, que no dia 23/04 o Sr. Prefeito protocolou uma Emenda 

83 Supressiva ao PL retirando o Fundo Municipal da Pessoa Idosa do rol de Fundos 

84 Municipais previstos no PL 22/2020. A conselheira Maria Helena B. Albanesi 

85 complementou as informações, sobre o citado PL, destacadas na sessão da 

• Câmara Municipal dessa semana, na qual a vereadora Sra. Chiara Ranieri 

87 apresentou duas emendas, sendo uma sobre a destinação dos recursos dos 

88 Fundos Municipais apenas para à assistência em relação à pandemia e a 

89 retirada dos Fundos Municipais da Assistência Social e da Criança e 

90 Adolescente do rol do PL 22/2020. 2) Repasse de recursos do FUMPI/ 

91 Bauru às três ILPis Filantrópicas de Bauru: Iniciando o assunto, a Sra. 

92 Presidente esclareceu que o repasse seria à Vila Vicentina Abrigo para Idosos . 
93 com quarenta e oito idosos ·.abrigados, à ABC com sessenta e três idosos 

94 abrigados e à Associação Dr. Enéas de Aguiar com aproximadamente dez 

95 idosos, já que o Conselho não detém a informação precisa da quantidade de 

96 abrigados nesta Entidade, pois ainda não recebeu nenhum documento desta. 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antonio Prudente, nº 1-148 - Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 17016-010 
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Prosseguindo a Sra. Presidente informou que o valor per 

repassado a cada Entidade deverá ser definido pelo Pleno. 

capita a ser 

Retomando a 

discussão realizada na reunião anterior, de abril, a Sra. Presidente novamente 

expôs a necessidade do repasse de recursos às três ILPis filantrópicas da 

cidade, pois a arrecadação de cada uma delas sofreu sensível diminuição, já 
' 

que as medidas da administração pública para combate à COVID-19 

determinou, dentre outras, a. proibição da realização de eventos com 

aglomeração de pessoas, como as festas, bazares e outros, eventos estes 

cujas respectivas arrecadações representavam percentual expressivo no 

orçamento destas. Explicou ainda aos(às) Conselheiros(as) que as doações à 

107 estas Entidades também diminuíram muito, talvez reflexo direto da crise 

108 econômica do país com a Pandemia. Continuou explanando que as três ILPI's 

109 filantrópicas também estavam tendo muita dificuldade em arcar com as 

110 despesas habituais das respectivas instituições, como despesas de custeio e 

111 RH, conforme informações recebidas, fornecidas pelas próprias Conselheiras e 

112 representantes da ABC e da Vila Vicentina no COMUPI, e que, portanto, as 

113 ILPI's não possuíam apenas necessidades de recursos para utilização com 

114 aquisição de produtos/insumos os quais havíamos tratado na reunião de abril, 

11s ou seja, não possuíam necessidade apenas de materiais para utilização na 

• prevenção à COVID-19. A conselheira Geralda Cristina de Paula informou que o 

111 Fundo Municipal da Assistência Social é quem repassa às OSC recursos para 

11s RH e custeio, considerando que os recursos do FUMPI/Bauru deveriam ser 

119 apenas para o combate ao Corc:ina Víru_s. O participante, Sr. Sergio Húngaro, 

120 presidente da Vila Vicentina, com a palavra, informou que a ILPI possui 

121 sessenta e nove funcionários, sendo qüe aproximadamente metade do RH é 

122 custeada com verbas públicas e metade pela própria ILPI. A conselheira 

123 Geralda Cristina de Paula colocou que o Pleno não poderia alterar o que já 

124 havia sido deliberado na reunião anterior, realizada no mês de abril. A 

125 conselheira Maria Helena Bragança Albanesi expôs que na reunião anterior, de 

126 dezessete de abril de 2020, o assunto do repasse de parte de recursos do 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antonio Prndente, nº 1-148 -Jardim Estoril, Bauru/SP -CEP.: 17016-010 
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FUMPI às ILPI's foi realmente discutido em plenária, mas que, entretanto, não , .. 

havia sido deliberado, pois o quanto foi deliberado consta na respectiva Ata às 

linhas 143 a 147como:" a Conselheira Ana Angélica Genaro sintetizou aos demais 

as ideias apresentadas em três itens, as quais deveriam ser colocadas em votação, os 

quais foram aceitos por unanimidade: a) destinação de R$ 1.000,00 (um mil reais) à 

$2.000,00 (dois mil reais) por idoso abrigado às 3 (três) ILPI's filantrópicas; b) envio 

de um e-mail aos vereadores contra o PL 22/2020 com devidas considerações e c) 

solicitação à Câmara Municipal da participação de conselheiros do COMUPI na 

reunião em que será discutido o PL", portanto, o Pleno irá deliberar nessa reunião 

sobre o valor e no que será destinado. A conselheira Rosely Inês M. de Moraes 

concordou com a colocação da Conselheira da Vila Vicentir:ia, pontuando que a verba 

pública não contempla valores para arcar com custos do RH. A Conselheira Márcia 

Aparecida Chelin disse que nunca foi questionado o valor do recurso repassado pelo 

140 Fundo Municipal da Assistência Social, mas nesse momento, ocorreu queda na 

141 arrecadação, com o fechamento do bazar, do Call Center e das contribuições, 

142 ocasionando déficit nas contas. A Conselheira Geralda Cristina de Paula disse que 

143 podemos tentar acionar a SM de Saúde para que assuma o repasse de recursos para o 

144 pagamento dos profissionais que os serviços prestados nas ILPI 's exigem, pois a 

145 Assistência Social não os pode cobrir. Para a Sra. Presidente essa discussão sobre a 

146 Secretaria de Saúde assumir o pagamento de RH afetos também tem permeado os 

posicionamentos do CNDPI e, ainda, considerando esse momento de pandemia e a 

situação das ILPI's, outros CMI têm adotado medidas de auxílio às ILPI's de sua 

149 cidade, com repasse de parte de recursos do Fundo Municipal do Idoso deliberando 

150 sua utilização também para verbas de RH e de custeio. Relembrou o assunto da 

151 reunião de abril sobre o contato com o Promotor Público que repassou a forma de 

152 pensar dos seus colegas das co'marcas vizinhas, no sentido de que também 

153 preocupam-se com a situação das ILPI's particulares, pois trata-se de questões afetas 

154 à Vida do Idoso em situação de risco, ·seja nas ILPls públicas, Filantrópicas ou 

155 Particulares. Em seguida a Sra. Presidente expôs ao Pleno que, em relação a este 

156 assunto, deverá deliberar sobre três questões: (a) o valor per capita a ser repassado 

157 à cada uma das três ILPI's, para o custeio de materiais de higiene, limpeza, EPI's para 

158 prevenção à COVID-19, medicamentos, exames, gêneros alimentícios, RH e Custeio; 

159 (b) o Prazo em que os recursos repassados pelo FUMPI deverão ser utilizados, e (c) o 
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Prazo para prestação de contas. A Sra. Pre~!dente informou que contatou o Secretário 

Municipal da SEBES que orientou sóbre ·o período para utilização dos recursos, 

sugerindo 30 (trinta), 60 (sessenta)· ou 90 (noventa) dias o prazo para prestação 

contas. A Sra. Presidente informou ainda que após a deliberação do Pleno em relação 

aos itens acima citados, será redigida uma Resolução do COMUPI para 

encaminhamento à SEBES e publicação no DOM e que, o Contrato de Fomento será 

firmado entre a ILPI beneficiada e a SEBES, órgão gestor do FUMPI/Bauru, 

oportunidade em que direitos e obrigações são estabelecidas neste documento. A 

conselheira Geralda Cristina de Paula apresentou a seguinte informação: a entidade 

deverá fazer 02 (dois) Planos de Trabalho, um contemplando verbas de custeio e 

outro de RH, sugerindo que procurem a funcionária pública responsável na SEBES, 

Aline. Colocados os 04 (quatro) Itens em Votação ao Pleno, referentes ao Repasse 

de parte de Recursos do FUMPI/Bauru às 03 (três) ILPI's filantrópicas do Município de 

Bauru: Vila Vicentina Abrigo para Idosos, Associação Beneficente Cristã - ABC e 

Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho, sendo: I) o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) por idoso abrigado, considerando 48 (quarenta e oito) idosos na Vila 

Vicentina, totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), 63 (sessenta e três) 

idosos na ABC, totalizando R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis reais) e 07 (sete) 

idosos na Sociedade Dr. Enéas de Carvalho, observando-se que nesse momento, a 

Conselheira Fernanda Santos P. Carpi informou ao Pleno que contatou por telefone a 

responsável pela Entidade que confirmou o número de idosos que possui abrigados 

até então; II) se os recursos repassados pelo FUMPI às ILPI's filantrópicas poderiam 

também ser utilizados para pagamento de RH e verbas de custeio; III) prazo de 30 

(trinta), 60(sessenta) ou 90 (noventa) dias para utilização dos recursos repassados do 

FUMPI pelas ILPI's, e IV) prazo de 30 (trinta) dias para a prestação contas pelas 

ILPI's contados a partir do encerramento do prazo para utilização dos recursos. 

186 Presentes à esta reunião 17 (dezessete) Conselheiros(as) Titulares os quais 

187 respectivamente votaram pelo· SIM--nos itens I, II e IV, e votaram no item III pelo 

188 prazo de 90 (noventa) dias para: utilização dos recursos: l)Ana Angélica Genaro 

189 (AELESAB), 2) Ana Lúcia Miqui (USP),_ 3)Anna Carolina Mondillo (OAB), 4)Aline Ataíde 

190 O. de Souza (SM Saúde), 5) Claudia D. Correa (ITE), 6) Dalva Maria da Silva (ATIBA), 

191 7) Elizete Maria Barro (SM Cultura), S)Fernanda Santos P. Carpi (SEBES), 9) Geralda 

192 Cristina de Paula (SEBES), 10) Maria Cristina Fernandes (SEBES), 11) Maria Helena 
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Bragança Albanesi (PPI), 12) Márcia Aparecida Chelin (Vila Vicentina), 13) Mary 
.•, 

Aparecida Dias Correa (APAMPESP) 14): Nilza Maria Talon ( UNISAGRADO), 15) 

Nathalia Maria Fernandes Parizoto (SM Saúde), 16) Rosely Inês M. de Moraes ( ABC) 

e 17) Tania Cristina Picolo (SEMEL). Resultado da Votação: UNANIMIDADE. 3) 

Outros Assuntos: Com a palavra a Sra. Presidente comentou sobre: a) Importância 

da participação efetiva dos(as) Conselheiros(as) nas ações do Conselho, envolvendo 

inclusive as reuniões virtuais, b) O acesso dos(as) Conselheiros(as) à página do 

COMUPI/Bauru no Facebook seja · curtindo, comentando ou compartilhando as 

postagens, pois tem constatado a visualização por somente 02 (dois) conselheiros, 

solicitou inclusive à Conselheira Veronica Santos que compartilhasse no grupo da UATI 

da UNISAGRADO no aplicativo Whatsapp, a existência da página do COMUPI no 

Facebook e as postagens, recomendação esta que estendeu aos(às) demais 

Conselheiros(as) que possuam grupos de idosos em Whatsapp ou Facebook. A 

Conselheira Maria Cristina Fernandes opinou sobre a divulgação dos serviços voltados 

à pessoa idosa para conhecimento ·de muitos e a Conselheira Nilza Maria Talon disse 

ter sido muito boa essa pontuação da Sra. Presidente, "chamada de atenção", e que a 

partir de agora irá acessar a página do COMUPI no Facebook. e) 1ª Live musical 

promovida gratuitamente pelo Studio LT em prol da ABC com apoio do COMUPI, com 

pouquíssima participação dos(as) Coriselheiros(as), seja assistindo ou compartilhando 

o evento, o que acarretou poucas audiência e doações. Agradeceu à conselheira Tania 

Cristina Picolo, que com seu esposo disponibilizaram gratuitamente o Estúdio para a 

gravação e transmissão da Live e a colaboração espontânea e gratuita dos músicos. 

Necessário que o Conselho auxilie na busca por empresas que venham a apoiar e 

patrocinar esses eventos que estão virilizàndo na mídia, d) Reunião do Comitê de 

Crise da COVID-19 da OAB Bauru, do qualJaz parte a Sra. presidente, realizará uma 

Live Musical no próximo domingo em pi-oi da Vila Vicentina e da Escola Lar Santa 

Luzia para Cegos, e) Denúncias, por telefone, tem ocorrido em grande quantidade, 

não só de violência em relação à idosos, mas também sobre a proibição de visitas aos 

idosos nas Casas de Repouso pelos familiares, que também se configura como forma 

de violência. A Conselheira Geralda_ Cristina de Paula alertou sobre a existência de 

decretos que estabeleceram o isolamento desse grupo de risco, as pessoas idosas, e 

a proibição das visitas. A Presidente po_ntuóu que embora as visitas estejam proibidas 

é preciso flexibilizar o acesso dos idoso_s aos familiares e amigos, por meios virtuais, 
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telefonemas, etc., para que seja preservago o vínculo afetivo e para que não haja 

prejuízo emotivo, psicológico e outros aos idosos. f) Contato com várias Paróquias de 

Bauru sobre a possibilidade de disponibilização de equipamentos de som, a serem 

utilizados nas ruas, para a propagação de orientações de cuidados e prevenção ao 

contágio do Coronavírus, g) Visitas às Casas de Repouso não estão sendo realizadas 

nesse momento pela impossibilidade e proibição de entrada, como colocado acima, 

mas o Conselho precisa obter uma estratégia para monitorar as Casas de Repouso 

(ILPis) nesse período, para continuarmos a exercer o papel de fiscalização e de 

controle social. A Conselheira Ana Cristina Genaro comentou a necessidade do 

Conselho e de suas ações serem mais divulgados e rever a posição dele em relação às 

Casas de Repouso. A Conselheira Tania Cristina Picolo informou a realização de mais 

uma Live musical nessa quinta-feira às 20h em prol da ABC/Paiva e provavelmente 

estará presente o Sr. Miguel Daré, voluntário muito ativo e participante na instituição. 

Encerrando a Conselheira Maria Helena B. Albanesi repassou algumas outras 

informações, como: a) O CNDPI, por Resolução, cancelou a realização da Conferência 

Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que havia sido prevista para outubro, sem 

previsão de data, b) O Conselho Estadual do Idoso de São Paulo preparou um 

Questionário e uma Planilha para os CMis do Estado de São Paulo, e aguarda a 

244 devolutiva e e) o Conselho precisa encaminhar o nome dos Conselheiros para 

245 representarem-no no Conselho Municipal de Esporte. A Conselheira Dalva Maria da 

246 Silva, representante da ATIBA ofereceu-se para estar no CM Esporte, aceita pelo Pleno. 

• Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada pela Sra. Presidente às 17h15, cuja Ata 

248 será redigida pela 1ª secretária, e após lida e aprovada pelo Pleno será assinada pela 

249 Sra. Presidente e por quem a lavrou. 

250 Anna Carolina Mondillo Maria Helena B. Albanesi 

251 

252 

Presidente COMUPI 1 a Secretária 
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Conselho Municipal da 

~s2~osa [;; ~1Y<OcJ 
Resolução 002/2020 - COMUPJ/BAURU 

Dispõe sobre as atjvidadtis do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa - COMVPI/Baun,t no 
·período de isolamento social pela prevenção !l-0 
.Covid-19. 

Considerando previsão expressa do art. 3° da Lei 10.741/2003, Estatuto do 
Idoso, que determina a obrigação da famílía, da comunidade, da sociedade -e do Podiir 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a ·efetivação do direito à v.ida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cu]tura, ao esporte, ;io lllzér, -ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, bem como do 
art. 4°, da mesma Lei, que determina que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 
negligência, discriminação, violência,, crueldade ou opressão, e toc!o atentado aos seus 
direitos, por ação ou omissão; 

Considerando que o· COMUPI/Bauru, de acordo ·com o M. Z' da Lei· 
6.488/2014, é competente para a formulaç_ão, coordenação, supervisão e avaliação da 
Política Municipal da Pessoa Idosa no âmbito do Município, inediarite as seguintes 
atribuições: (1) - Formular diretrizes que objetivem a defesa dos direitos da pessoa idosa, a 
eliminação das discriminações e a plena integração das mesmas na·vída social, econômica, 
política, cultural e de lazer; (II) - Acompanhar, monitorar e .fiscalizar os programas, 
projetos e serviços, governamental 'e não· governamental em q\lestões relacionadas aos 
interesses da pessoa idosa; (III) - Fiscalizar o cumprimento das leis que atendam aos 
interesses da pessoa idosa; (IV) - Propor ao Poder Executivo e Legis!ativq a el_aboração de 
leis que visem assegurar, ampliar ou_ modificar direitos da pessoa idosa; (V) ~ Estiµiular 
estudos, debates e pesquisas objetivando prestigiar e válôrizar as pessoas idosas; (VI) -
Apoiar realizações concernentes ii pessoa idosa, promovendo entendimentos · e 
intercâmbios, em todos os meios, com organizações afins; (VII) - Estimular a organização 
e mobilização do s~omento da pessoa idosa, bem como a elaboração de. projetos que visem 
a sua participação nos diversos setores ,da atividade social; (VIII} - E~inar, fiscalizar e 
dar encaminhamento a assuntos que envolvam questões relacionada.s à peS$oa idosa, e 
outros correlatos; .. · ,. 

Considerando, que o Regiment9: Toterno do COMUJ>l/J3auro, ,determúta em ' 
· seu art. 7°, que o Pleno é o seu órgão máximo de deliberação, e, ell); seu art. 12 que 
compete ao Presidente a convocação e coci,rdenação das reuniões; sessões ordin.árias e 

.. extraordinárias, e ainda, os artigos 21 ·e 22. qüe determinam qué as· reuniões em sessões 
ordinárias serão mensais e as extraordinArias sempre que necessárias e qúe referidas 
sessões serão realizadas com a presença de no mínimo maioria simples dos Conselheiros 
em primeira chamada e, nos casos de urgência, com qualquer número. de ·Seus membros 
presentes; em segunda chamada, após 30 (trinta) minutos. 

Considerando o quanto prey.isto nos art. 2º e 3º da Lei' 12.:548, de 27 de 
· fevereiro de 2007, que consolida a Jegisláção referente ao Idoso e dispõe sobre.a Política 
Estadual do Idoso, de que o Estado, a sociedade e a familia têm o dever de ·assegurar ao 
idoso o direito à vida, à dignidade, ao. bém estar, à participação na sociedade e, no art. 22, 
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f f ;·:·r~·,·:\i Conselho Municipal da 
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-,, .. ! .. t~ ,:__ COMUPI/Baurú 
da mesma Lei de que compete ao C-0nselho Estadual do Idoso e aos Conselhos Municipais 
a supervisão e avaliação da Política Estadual qo:Idoso, no âmbito das respectivas instâncias 
político-administrativas. . .. : -

Considerando ·a extensa legislação brasileira_ vigente que assegura à Rede 
de Serviços de. Prevenção, Assistência e Promoção à Saúde das Pessoas Idosas e que no 
momento emergencial necessita ser articulada;: para fins de adoção de medidas volta<las às 
Pessoas .idosas em situação de risco· e vulnerabilidade, para prevenir e enfreQ;tar as 
consequências ocasionadas pela instauração da pandemia do novo corona vírus e 
decretação de estado de Emergência em Saíi4e Pú~líc_a em nosso município aos 
20/03/2020, por meio do Decreto Municipal 14 .664/20.20~ 

Considerando as coµsequências -diretas e indiretas do potencial contagioso 
da COVID-19 e a medida de isolamento social, como maiot premissa de diminuição do 
contágio: -

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI/Bauru RESÔL-VE 
sobre a -validade da realização de reuniões da Comissão Executiva,_ Pleno, Grupos 
Temáticos e Comissões Especificas por meios virtuais, suspendendo parcialmente as 
determinações do Regimento Interno referente as reuniões presenciais, desde que 
observadas as seguintes .considerações: 

Art. 1 º Nas reúniões da Comissão Eii:ecutiv:a, Grupo§ Temáticos e Comissões Específic!ls: 

I. Os grupos·poderão delíberarpor meio de ferramentas de conversa de texto, tais como e
mail, apl icati:vo · whatsapp, reuniões on line virtuais gravadas, etc, a critério dos seus 
integrantes mediante registro em Ata; 

Il. As ,;euniqes poderão ser rea!iz/ldas em ferramenta- online a ser: definida pelos 
inte~tes. tais corµo aplicativos:- Zoom, Hangout, Google Metting, mediante registró em 
Ata. 

Paragrafo único: As deliberayães deverão ser deduzidas a termo, em Ata nrópria, que 
deverá ser enviada aos(às) Conselheiros(as) por e-mail pela Secretária ~embro da -,. 
Comissão Executiva, como meio de formallzação dos _encaminhamentos. 

Art_ 2° Estão suspensas as' Reuniões Ordinárias· e· Extraordinárias do Pleno em plenárias 
presenciais. dos meses de abril, Maio, e Junho, as quais poderão ser realizadl!S em plenária, 
de forma remota, online, a critério da Comissão Executiva do Conselho, por meio de 
ferramentas coino: Zoom, Hangout, Google Metting; mediante registro em Ata_ 

I. Na realização das plenárias online, as formalidades serão mantidas, quais sejam: 
ConVQcação, Pauta, Verificação de Quórum, Abertura e Registro para Votação e Redação 
de At!!; 

Il. Serão aceitas co!llo justificativas de ausência a impossibilidade de acesso ao meio 
digital escolhido para a realização da plenária online, não computando a ausência para o(a) 
Conselheiro(a), desde que justificada antes .do início da mesma. '-

Parágrafo único: A Comissão Execirtiya do COMUPI/Bauru poderá estender o prazo de 
suspensão das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias plenárias presenciais seguindo, e de 
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acordo com as orientações dos órgãos de. saúde, infurmando aos(às) Conselheiros(&s) 
previamente. 

Art. 3° Para agilizar e corroborar processos decisórios e delibetativos sobre pauta urgente 
e/ou de plenária online, será encaminhado e-mail a todos(as) os(as) Conselheiros(as), com 
Cédula de Votação contendo a apresentação do pleito/tema, exposição de motivos, sendo a 
votação realizada da seguinte forma:. · 

I. Os(As) Conselheiros(as) receberão e-mail enviado pela Secretária membro da Comissão 
Executiva; 

II. Os(As) Conselheiros(as) deverão responder o e-mai~ dentro do prazo detemúnado, 
votando nas opções "A favor"f'Aprovada(o)", "Contra"/"Não Aprovada(o)" ou 
"Abstenção" ao pleito encanúnhado~ encaminhando ao <:omgp,k_éil.!;,auru.s_p0 g.9v.br· 

m. Os votos serão computados e as decisões irão considerar o quórum mínimo da plenária, 
para aprovação ou reprovação; 

IV. O voto por·e-mail do(a) Conselheiro(a) Suplente será válido na ausência do voto do(a) 
Conselheiro( a) Titular. · · · 

Art. 4 ° Cabe à Comissão Executiva encaminhar e detemünar ações necessárias que supram 
as necessidades de deliberação do Conselho.:Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI/Bauru, 
que não relacionadas nesta Resolução, com a devida publicidade de atos e decisões. 

Art. 5° As reuniões e deliberações realizadàs desde a dei.:retação de Estado de Emergência 
em Saúde deste município, determinado em Decreto Municipa~ são consideradas válidas. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na, data_de sua publicação. 

. . . . -- . . . 3 
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RESOLUÇÃO N° 03/2020 - de 25/05Í2020 - Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa de Bauru - COMUPI/Bauru 

Dispõe sobre a destinação de. recurso~ 
Às ILPis Filantrópicas de Bauru 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Bauru 
- COMUPI/Bauru, (Lei 4.497íl99, Lei 5.413/2006, Lei 6.488/2014), em reunião 
da Plenária em Sessão Extraordinária, on Jine, nas datas de 17/04/2020, com início 
às 15h, e aos 12/05/2020, com início às 14h30, no uso de .suas atqbuições legiris, e 
em confonnidade com a legislação municipal vigente, deliberou por unanimidade, 
disponibilizar recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI/Bauru, (Lei 
6.501, 03/04/2014 e Resolução 02/201.5, 31/01/2015, estabelece os critérios para 
utilização, fiscalização e controle dos Re<;ursos do FUMPI), para as ações 
preventivas nas ILPI's filantrópicas de nosso município, neste momento que 
prescinde de ações que promovam à saúde, a dignidade, a vida da população mais 
vulnerável à COVID-19: a população idosa institucionalizada. 

Considerando a Declaração de Etnergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organização. Mundial de Saúde - OMS, 
aos 30 de janeiro de 2020, e a Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de 2020 que 
declara Emergência em Saúde Pública de Itnportânciá Nacional - ESPIN. 

Considerando a extensa legislaçãô brasileira vigente que 
assegura à Rede de Serviços de Prevenção, Assistêncía e Promoção à S~úde da~ 
Pessoas Idosas e que no momento emcrgcncial necessita ser. articulada, para fins de 
adoção de medidas voltadas às Pessoas Idosas em situação dé risco e 
vulnerabilidade, para prevenir e enfrentar as conseqüências ocasionadas pela 
instauração da pandemia do nv!o cnrona vírus e decretação de estado de 
Emergência em Saúde Pública em nosso município aos 20/03/2020, por meio do 
Decreto Municipal 14.664/2020; 

Considerando os altos índices de transmissão, 
contaminação e letalidade do COVID-19 na população idosa, o que a inclui .no 
chamado "grupo de risco", e, ainda, .que a população idosa institucionalizada é 
muito mais vulnerável aos agentes biológicos do tipo do vírus causador do COVID-
19, justamente em razão do alto grau de fragilidade e de acometiinento de 
comorbidades por doenças crônicas; 
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Considerando ·que a pi;w,demia do COVID-19 pode 
acarretar negligência e abandono aos mais vulneráveis, e daí .a necessidade de 
ofertar cuidados não só paliativos, mas mtegrais a esta população; 

Considerando o vínculo das ILPI"s à Polftka Nacional 
de Assistência Social, e as normas emitidas pelos órgãos da Assistência Social, da 
Saúde, das Sociedades Científicas e demais legislações referentes aos Direitos da 
Pessoa Idosa; 

Considerando a escassez de recursos financeiros nas 
referidas ILPI's filantrópicas, ainda que recebam verbas do Sistema ÚnÍco de 
Assistência Social, frente ao gasto elevado não previsto orçamentariam.ente, bem 

• 
como a drástica redução das doações; 

,e, 

• 

Considerando o respeito ao ~ito fundamental à vida, a 
absoluta necessidade de minimizar o contágio e a disseminação do COVIb-19 entre 
os moradores, profissionais e cuidadores de ILPI's, 

Considerando que o COMUPI/Bauru, é órgão colegiado, 
paritário, permanente, consultivo, fiscalizador e dehôeràtivo e promotor de políticas 
públicas, composto inclusive por representantes de OSC's que desenvolvem 
atividades com idosos, com a competência de formulação, t;oordenação, supervisão 
e avaliação da Política Municipal da Pessoa Idosa. 

Considerando que o COMUPI/Bauru, de acordo com o 
Art. 2º da Lei .6.488/2014, possui como atribuições, dentre outras; acompanhar, 
monitorar e :fiscalizar os programas, projetos e serviços governamental e não 
governamental em questões relacionadas aos i.nteresses da pessoa idosa; Fiscalizar o 
cumprimento das Leis que atendam aos interesses da Pessoa Idosa; Propor ao 
Executivo e Legislativo a ehiboração de leis que visem assegu:tat e ampliar. os 
direitos da PI; Propor a criação e a implantação do Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa, e da Política Municipal da Pessoa Idosa, e Outros Corr<::latos. 

Considerando ainda os o:ffcios e. Planos de Trabalho 
Ernergencial, elaborados pelas ILPI'.s, filantrópicas de BaUJ1! e encaminhados ao 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa· de Bauru, COMUPI/Bauru, mencionando e 
justificando a necessidade de recursos financeiros do FUMPI/Bautu para.aqnisição 
de insumos e materiais que necessita adquirir. 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Bauru -
COMUPI/Bauru encontra-se atento ativamente junto às ILPI' s do município 
quanto às suas necessidades; recursos, população assistida, serviços ofertados e 
recursos humanos disponibilizados, para dimensionar conjuntamente com as 
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COMUP1/Bauru 
mesmas, e promover ações e mewdas de prevenção ao COVID-19 necessárias em 
cada uma de nossas 03 ILPI's filantrópicas. 

De ou1ro lado, estas ILPI's, estão dimehsionando sua. 
funcionalidade e definindo a proporcionalidade terapêutica que $Ubsidiará á 
indicação formal de cuidados paliativos em caso de agravo agudo à saúde de seus 
internos e profissionais, à exemplo de infecção por COVID-19, já que em casos de 
suspeita ou confirmação de contágio dos residentes destas instituições deverão 
ainda fornecer assistência em saúde adequada, definindo .critérios de cuidado rta 
própria instituição Oll de remoção de residentes e de retomo seguro à unidade de 
origem. 

É sabido que, quanto maior a presença de comorbidades 
e o grau de dependência funcional, infelizmente, maior a chance de ocorrência de 
desfechos desfavoráveis na população idosa. Por isso o Poder Públíco deve garantir 
todos os cuidados de promoção da saúde e preventivos também na população idosa 
institucionalizada 

Desta feita, temos que a população idosa 
institucionalizada é vulnerável, devendo-se priorizar ate11ção aos fi:unantes, 
portadores de doenças çrônico-degenerativas (doellçà. de. Parkinson; doei;tça de 
Alzheimer e outros tipos de demência; artrite reumatoide e outras doenças 
osteoarticulares; insuficiência renal; diabetes m!!llitus; hipertensão arterial 
sistêmica, insuficiência, cardíaca e outras.doenças cardiovasculares), etc. 

Diante da necessidade de imposição da restrição das 
visitas aos institucionalizados, deve-se ainda cuidar para fomentat meqidas para 
minimizar questões emocionais, deletérias decorrentes do isolamento social, 
atenuando a saudade dos familiares e àmigos, daqueles que. possuem o vfuculo 
afetivo preservado e também daqueles que não o possuem, buscando preservar o 
melhor nível de saúde física, cognitiva e mental. 

Neste contexto, é necessário ao menos garantir que a 
ILPI tenha equipamentos de proteção · individual (EPl's) e insumos (EPii; e 
medicamentos) para manter isolamento de idosos e funcionários em relação ao. 
COVID-19. Exemplo: Óculos de proteção ou protetor facial (face shield), máscara 
cirúrgica, avental, luvas de procedimento, gorro (para procedimentos que geram 
aerossóis), botas impermeáveis de cano longo, iuvas de borracha com cano longo, 
dentre outros, seguindo rigorosamente ~s orientações da NOTA TÉCNICA Nº 
04/2020 e 05/2020 GVIMS/GGTES/ ANVISA que são voltadas aos serviços de 
saúde e ILPis. 

Observa-se que os profissionais devem trocar a máscara 
cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao n;alizar atendimento~~ 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rna Antônio. Prudente, nº 1-148 - Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP.: 1701 · . 
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pessoas idosas com necessidade de aspiraçãó orotraqueal, ventilação mecânica não 
invasiva ou outros procedimentos que geram aerossóis. 

E, deverão utilizàr máscara citúrgica durante o tempo 
em que estiverem na ILPI. Jaleco e calçado serão de uso exclusivo na ILPI, não 
podendo de nenhuma fonna ser usado para sair. Tódas as áreas da ILPI devem ter 
disponíveis: pias com sabão líqnido e papel toalha e uma emba4tgem com álcool em 
gel a 70% abastecido. Todos os cnidadores devem ser treinados para a lavagem de 
mãos e aplicação de álcool em gel a 70%, várias vezes ao dia. Todos os residentes 
idosos devem ser estimulados à lavagem de mãos e ~ere.rn âlcool e!Il gel em 
suas mãos com à frequência de 2 horas, àntes das refeições e após o uso do 
banheiro . 

Importante ainda reforço na alimentação e hidratação, 
com oferta de líqnidos ( água, sucos), de ~ em maior quantidade. 

É · uma responsabilidade prevista nos artigos 230 da 
Constitnição Federal que prevê o dever do Estado de amparar as pessoas idosas, 
defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida, como 
também o artigo 3°, do Estatuto do Idoso, que trata do princípio da absoluta 
prioridade na efetivação dos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa idosa, 
compreendendo esse princípio a primazia, por parte deste segmento da população, 
em receber proteção e socorro, em ter preferência na foti:lluiação e execução das 
políticas sociais públicas. 

É possível, e maís acertado, a destinação direta de 
recursos públicos do FUMPJ/Bauru às ILPI's filantrópicas í.nsertas no grupo 
vulnerável, como é o .caso, atualmente, dos ·seus respectivos idosos 
fustituciónalizados, que vivenciam o risco de serem acometidos de sérios danos a 
sua saúde e até a morte; se não forem adotadas medidas efetivas urgentes a êvitar ó 
contágio, exponencial. 

No atual momento em que a sociedade se encontra, ou 
seja, durante a pandemia, essa providência é extremamente urgente e necessária 
justamente pelo fato de que as pessoas idosas estão no grupo de risco de 
contaminação pelo coronavírus, já que mnitas pessoas idosas institucionalizadas 
possuem comorbidades e diversas patologias inclusive demenciais, e portanto, são 
mais suscetíveis a serem contaminadas. 

Diante de todo o quanto exposto, visando àpoiar e 
auxiliar com aquisição de materiais e insumos, medicamentos necessários à 
prevenção para que os idosos tenham seus direitos fundamentàis garantidos, 
como o direito à vida e à saúde, durante e após a pandemia: 

Casa dos Conselhos de Bauru: Rua Antônio Piurl~-n~-1-148 :.:_ Jardim Estoril, Bauru/SP - CEP;: 17016Á\/ . 
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Art. l° O Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI/Banr:u, destinara 
diretamente às ILPrs filantrópicas do Município de Bauru, qnais sejam: Vda 
Vicentina Abrigo para ldosos, Associação Beneficente Cristã ~ ABC/Paiva, e 
Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) por idoso institucionalizado, recursos estes provenientes de dpações ao 
FUNDO MUNICIPAL da PESSOA IDOSA - FUMPI/Bauru, para 
atendimento de despesas de custeio, Rll, .gêneros alimentícios1 prodútos de 
higiene e limpeza, medicamentos, exames, EPl's para prevenção a:o COV0>-19, 
sendo: 

I - Vila Vicentina Abrigo para Idosos - (48) Idosos - Valor: R$ 96.000,00 

(noventa e seis mil reais); 

II - Associação Beneficente Cristã - ABC/Paiva - (63) Idosos Valor Total: 

R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais); 

m - Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Aguiar -- (07) Idosos Valor Total: 

R$ 14.000,00 (catorze mil reais). 

Art. 2º As ILPI's filantrópicas contempladas no art. 1° deverão utilizar os. 
respectivos recursos recebidos do FUMPI/Bauru, no prazo de até 90 (noventa) 
dias, a contar do seu recebimento. 

Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser ri:alizada no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir do encerramento do prazo para utilização dos recursos, 
estipulado no "caput" deste artigo. 

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua ·publicação, revogando
se as disposições em contrário. 

Art. 4° Cumpra-se, Registre--se e Publique--se. 

Bauru, 25 de Maio de 2020. 

Diretoria Executiva: 
Presidente: Anna Carolina Mondillo 1 

Vice-Presidente: Maria Cristina dos Santos Fernandes 
Primeira Secretária: Maria Helena Bragança Albanesi 
Segunda Secretária: Elizete Maria Barro 

5 
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RESOLUÇÃO COMUPI/ BAURU_ Nº001/ 2020, 20 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa

COMUPI/ Bauru, em t:unção dos procedimentos a serem adotados na 

prevenção de contagio pelo Coronvirus-COVID-~9 

· Considerando o Decreto Estadual nc 6~.854/202&, tle 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre a adoção d.e medidas adicionais, de caráter temporário e er:nergencial, 

de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo C.;,ronavírusJ, e dá providências 

correlatas; 

Considerando a Deliberação 1, de. 17/03/2020, do Comitê Administrativo 

Extraordinário Covid-19, de qué·trata o art. 3° do Dec. 64.864-2020, com Medidas 

de Prevenção no âmbito Estadual, etn complementação àquelas previstas no 

Decreto citado; 

Considerando a Resolução SEDS - 7, de 17/3/2020, que estabelece os 

procedimentos a serem adota·:ios n~ preyenção de contágio pelo Coronavírus -

CÓVID- 19; 

Considerando A Recomendação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

relativa ao COVID-19 para a defesa de di1:eitos das pessoas icjosas e pessoas com 

deficiência em situação de vulneratii;idade_; 

Considerando o Decreto Municipal nº. 14.664/2020, de 20 de marÇo de 2020 com 

Declaração de Situação de Eme~ência e~ ·saúde Pública, dispondo d.e medidas de 

enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus {COV!D- 19). 

O Conselho Municipal . da . Pessoa idosa-COMUPI/Bauru, considerando a 

existência da pandemia do COVID-19 (Novo CoronaVírus), nos termos declarados 

pela Organização· Mundia'/ da Saúd,e, usapdo da competência que lhe confere o 

artigo 2° da Lei Municipal n° 6-488, de 01 de janeiro de 2014, que Reestrutura o 

1 
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Conselho Municipal âa Pessoa Idosa-COMUPI e dá outras providências e co_mo 

medida profilática e prevéntivar i~ . · 

Resolve: 

Artigo lº! Suspender as reuniões ordinária_s e d_emais reuniões presenciais do 

Conselho, pelo _prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis considerando as 

circunstâncias, conforme Decreto 64.864 de 17 /03/2020 .. 

Artigo 2° - Os Membros do Conselho, rep~e~tantes da Sociedade Civil e os 

.representantes do Poder Público, serão . convocados pela Presidente do 

COMUPl/Bauru, quando necessário, para discutir e apro:var questões· urgentes, ii 
distância, por meio eletrônico. 

Artigo 3o· - Esta Deliberação entra em vigor na ·data de sua publicação. 

Presidente do COMUPI/Bauru . 

. ! . 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.695, DE 29 DE MARCO DE 2.020 
Declara estado de calamidade pública no Município de 
Bauru para enfrentamento da pandemia decorrente do 
novo Coronavírus - COVID-19 e dispõe sobre 
medidas adicionais. 

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 a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 (Decreto 7 .616, de 17 de novembro de 2011 ), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a situação de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto Municipal 14.664, de 20 de 
março de 2020; 

Considerando o que dispõe o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020 e a necessidade de se 
compatibilizar as regras em âmbito Municipal; 

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; 

Considerando que, segundo os relatos da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, em decorrência das 
ações emergenciais necessárias para conter a pandemia decorrente de COVID-19, as finanças 
públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemente 
comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da 
atividade econômica, 

DECRETA 

Art. 1 º Fica declarado estado de calamidade pública para todos os fins de direito no Município de Bauru. 

Art. 2° Ficam mantidas as disposições contidas na declaração de situação de emergência de que trata o 
Decreto Municipal 14.664, de 20 de março de 2020 e nos demais Decretos relacionados às 
medidas para enfrentamento da pandemia, no que não colidirem com o presente. 

Art. 3° O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do disposto 
no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 4° Fica mantida a medida de quarentena no Município de Bauru, consistente em restrição de 
atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do COVID-19, nos termos 
deste decreto. 

Parágrafo único. A medida a que alude o caput deste artigo, bem como as restrições, proibições, recomendações e 
determinações constantes dos Decretos Municipais 14.656, de 16 de março de 2020, 14.661, de 
18 de março de 2020, 14.664, de 20 de março de 2020, 14.670, de 22 de março de 2020, 14.680, 
de 24 de março de 2020 e das demais legislações municipais decorrentes da pandemia decorrente 
do COVID-19 vigorarão até o dia 7 de abril de 2020. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.695/20 

Art. 5° 

Art. 6° 

O Conselho de Crise do Coronavírus - CCB - BAURU, ouvido o Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao COVID-19 - CGEC - BAURU, instituídos pelo art. 4° do Decreto Municipal 
J 4.664, de 20 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de 
que trata o presente decreto, bem como aqueles referidos no parágrafo único do art. 4°. 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de março de 2.020 . 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

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

DANILO AL TAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em ,l, 1 de -~"]c....y.~==...,""'--- de 2020. 

NDRO BUSSOLA 

residente 
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SÃO PAULO 
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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 

21 de julho de 2020. 

LUIZ CA~O~RBOSA 
, --Relator 
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SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

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

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

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

21 de julho de 2020 . 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

Pre idente 

LUIZ CARL/.oa..r-oSA 
Relator 

Membro Membro 
AVIDA SILVA 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

QoJe, t~ 
Em~ de ~ de 2020 . 



• 
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 
23 de jul e 2020. 

Relator 



' 

• 
~ma,a Laaic~t't~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

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 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
29 de julho de 2020. 

ALEX ANDRO BUSSOLA 
Memb 

OQUETE 
Membro 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em .Q_ de ~-1~~"'-k"'-i-¼ ______ de 2020. 

Presidente 

• 
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~âma,a LucF de ~ü~L" 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

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. 

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 
29 de julho de 2020. 

J.:!~'~' SER BR'i.JM 
Pre ident 

FÁBIO S 

I 

Pubtk.~ção da Pzuta n., 
DJt~~.> Olid;: =~· ,;, :n:~,, 
IJiaOI froflf :20 , ... , .. ol.4-·•- .. --- ··-- .. , .. ,., 

DIRETOR!~~;~~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAODE 
SÃO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão 

Extraordinária realizada por meio de Plenário 

virtual no dia 03 de agosto de 2020, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão para 

a próxima Sessão. 

Bauru, 04 de agosto de 2020 . 

JOSER 

Presidente 

Publicação da PaL-ta no 
Diário Of.cial de Oõuru 
Dia __ J ___J_ 8-i f.s. --
DIRETORIA DE APOIO lf(;ISLATIVO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Extraprdinária realizada por meio de plenário 

virtual no dia 10 de agosto de 2020, 

providenciar o encaminhamento de Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

residente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

~~-~ 
RONALDO JÓS~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7478 
De 11 de agosto de 2020 

Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as 
Organizações da Sociedade Civil do setor privado que 
esl)ecifiéa. 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, mediante 
Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para 
as Organizações da Sociedade Civil, abaixo identificadas, com 
recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI, nos 
respectivos totais estimados, visando atender as seguintes finalidades: 

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Associação Beneficente Crista • ABC 

Valor 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

SERVIÇO META Parcela 
SUBV AUX 

Municipal 

Serviço de Acolhimento 
Institucional em abrigo para 63 126.000,00 126.000,00 -

Idosos 

TOTAL 63 

Sociedade B~neflcente Dr Enéas de Carval~o Aguiar 

Valor MUNICIPAL MUNICIPAL 
SERVIÇO META Parcela 

Municipal 
SUBV AUX 

Serviço de Acolhimento 
Institucional em abrigo para 7 14.000,00 14.000,00 -

Idosos 

TOTAL 7 

VIia Vicentina 

Valor 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

SERVIÇO META Parcela 
Municipal SUBV AUX 

Serviço de Acolhimento 
Institucional em abrigo para 48 96.000,00 96,000,00 -

Idosos 

TOTAL 48 

TOTAL DOS 
REPASSES ANO 

126.000,00 

126.000,00 

TOTAL DOS 
REPASSES ANO 

14.000,00 

14.000,00 

TOTAL DOS 
REPASSES ANO 

96.000,00 

96.000,00 
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Art. 2° 

Art. 3° 

~mani Ldc~~·~,-
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

As despesas decorrentes desta Lei correrão advindos da destinação do 
IRRF e doações de pessoas físicas e jurídicas na conta do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua pubíicação. 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

JOS 

MILTON C SARDIN 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ l .-..., J..k~ 
RONALDO JliSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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?Fân«va ~~à!JJ;io, • 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~j~~~~6 

Of.DAL.SPL.PM. 198/20 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Extraordinária realizada por meio de plenário virtual no dia 1 O de agosto de 2020: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7477 de autoria desse Executivo, que altera a redação do art. 73 da Lei 
nº 5631, de 22 de agosto de 2008; 

7478 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos 
públicos para as Organizações da Sociedade Civil do setor privado 
que especifica; 

7479 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma 
área de terreno à Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
"SANTO ANTONIO" - CEISA; 

7480 de autoria deste Legislativo, que autoriza o Poder Executivo a 
proceder a internação de pacientes infectados pela COVID-19 na 
rede privada de hospitais, quando requerido por médico 
credenciado do Sistema Único de Saúde - SUS, em caso de 
inexistência de leitos na rede pública; 

7481 de autoria deste Legislativo, que institui, no âmbito do Município 
de Bauru, o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson 
denominado "Tulipa Vermelha", e dá outras providências. 

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

JOS 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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r PROC. Nt 1 3 5 } ..2o §:j 
FOLHAS 88 . 
' PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N" 272/2.020 
P. 72.326/2.020 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência a 
Poder Executivo a efetivar, mediante Tenno de Colaboraçã epasse 
Organização da Sociedade Civil do setor privado que especific . 

Atenciosas saudações, 

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

Bauru. 11 de agosto de 2.020 . 

unici ai n" 7.364/2.020, que autoriza o 
e recursos públicos municipais para a 
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P. 72.326/2.020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.364. DE li DE AGOSTO 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 termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º 

Art. 2° 

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

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE . 
Ass?çiação)3e1,1~fi~~nfe Çrlstã:- ·ABC 

Valor MUNICIP MUNICIP TOTAL DOS 
SERVIÇO META Parcela AL AL REPASSES 

Municipal SUBV AUX ANO 

Serviço de Acolhimento 
Institucional em abrigo para 63 126.000,00 126.000,00 - 126.000,00 

Idosos 

TOTAL 63 126.000,00 

.. 
_- Socieifa<Íe;Be'neucente Dt E~i!as de"Carvàlh<l'Aguia"r 

. 
, 

~-'- ét - ' " ~ ~ 

Valor MUNICIP MUNICIP TOTAL DOS 
SERVIÇO META Parcela AL AL REPASSES 

Municipal SUBV AUX ANO 

Serviço de Acolhimento 
Institucional em abrigo para 7 14.000,00 

Idosos 
14.000,00 - 14.000,00 

TOTAL 7 14.000,00 

! . . . . . lf 
:i ... :YJIJt :Viceµtina, . .. il' ., . 

Valor MUNICIP MUNICIP TOTAL DOS 
SERVIÇO META Parcela AL AL REPASSES 

Municipal SUBV AUX ANO 

Serviço de Acolhimento 
1 nstitucional em abrigo para 48 96.000,00 

Idosos 
96.000,00 - 96.000,00 

TOTAL 48 96.000,00 

As despesas decorrentes desta Lei correrão advindos da destinação do JRRF e doações de pessoas 
fisicas e jurídicas na conta do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI. 

1 
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LF-OLHAS g o 

.2o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Ref. Lei nº 7.364/2.020 

Art.3° Esta Lei entra em vigor na dat 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

\ 

'----

ANTO S 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

JOSÉ CARL S AUGUSTO FERNANDES 
ECRETÁR O DO BEM-ESTAR SOCIAL 

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

IRO 
AÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas •• exigências legais 
encaminha-se o presente pr&cesso 
,10 Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

09 03 2o liauru ., • ..,_ .... J ... •---'·-···----
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