
Projeto de Lei nº 66/19, que altera o art. 
7165, de 12 de dezembro de 2018, que autoriza o 
Poder Executivo a repassar recursos públicos, 
mediante aditivo ao Termo de Colaboração, às 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor 
privado que identifica, conforme especificado para o 
atendimento em Educação Infantil. 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 304/19 
P. 63.422/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu iicipal de Buuru 
Diretoria de l\palo LeglslaUvo 

' 'o 6 SET:'2019" 

EN1 RADJ 
Hora 11.k- (a\ 

r 

V 

Bauru, 28 de agosto de 2.019. 

É o presente para envi Lei nº 66/19, que altera o art. 1° da 
Lei Municipal nº 7.165, de 12 de 2.018 utivo a repassar recursos públicos, 
mediante aditivo ao Termo de , Or ivil - OSCs do setor privado que 
identifica. conforme especificado tendimento 

Atenciosa audações, 

CLO 

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

P/ leitura no-Expediente 
da r.essão Ordinária do 

p 

Anexos: Cópias da Lei Municipal nº 7./65/18, Cópias das Leis Federais nºs 13.01 14 e 13.204/15, art. 26 da L 
aos Termos, Justificativa da Secretária Municipal da Educação, Of nº 05/GFE -SE, · ia das publicações d 
Classificação e Homologação realizada em 2.017, Tabela de pagamento da verba venção d, 'ilitivos/2.019, D spacho da 
Secretaria de Finanças jls. 6.382 do processo administrativo, Documentos das entidades: Creche erçário Antonio Pereira s. 484/ a 
4888); Creche Alice Barros de Azevedo (/Is. 4890 a 4941); CEVAC (/Is. 4943 a 5015); Creche Berçdrio Ernesto Quaggio Jd. Nicéia 
(/ls. 5017 a 5062); Crec!,e Evangélica Bom Pastor (/Is. 5064 a 5107); Creche Berçário São Paulo (lls. 5/09 a 5/95); reche Doce 
Recanto (/ls. 5/97 a 5265); Creche Berçário Er11esto Quaggio (fls. 5267 a 5308); Associação Creche Irmã Catarina (jls. 5310 a 5343); 
Centro de Convivência Infantil Jodo Paulo ll (fls. 5345 a 5395),· Creche Berçário Dr. Leocádio Correa (/ls. 5397 a 5429); Casa da 
Criança Maria Teodora Voiron (/Is. 543/ a 5483); Sociedade Crista Maria Ribeiro (jls. 5485 a 5535); Creche e Centro Educativo 
Monteiro Lobato (/1s. 5537 a 5643); Centro Espirita Amor e Caridade Nova Esperança (/1s. 5645 a 5693); Creche Comunitária Pingo 
de Gente (/Is. 5695 a 5741); Creche Comunitária Pingo de Gente- Casa de Maria (f/s. 5743 a 5790); Creche Rainha da Paz (/ls. 5792 
a 5834); Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu (fls. 5836 a 5903): Creche Berçário São José (jls. 5905 a 5947); Creche 
Berçário Slio Judas Tadeu e StJo Dimas (jls. 5949 a 5987); Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem (fls. 5989 a 6040); Centro 
Espirita Amor e Caridade Projeto Crescer (fls. 6042 a 6098); Creche Airton Antonio Daré (f/s. 6/00 a 6205); Creche Anjinhos de 
Maria - Cantinho Inaciano (jls. 6207 a 6269); Creche Sementinhas (f/s. 6271 a 6308); Ação Comunitária Pousadense - Projeto 
Formiguinha {jls. 6310 a 6372). 

NllâaoDliloOl!dlllltl!IIII 
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PROC. NV____,":-'-L,.,_--tt-,\-+-

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 66/19 
Altera o art. 1° da Lei Municipal nº 
7.165, de 12 de dezembro de 
2.018, que autoriza o Poder 
Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao 
Termo de Colaboração, às 
Organizações da Sociedade Civil -
OSCs do setor privado que 
identifica, conforme especificado 
para o atendimento em Educação 
Infantil. 

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

An.1° 

ENTIDADE 

Creche Berçário 
Antonio Pereira 

Instituição 
Beneficente Bom 

Samaritano Creche 
Alice Barros de 

Auvedo 

Centro de Valorização 
da Criança 

Creche Berçário 
Ernesto Quággio -

Jardim Nicéia 

Creche Evangélica 
Bom Pastor 

Considerando a alteração do valor per capita inicialmente estabelecido para repasse às Organizações da Sociedade Civil - OSCs 
selecionadas mediante o Chamamento Público nª 47/17, ficam alterados os quadros constantes do art. 1° da Lei MunicipaJ nº 
7.165, de 12 de dezembro de 2.018, no que se refere a verba de subvenção, relativo às OSCs abaixo relacionadas, os quais 
passarão a ter a seguinte redação: 

·'Art. 1° (. .. ) 

Periodo 

Janeiro a 
maio 

Junho a 
dezembro 

Janeiro a 
maio 

Junho a 
dezembro 

Janeiro a 
maio 

Junho a 
dezembro 

Janeiro e 
fevereiro 

Março a 
maio 

Junho a 
dezembro 

Janeiro a 
maio 

Finalidade: execuçllo compleme11tar do Programa de Educaçllo Infantil em pré - escola (4 a 5 anos), com 
transferéncia per capita f,xada em R$ 282,97 (duzentos e oitenta e dois reais e noventa e sele centavos), conforme 
quadro abaixo: 

Finalidade: execuçilo complementar do Programa de Educaçllo Infantil em creche (O a 3 anos), com 
transfer/ncia per capitaf,xada em R$ 339,87 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme 
quadro abaixo: 

SUBYENCÃO 

Meta Valor Total 
Meta Valor Total Valor total (creche 

Crianças Valor estimado/ estimado/ 
Crianças/e Valor estimado/ estimado/ e Pré - Escola 

/P,{,- subvenção subvenção - Pré-
rcche 

subvenção subvenção - estimado/ 
Escola Escola Creche s■bvcnçlo 

RS l0.576,77 R$ 52.883,85 RS 21.340,90 R$ 106.704,50 RS 159.588,35 

41 70 

RS 11.601,77 RS 81.212,39 RS 23.790,90 RS 166.536,30 RS 247, 748,69 

RS 15.994,14 RS 79.970,70 R$ 14.328,89 R$ 71.644,45 RS 151.615,15 

62 47 

RS 17.544,14 RS 122.808,98 RS 15.973,89 RS 111.817,23 RS 234.626,21 

RS 12.898,50 R$ 64.492,50 R$ 16. 767 ,85 RS 83.839,2S RS 148.331,75 

so ss 

RS 14.148,50 R$ 99.039,50 RS 18.692,85 RS 130.849,95 RS 229.889,45 

RS 6449,25 RS 12.898,50 S1 RS 17.377,59 R$ 34.755,18 RS 47.653,68 

25 RS 6.449,25 RS 19.347,75 RS 23.474,99 R$ 70.424,97 RS 89.772,72 

77 

RS 7.074,25 RS 49.519,75 RS 26. 169,99 RS 183.189,93 RS 232.709,68 

'º RS 12.898,50 RS 64.492,50 30 R$9146,IO R$ 45.730,S0 R$ 110.223,00 



PREFEITURA MUNICIP 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Junho a 
RS 14.148,50 RS 99.039,50 RS 10.196,JO RS 71.372,70 RS 170.412,20 dezembro 

Janeiro a 
RS 17 541,96 RS 87.709,80 maio RSlS.901,94 RS 94,509,70 RS 182.219.50 

Centro Comunitário 
Assistencial e 

Educacional Anibal 68 62 
Difrância - Creche e 

Junho a Berçário São Paulo 
dezembro RS 19.241,96 RS 134.693,72 RS 21.071,94 RS 147 .503,58 R$ 282. 197 ~O 

Janeiro a 
RS 11.092.71 

Creche Berçário maio RS 55.463,S5 RS 20.426,29 R$ 102.131,45 RS 157.595,00 

Cruzada dos Pastores 43 67 
de Belém Junho a 

dezembro RS 12.167,71 R$ 85.173,97 RS 22.771,29 RS 159.339,03 RS 244.S73,00 

• Janeiro a 
R$ 11.350,68 maio RS 56. 753,40 RS 17.072,72 RS 85.363,60 RS 142.117,00 

Creche Doce Recanto 44 56 
Junho a 

RS 12.450,68 RS 87 154,76 dezembro RS 19.032,72 RS 133.229,04 RS 220.383,80 

Janeiro a 
RS 14.188,35 RS 70.941,75 maio RS 19.816,55 RS 99.082,75 RS 170.024,50 

Creche Berçário 
Ernesto Quãggio 55 65 

Junho a 
R$ 15.563,35 RS 108.943,45 RS 22.091,55 RS 154.640,85 RS 263.584,30 dezembro 

Janeiro a 
RS 8.770,98 RS 43.854,90 maio RS 10.975,32 R$ 54.876,60 R$ 98. 731,50 

Associação Creche 
lnnã Catarina 34 36 

Junho a 
R$ 9.620,98 R$ 67.346,86 RS 12.235~2 RS 85.647,24 RS 152.994,IO dezembro 

Janeiro a 
RS 12.898,50 RS 64.492,50 maio RS 15.243,50 RS 76.217,50 RS 140.7IO,OO 

Centro de 
Convivência Infantil 50 so 

• 
João Paulo II Junho a 

dezembro R$ 14.148,50 R$ 99,039,50 RS 16.993.lO RS 118.954,50 RS217.994,00 

Janeiro a 
RS 14.446.32 RS 72.231,60 maio RS 21.950,64 R$ l09.753,20 RS 181.984.80 

Creche Berçãrio 
56 72 Leocádio Correa 

Junho a 
RS 15.846,32 RS l 10.924.24 dezembro R$ 24.470,64 RS 171.294,48 RS 282.218,72 

Janeiro a 
RS 9.802,86 Casa da Criança maio RS 49.014.30 RSJ.658,44 RS 18.292,20 RS 67.306,50 

Madre Maria Teodora 38 12 
Yoiron Junho a 

dezembro RS to. 752,86 RS 75.270,02 RS 4.078,44 RS 28.549,08 RS 103.819,JO 

Janeiro a 
RS 23.991,21 RS 119.956,05 RS 20.426,29 RS 102.131,4!1 RS 222.087 ,!50 maio 

Sociedade Cristã 
93 67 Mana Ribeiro 

Junho a 
RS 26.316,21 RS 184.213.47 RS 22.771,29 RS 159.399,03 RS 343.612,50 dezembro 

Janeiro a 
RS 16. 768,05 Creche e Centro maio RS 83.840,25 RS 22.865,25 RS 114.326,25 RS 198.166,50 

Educativo Monteiro 65 75 
Lobato Junho a 

dezembro RS 18.393,05 RS 128.751,35 RS 25.490,25 R$ 178.431,75 RS 307.183, IO 

2 
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J21neiro a 
RS 18.ü57,90 R$ 90.289,50 RI 18.292,20 RS 91.461,00 RS 181.750,50 

Escola de Educação maio 
Infantil Angélica 70 60 
Leite de Freitas Junho a 

dezembro 
R$ 19.807,90 RS 138.655,30 RS 20.392,20 RS 142.745,40 RS 281.400,70 

Janeiro a RS 18.057,90 RS 90.289,50 RS 30.487,00 RS 152.435,00 RS 242. 724,50 
Centro Espirita Amor maio 
e Caridade - Creche 70 100 

Nova Esperança Junho a 
RS 376.564,30 dezembro RS 19.807,90 RS 138.655,30 RS 33.987 ,00 R$ 237.909,00 

Janeiro a 
RS 12 898,50 RS 64.492,50 RS 12.194,80 R$ 60.974,00 RS 125.466,50 maio 

Creche Comunitãría 
50 40 Pingo de Gente 

Junho a 
RS 14 148,50 RS 99.039,50 RS 13.594,80 RS 95.163,60 R$ 194.203, 1 O dezembro 

• Janeiro a RS 12 .898,50 RS 64.492.50 RS 6.097,40 RS 30.487 ,00 RS 94.979,50 
Creche Comunitária maio 

Pingo de Gente - 50 20 
Casa de Maria 

Junho a 
R$ 14.148,50 R$ 99 039,50 R$ 6.797,40 RS 47.581,80 RS 146.621,30 dezembro 

Bom Pastor Instituto Janeiro a 
RS 25.281,06 RS 126.405,30 RS 18.901,94 RS 94.509,70 RI 220.915,00 de Valorização e maio 

Promoção à 98 62 
Integração Humana 

creche Rainha da Paz Junho a 
R$27.731,06 RS 194.117.42 RS 21.071,94 RS 147.503,58 RS 341.621,00 dezembro 

Janeiro a 
RI 32.246.25 RS 161.231,25 RS 42.681,80 RI 213.409,00 RS 374.640,25 

Associação Creche maio 
Berçário Rodrigues de 125 140 

Abreu 
Junho a 

RS 35.371,25 RS 247.598,75 RS47.581,80 RS 333.072,60 RS 580.671,35 dezembro 

Janeiro a 
RS 21.927,45 RS l09.637,25 RS27.743,17 RS 138.715,85 RS 248.353,10 maio 

Creche Berçário São 85 91 José 
Junho a 

R$ 24.052,45 RS 168.367,15 RS 30.928,17 RS 216.497,19 RS 384.864,34 dezembro • Janeiro a 
RS 16.768,05 RI 83.840,25 RS 24.389,60 RS 121.948,00 RS 205.788.25 

Creche Berçário São maio 

Judas Tadeu e São 65 80 
Dimas Junho a 

dezembro 
RS 18.393,05 RS 128.751,35 RS 27.189,60 RS 190.327 ,20 RS 319.078,55 

Janeiro a 
RS 7.739,10 R$ 38.695,50 RS 6.097,40 RS 30.487 ,00 RS 69.182,50 Creche e Centro maio 

Educativo Unidos 30 20 
para o Bem Junho a 

dezembro RS 8.489,10 RS 59.423,70 RS 6.797,40 R$ 47.581,80 RS 107.005,50 

Janeiro a 
RS 6.449,25 RS 32.246.25 RS 7.621,75 RS38.108,75 RS 70.35S,OO 

Centro Eiiplrlta Amor maio 

e Caridade - Projeto 25 25 
Crescer Junho a 

dezembro 
RS 7.074,25 RS 49.519,75 RS 8496,75 R$ S9.477,25 RS 108.997,00 

Janeiro a 
RS 18.o57,90 RS 90.289,50 maio RS 27.438,30 R$137.191,50 RS 227.481,00 

Creche Airton 
Antonio Darê 70 90 

Junho a 
RS 19.807,90 RS 138.655,30 R$ 30.588,30 RS 214.118,10 R$ 352.773,40 dezembro 

Janeiro e RS 7.739,IO RS 15.478,20 RS 9.146,10 R$ 18.292,20 R$ 33. 770,40 

3 
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Creche Anjinhos de 
Maria - Cantinho 

Inaciano 

Creche Sementinhas 

Ação Comunitária 
Pousadense - Projeto 

• Formiguinha 

TOTAL ESTIMADO 

Art. 2° 

Art. 3° 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

fevereiro 

Março a 
R$ 7,739,10 RS 23.217,30 RS 15.243,50 RS 45. 730,50 RS 68.947 ,80 maio 

30 50 

Junho a 
dezembro RS 8.489,10 RS 59.423,70 RS 16.993,50 RS 118.954,50 RS 178.378,20 

Janeiro a 
RS 13.156,47 RS 65.782,35 RS 12.804,54 RI 64,022,70 RI 129.805,05 maio 

51 42 
Junho a RS 14.431,47 RS 101.020,29 RS 14.274,54 RS 99.921,78 R$ 200.942,07 dezembro 

Janeiro a 
RS 12.898,50 RS 64.492,50 RS 28.962,65 RS 144.813,25 RS 209.305.75 maio 

50 95 

Junho a 
RS 14.148.50 R.S 99.039,50 dezembro RS 32.287 ,65 R$ 226.013,55 RS 325.053,05 

1,643 RS 902.952,77 RS 5.373.661.52 1.813 R$ l.158.687,13 RS 6.829.991,04 RS 12.203.712,56 

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

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

Bauru, ... 

4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
28, agosto, l 9 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que autoriza o Município de Bauru a 
efetivar, mediante Aditivo ao Termo de Colaboração, autorizado pela Lei Municipal n" 7.165, de 12 de dezembro de 2.018, repasse de recursos 
públicos municipais para 29 (vinte e nove) Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor privado que atumn na área de Educação Infantil, visando 
à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público. 

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

Tal projeto faz-se necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº l O 1, de 04 de maio de 2.000. 
(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que exige, expressamente, que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deverá ser 
autorizado por lei especifica, assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a finaJidade da 
transferência dos recursos. 

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

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

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

Informo para tanto que houve Chamamento Público nº 47/17, Edital nº 328/17, Processo nº 44.795/17, publicado no Diário 
Oficial de 21 de setembro de 2.017, previsto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de 
dezembro de 2.015, sendo que 29 (vinte e nove) OSCs, foram classificadas, conforme homologação em 16 de novembro de 2.017, pela Secretária 
Municipal da Educação, para assumirem o serviço em Educação Infantil, por meio de Termo de Colaboração e alterada pela Lei Municipal nº 7. 165, 
de 12 de dezembro de 2.018. 

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

No mais, insta esclarecer que o repasse em questão vem sendo efi 
finalidades discriminadas, de modo que o presente Projeto de Lei também não inova ne sentido. 

Por fim, revela-se oportuno fris 
MunicipaJ da Educação cumpra seu papel e atinja 

Destarte. pela relevãnc · 

Em.oq 

s anos às referidas OSCs e para as mesmas 

s são imprescindíveis para que a Polftica 
daqueles que dela necessitam. 
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1 PROC. NR 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.165, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Tenno de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil -
OSCs do setor privado que identifica, confonne 
especificado para o atendimento em Educação 
Infantil. 

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

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

Finalidade: necuçlo complementar do Programa de Educação Infantil em pré-escola (4 e S anos), com 
transferência per capita fixada em RS 2S7,97, conforme quadro abaixo: 

SUBVEN<'ÃO 

Meta Valor total Valor total 
ENTIDADE Crianças / Pré- estimado/ estimado 

Escola subvenção mês /subvençlo ano 

Instituição Beneficente Bom Samaritano Creche 
62 R$ 15.994,14 RS 191.929,68 Alice Barros de Azevedo 

Creche Berçário Antônio Pereira 41 RS 10.576,77 RS 126.921,24 

Centro de Valorização da Criança -CEVAC 50 RS 12.898,50 R$ 154.782,00 

Creche Berçário Ernesto Quaggio - Jardim Nicéia 25 R$ 6.449,25 RS 77.391,00 

Creche Evangélica Bom Pastor 50 RS 12.898,50 RS 154. 782,00 

Centro Comunitário Assistencial e EducacionaJ 
68 RS 17.541,96 RS 210.503,52 Aníbal Difrância Creche Berçário São Paulo 

Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém 43 RS 11.092,71 RS 133.112,52 

Creche Doce Recanto 44 R$ 11.350,68 R$ 136.208,16 

Creche Uerçário Ernesto Quaggio 55 RS 14.188,35 RS 170.260,20 

Associa,;ão Creche lnnà Catarina 34 RS8.770,98 RS 105.251,76 

Centro de Convivência Infantil João Paulo II 50 RS 12.898,50 RS 154.782,00 

Sociedade Creche Berçário Doutor Leocádio 
56 RS 14.446,32 R$ 173.355,84 Com~a 

Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron 38 RS 9.802,86 RS 117.634,32 

Sociedade Cristã Maria Ribeiro 93 R$ 23.991,21 RS 287.894,52 

Creche e Centro Educativo Monleiro Lobato 65 R$ 16.768,05 R$ 201.216.60 

Escola de Educação Infantil Angélica Leite de 
•70 RS 18,057,90 RS 216.694,80 Freitas 

Centro Espirita Amor e Caridadõ--Creche Nova 
70 RS 18.057,90 R$ 216.694,80 Esperança 

Creche Comunitária Pingo de Gente 50 R$ 12.898,50 R$ 154. 782,00 

Creche Comunitária Pingo de Gente-Casa de 
50 RS 12.898,50 RS 154.782,00 Maria 

Bom Pastor Instituto de Valorização e Promoção a 
98 RS25.281.06 RS 303.372,72 Integração Humana Creche Rainha da Paz 

1 
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Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu 125 RS 32.246,25 R$ 386.955,00 

Creche Berçário São José 85 R$ 21.927,45 R$ 263.129,40 

Creche Berçário São Judas Tadeu e São Dimas 65 R$ 16.768,05 RS 201.21 6,60 

Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem 30 RS 7.739,10 R$ 92.869,20 

Centro Espírita Amor e Caridade - Projeto Crescer 25 R$ 6.449,25 RS 77.391,00 

Creche Nossa Senhora do Desterro 30 R$ 7.739,10 R$ 92.869,20 

Creche Ahton Antonio Daré - CAAD 70 R$ 18.057 ,90 R$ 216.694,80 

Creche Sementinhas 51 RS 13.156,47 RS 157.877,64 

Açlo Comunitária Pousadense - Projeto 
50 R$ 12.898,50 RS 154. 782,00 Fonniguinha 

TOTAL ESTIMADO 1.643 R$ 423.844, 71 RS 5.086.136,52 

Finalidade: execução complementar do Programa de Educação Infantil em creche (O a 3 anos), com 
transferência per capita fixada em RS 304,87, conforme quadro abaixo: 

SUBVENCÃO 

Meta 
Valor total Valor total 

ENTIDADE 
Crianças / Creche estimado/ estimado/ 

subvenção mês subvençlo ano 

Instituição Beneficente Bom Samaritano Creche 
47 RS 14.328,89 RS 171.946,68 Alice Barros de Azevedo 

Creche Berçário Antônio Pereira 70 RS 21.340,90 RS 256.090,80 

Centro de Valorização da Criança - CEVAC 55 R$ 16.767,85 RS 201.214,20 

Creche Berçário Ernesto Quaggio -Jardim Nicéia 57 RS 17.377,59 RS 208.531,08 

Creche Evangélica Bom Pastor 30 R$ 9.146,IO R$ 109.753,20 

Centro Comunitário Assistencial e Educacional 
62 RS 18.901,94 R$ 226.823,28 Aníbal Difrância Creche Berçário São Paulo 

Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém 67 R$ 20.426,29 R$ 245.115,48 

Creche Doce Recanto 56 RS 17.072,72 R$ 204.872,64 

Creche Berçário Ernesto Quaggio 65 R$ 19.816,55 RS 237.798,60 

Associação Creche lnnã Catarina 36 R$ 10.975,32 RS 131.703,84 

Centro de Convivência Infantil João Paulo II 50 RS 15.243,50 RS 182.922,00 

Sociedade Creche Berçário Doutor Leocádio 
72 R$ 21.950,64 RS 263.407,68 Corrêa 

Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron 12 RSJ.6S8,44 RS 43.901,2~ 

Sociedade Cristã Maria Ribeiro 67 RS 20.426,29 R$ 245.115,48 

Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato 75 RS 22.865,25 R$ 274.383,00 

Escola de Educação fnfantil Angélica Leite de 
60 RS 18.292,20 RS 219.506,40 Freitas 

Centro Espírita Amor e Caridade-Creche Nova 
100 R$ 30,487,00 RS 365.844,00 Esperança 

Creche Comunitária Pingo de Gente 40 RS 12, 194,80 R$ 146.337,60 
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Creche Comunitária Pingo de Gente-Casa de 
20 R$ 6.097,40 RS 73.168,80 Maria 

Bom Pastor Instituto de Valoriz.ação e Promoção a 
62 R$ 18.901,94 R$ 226.823,28 Integração Humana Creche Rainha da Paz 

Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu 140 R$ 42.681,80 RS 512.181,60 

Creche Berçário São José 91 R$ 27.743,17 R$ 332.918,04 

Creche Berçário São Judas Tadeu e SRo Dimas 80 RS 24.389,60 R$ 292.675,20 

Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem 20 R$ 6.097,40 RS 73.168,80 

Centro Espirita Amor e Caridade • Projeto Crescer 25 R$ 7.621,75 R$ 91.461,00 

Creche Nossa Senhora do Desterro 
30 R$9.146,10 RS 109.753,20 

Creche Airton Antonio Daré - CAAD 
90 RS 27.438,30 RS 329.259,60 

Creche Sementinhas 42 R$ 12.804,54 RS 153.654,48 

Ação Comunitária Pousadense - Projeto 
95 RS 28.962,65 R$ 347.551,80 Fonniguinha 

TOTAL ESTIMADO 1.716 R$ 523.156,92 R$ 6.277.883,04 

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

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de janeiro de 2.019. 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

CLOIJOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Comunicaç:to e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

D ANILO ALT AFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

Texto compilado 

Mensagem de veto 
(Vigência) 
(Vigência) 
(Vigência) 
(Vigência) 

Nigêncía) 

Regulamento 

(Vide Lei nº 13.800, de 2019) 

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. 

Estabelece e regime jblrldice das parearias 
velblntárias, anvelvande Bbl n:lle transferências da 
racblrses financeiras, entre a administraçãe pública a 
as erganizaçõas da saciedada ci1Jil, em regime da 
mútbla ceeparaçãe, para a censacblçae da finalidades 
da interessa pública; defina diretrizas para a pelllisa 
da fomente a da celaberaçaa cem erganizaçõas da 
saciedada civil; instilbli e larme da celaberaçãe a e 
larme da fomente; a altera as bais nºs S.429, da 2 da 
jblnl:!e da 1992, a Q.7QQ, da 23 da março da 1 QQQ. 

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

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

Art. 1 ° Esta bai institlli normas gerais para as parearias 1Jel1Jntárias, anvol•Jando Oll não transferências 
da rec1Jrsos financeiras, estabelecidas pala I.Jniao, Estados, Distrito federal, Mllniclpios a respectivas 
a1Jtarq1Jias, fundações, empresas públicas a sociedadas da economia mista prestadoras da sar.·içe pública, e 
Gllas Sblbsidiárias, cem organizaçlías da sociedada cí\·il, em regime da mútbla ceeparaçao, para a 
GGAsecblçãe éa finalidadas de interessa público; defina diretrizas para a política da femanlo a da colaboração 
oom-as organizações da sociedada civil; a inslitbli e lermo da colaboraçao e o larme da fomento. 

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

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

erganizaçao da sociedada ci11il: pessea jblrldica da direita pri•Jado sem fins lblcrativos qbla nãe 
ciistribbli, entre es sabls sócios Oll associaées, censall:!eires, diretores, empregados Oll doaderes, a•Janlllais 
FeS\Jllaées, sobras, axcadantas eparacionais, brnlos Obl llqblidos, dividendos, bonificaçlías, participações ebl 
parcelas do sell palrimênie, allferidos mediante e axarelcio de s1Jas ali•Jiéaéas, a qlle os aplica integralmente 
Ra----Gonsecblçãe de respecli'Je objeto social, de forma imediata Obl per maia da conslilbliçao de funde 
patrimonial Oll fundo de reserva; 
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d PR01C N• 2 :. f // "?-1 
1 - organização da sociedade civil: (Reda_ç,s1,ão=d.,ad~ae!..J!e~l.,a~Le!'!eLi nl!.º:..1i,3~.2~0,c4!0;E~~~--==~;_~..__,~' ~"'~-~~:;:.J 
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial 
ou fundo de reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867 de 10 de novembro de 1999 · as integradas 
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e 
ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse pUblico e de cunho social. (Incluído 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse pUblico e de 
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li a9minislr:ação p(!blica: União, Esta,fas, Oistrito f'e9eral, MYnicipios e respecli>Jas a1Jtarq1Jias, 
foock,ções, empresas pYblicas e socie9a9es i:le economia mista preslaclor:as ele seF\liço p(!blico, e syas 
SYbsi9iárias; 

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

Ili parceria: qYalqYer mo9ali9a9e 98 parceria pre>Jisla nesta bei, qye en•1olva OY não transferências 
l/Glootárias 98 recyrsos financeiros, entre acirninislração p(!blica e or1aanizações Ela socie9a9e civil para 
;ilyÕSs 98 interesse recíproco em regime ele m(!tya cooperação; 

Ili - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 
estabelecida formalmente entre a administração pUblica e organizações da sociedade civil, em regime de 
mutua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse pUblico e recíproco, mediante a execução 
de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração 
pUblica e pela organização da sociedade civil; f]ncluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

IV dirigente: pessoa qye 9elenha po9eres 9e a9ministr:ação, gestão OY controle 9a or=ganização 9a 
socie9a9e ci•til; 

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da 
sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com 
a administração pUblica para a consecução de finalidades de interesse pUblico e recíproco, ainda que 
dele,1ue essa competência a terceiros: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

" administrador pQtlli<:o: a9onte pb1tlli<:o, tilYlar do ór9ão, aYtarqyia, fundac,ão, ernpresa pQtlli<:a oY 
60Gi,;9acle 98 economia mista competente par:a assinar inslrnmen!Q 9e ceeperação com or=ganização 9a 
secie9a9e ci>Jil para a consecYção 9e finaliclooes 9e interesse p(!blico; 

V - administrador pUblico: agente pUblico revestido de competência para assinar termo de colaboração, 
termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse pUblico e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redação 
!fada pela Lei nº 13.204, de 2015_} 

1/1 gestor: agente público responsável peía gestão ela parceria, 9esi9naclo por ato piàlllicaso em meio 
oficial se comYnicação, com poseres se controle e fiscalização; 
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VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de 
colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 
poderes de controle e fiscalização: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VII tern:io de celaberação: instrumenl9 pele qual sãe fen=nali;;adas as parcerias estabelecidas pela 
administração pllblica cem organi;;açêes da sociedade ciYil, selecienadas por meio de cl:lamamenle pllblice, 
para a censecução de finalidades de interesse pllblice propostas pela adminislrai;ão pllblica, sem preju~o 
das definiçêes atinentes ao contraio de gestão e ao termo de parceria, respecli'lamente, GGnferme as beis 
!'.1%-9.637, de 15 de maio de 199R, e 9.790, de 23 de marco de 1999 : 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
intemsse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII termo de temente: instrumento pelo qual são formali;;adas as parcerias estabelecidas pela 
administração pllblica com organi;;ações da sociedade ci•,il, selecionadas por meio de cl:lamamenlo pllblico, 
para a consecuçao de finalidades de interesse pi;iblico propostas pelas organi;;açêes da sociedade ci~•il, sem 
prejY~o das definii;ões atinentes ao conlral9 de gestão e ao termo de parceria, respectivamente, conferme 
as-ü•is n•s A.Rn, rlA 1 s rlA rn?in rlA 1A9S, e 9.790, de 23 de marco de 1999: 

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

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

IX - conselho de polltica pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instãncia consultiva, 
na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e 
avaliaç!lo de pollticas públicas: 

X comissão de seleção: órgão colegiade da administrai;ae pllblica destinade a processar e julgar 
ctlamamenl9s públices, compesto por agentes pllblicos, designados por ato publicade em meia eficial de 
comunicaç!lo, sendo, pelo menos, 2/3 (dois terças) de seus membros sel\<idoros ocupantes de cargos 
pen=nanentes do quadro de passeai da administração pi;ielica reali.:adora de ctlamamenl9 pllelico: 

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

XI cemissãe de meniteramente e avalia,:ão: órg!lo colegiado da administraçãe púelica destinade a 
menitorar e a•,aliar as parcerias celebradas cem ergani;;a,:êes da sociedade civil nos termos desta bei, 
com,ioste por agentes pllblicos, designades por alo publicado em meio oficial de comunicai;ae, senda, pelo 
menos, 2/3 (deis terços) de seus membros sel\<ideres ocupantes de cargas permanentes do quadre Se 
pessoal da administrai;ãe pllblica reali;;adera de cl'lamamento pllblico: 

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 
parcmias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de 
fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo 
menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública: (Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015) 

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

XIII eens remanescentes: equipamentos e matefiais permanentes adquiridas cem recurses Sa 
l¾lfC9ria, necessárias à censecu,:ão de objeto, mas que a ele não se incerporam: 
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XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos 
na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam: (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

XIV prestação de soRtas: prnsedimenlo em qye se analisa e se a1Jalia a exesyçao da pa,=seria qyanlo 
ao&-aspeslos de legalidade, legitimidade, esonomisidade, efisiênsia e efisásia, pelo qYal seja possf•,el 
'ISFifJCar o sYmprimenlo do olljelo da pa,=seria e o alsanse das metas e dos resYllados pre•.iislos, 
oompreendendo 2 (Glyas) fases: 

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo 
qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance d do re ult os 
previstos, compreendendo duas fases: Reda o dada ela Lei nº 13.204 de 201 g 

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da socied i;;;;;,:;:.::..:::::=::ml===-=-=--=-l 
b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administraçao pública, sem 

prejuízo da atuação dos órgaos de controle; 

X)! lermo aditi1Jo: iRstrYmenlo qye tem por objeti1Jo a modifisação de lermo de solallmaçao OY de 
lermo de fomento selellrado, •Jedada a alleraçao do objeto aprovado. 

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

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

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

1 às lransferênsias de resYrsos l:lomologadas pelo CoRgresso ~lasioRal oY aYlori.:adas pelo l>enado 
~i:al RaqYilo em qye as disposições dos !ralados, asordos e GORVeRções iRteFRasionais espesffisas 
coRllitarem som esta bei, qyando os resYrsos eRvolvidos forem iRlegralmeRle oriYndos de foRle extema ge 
fiRansiamento; 

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

li às traR&ferêRsias volYRlárias regi(las por lei espesífisa, naqYilo em qye lcloYver Glisposiçao expressa 
em soRtrário; 

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

111 aos soRtralos de gestão selellrados som orgaRi.:ações sosiais, Ra forma eslatlelesi(la pela bei Rº 
9.ê37, de 15 de maio de 1998. 

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

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos 
do§ 1° do art. 199 da Constituição Federal; ílncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, 
desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999: (lncluldo pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

VII - às transferências referidas no art. 2° da Lei nº 10.845, de 5 de marco de 2004, e nos arts. 5° e 22 
da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009: (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - (VETADO): /lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX - aos pagamentos realizados a titulo de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de 
organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: (lncluldo pela Lei nº 
13.204, de 2015l 
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a) membros de Poder ou do Ministério Público: (lnclulda pela Lei nº 13.204. de 2015) 

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública: (Incluída pela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) pessoas jurídicas de direito público interno; (lnclulda pela Lei nº 13.204. de 20151 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública: (Incluída pela Lei nº 13.204 de 20151 

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

Art. 4° Aplicai,, se as Efispesições Efesta bei. AO que coulloF. ás rnlaçõos Ela aEIFRiAistraçilo púelica coFR 
eRliElaEles qualifisaElas ooFRo OF§aAi2:ações Ela socieElaEle civil Ele iAternsse plielico. Ele que trata a bei Aº 
9.790. Ele 23 Ele FRaFGo Ele 1999. rn9iElas poF teFR'los Ele paFGeFia. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

CAPÍTULO li 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO 

Seção 1 

Normas Gerais 

Art. 5° O Fe!JÍFRB juFiElico Ele que trata esta bei teFR SOFRO RIAElaFReAIOs a 9eslão pública EleFROCFática. a 
j38rticipação saciai. o fortaleoiFReAto Ela sooieEfade civil e a lraAspaFÕRoia Aa aplicação Elos Feouraos púelioos. 
EfevoAEfo oeeEfeoeF aos pFiAclpios Ela le9aliElaEfe. Ela le9iliFRiEfaEfe. Ela iFRpessoaliEfaElo. Ela FRoraliEfaEfo. Ela 
publiciEfaEle. Ela eooAoFRioiEfaEle. Ela efioiêAcia e Ela eficácia. aléFR Elos EleFRais pFiAcípios coAslilucioRais 
aplicáveis e Elos FelacioAaElos a se9uiF: 

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

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

11 - a solidariedade. a cooperaçilo e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania 
e de inclusão social e produtiva; 

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

IV - o direito á informaçilo. á transparência e ao controle social das ações públicas; 

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos. mecanismos e instâncias de participação 
social; 

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

VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 

VIII - a preservação. a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente; 

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

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

Art. êº São EfiFetFi2:es luAdameRlais do Fe!JÍFRB jUFídico Ele ÍOFRBRIO ou Ele colaboração: 

Art. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurldico de parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204. 
de 2015) 

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

li - a priorização do controle de resultados; 
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FOLHAS 
Ili - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecno ogias de informação e comunicaçao; 

IV - o fortalecimento das ações de cooperaçao institucional entre os entes federados nas relações com 
as organizações da sociedade civil; 

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

VI - a açao integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da 
Federaçao, evitando sobreposiçao de iniciativas e fragmentaçao de recursos; 

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

VIII a a.loção se práticas se gestão as1+1iRistmti>1a Resessárias e suficieRtes para csitlir a stlteRçãs, 
iooMsual eu csleti>,a, se tleRelícies eu >1aRlageRs iRse11isas, e1+1 secsrr:êRcia sa participaçãs RG respectit.•s 
prncesss seciséÃG eu ecupaçãs se posições estmté9icas; 

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

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicaçao de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da 
inovaçao para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da populaçao em situaçao de 
desigualdade social. 

Seção li 

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada 

Art. 7° /1. URiãG, e1+1 C9GrGeRaçãG CGR1 GS Estases, Oistri!G í"eseral, MuRicípiGS e GF9aRizaçOes sa 
ssciesase ci>1il, iRstituiFá prn9r:a1+1as se capacitaçãs para 9es1Gres, represeRtaRtes se sr:saRlzaçOes sa 
SGCiedade civil e CGRSelheiFGS QGS CGRSelhes de pslílicas pútllicas, RãG CGRStituiRGG a paFticipaçãs RGS 
r-eferidss prn9m1+1as csRdiçãs pc1m e exeFSlciG sa fuRçãs. 

Art. 7° A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
organizações da sociedade civil, programas de capacitaçao voltados a: (Redação dada peía Lei nº 13.204, 
9e 2015) 

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores: ílncluido pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

• Ili - membros de conselhos de políticas públicas; ílnciufdo pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV- membros de comissões de seleção; ()ncluído peía Lei nº 13.204. de 2015) 
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V - membros de comissões de monitoramento e avaliaçao: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 20151 

Ví - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebraçao e execuçao das parcerias 
disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condiçao para o 
exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
_13.204, de 20151 

Art. 8° Ae decidir ssbre a celetlmçilo de parneÃas pre•1istas nesta bei, e ad1+1inistrader público 
sensideraFá, etlli9ateÃa1+1ente, a capacidade speFasienal de ér:sãe eu entidade da ad1+1inistraçãe pútllisa 
j3afa- instituir prasesses seíeti1Jes, a11aliará as prn13estas de parneÃa se1+1 e rigor tésnise nesessáÃe, 
fissoli;mrá a eJ(esuçãe em tempo hábil e Ele mede eficaz e apreciará as 13resla9ões Ele sentas na fGrma e nos 
J:IFai?:OS Eleterminades nesta bei e na le9islaçãe esi:ieslfisa. 

Art. 8º Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: 
/Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

1 - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a 
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parceria, cumprir as obriga ~f{~!· :~:::; = ,>ectivas responsabilid:des~ (Incluído pela 
Lei nº 13.204, de 2015) 

li - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 
;2015) 

Ili - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo 
eficaz: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

Seção Ili 

Da Transparência e do Controle 

Art. 9° ~lo inicio ge caga ano civil, a agminislra9ão púelica faFá pYelicaF, nos meios oficiais ge 
gi•JYlga9ão, os valoFBs apFBvagos na lei oFyaFAenláFia anYal vigente para execy9ão ge programas e a9êes go 
plano plYFianYal em vigoF, qYe pogeFão seF execytagos poF meio de paFCeFias provislas nesta bei. (Revogado 
2ª!lLLei nº 13.204, de 2015) 

Art. 1 O. A adminislra9ão púelica de•JeFá manleF, em seY sítio oficial na inlemel, a rola9ão das paFceFias 
celebradas, em oFdem alfaMlica, pelo nome da OFQani.:a9ão da sociegade civil, poF pFa.:o não infeFiOF a 5 
(cinco) anos, contado da aprocia9ão ga prosta9ão ge contas final da paFCeFia. 

Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu sitio oficial na internet, a relação das parcerias 
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 11. A OF9ani.:a9ão da socieElaEle civil EleveFá gi•JYIQaF, em seY sitio na internei, caso manlenRa, e 
em !Geais visíveis Ele sYas seEles sociais e Elos estaeelecimenlos em qye exeF9a sYas a9êes, togas as 
paF66fias celeeraElas com o pogeF púelico. 

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a 
administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

111 - descrição do objeto da parceria; 

IV valoF total Ela paFCeFia e valoFes lie,~ 

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

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

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

."lrt. 12. ,A. aElminislFa9ão puelica ae•,eFá ai>,<YIQaF pela inlemel os meios para aprosenta9ão Ele Elenúncia 
609F8 a aplicayãO iFFegylaF Elos F8CYFSOS lmnsfeFiEios. 

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a 
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FOLHAS 
aplicação irregular dos o dada ela Lei nº 13.204 de 2015 

Seção IV 

Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações 

Art. 13. (VETADO). 

Art. 14. O podar pllbliGO, Ra mrma do rog1Jlam0Rto, di•JYlgaFá, ROS meios pllbliGOS do GOmYniGaçêo por 
i:adiodilYsão do sons o do sons o imagens, campanllas pYblicitárias o programaç0os dosonl/ol'lidas por 
organi.:açõos ea socioeado ci'lil, no êmbito das parcerias com a administraçêo pllblica, com previsão ee 
rec1Jrsos teGnolêgiGos e lingyagem adeqYados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência. 

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

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

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

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

§ 3° Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto 
às pollticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo 
Conselho de que trata o caput deste artigo. (!!)Çluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção V 

Dos Termos de Colaboração e de Fomento 

Art. 1ê. O termo de colaboração del/e ser adotaElo pala administração flllblica em caso ae 
transferências 'IOIYntárias de recyrsos para consec1Jção de planos da traballlo propostos pela aaministração 
pllblica, em regime de múlYa oooporação com organi.:aç0es da sociedade ci'lil, selecionadas por meio de 
cllamamanlo público, ressall/adas as excaç0as pre'listas nesta bei. 

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

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

.A.rt. 17. O termo de mmento de'lo ser adotado pela administração pública em caso de transferências 
,IOJuntáFias de rec1Jrsos para consec1Jção do planos de traballlo propostos pelas organi;iaç0es da sociedada 
cM~. em regime da rnút1Ja cooperaçãe Gem a aaministração pública, selecionadas por maio de cllamamanto 
pllblico, rassal~•adas as axcaçéas pre'lislas nesta boi. 

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecuçao de planos 
de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 
financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção VI 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social 

Art. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do 
qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadaos poderao apresentar propostas ao 
poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a 
celebraçao de parceria. 

28/08/2019 10:38 



L\3019 

• 

Art. 19. A proposta a ser encaminhada à 
requisitos: 

1 - identificação do subscritor da proposta; 

li - indicaçao do interesse público envolvido; 
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administraçao pública deverà atender aos seguintes 
( 

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

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

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

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

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

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

§ 3° É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia 
realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção VII 

Do Plano de Trabalho 

Art. 22. QeveFá GGRstar de plaRe de tratlalhe, sem pFej1,1l.:e da medalidade de paFGeria adelada: 

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração 
ou de fomento: (Redaçiio dada pela Lei nº 13.204, de 2015\ 

1 diaQRéstiGG da realidase q1,10 seFá elljele das ali•Jidases da paFGeria, deveRde ser demeRslrade e 
Rexe eRtre essa realidade e as atividades e1,1 metas a serem aliRQidas; 

1 - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
• realiclade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas: (Redaciio dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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li desGriçãe permeReri.:ada de melas q1,1aRlitali~•as e meRsYráveis a serem aliRQidas e de ali•1idades a 
68F0R1 exeG;1ladas, de•JeRde estar Glare, preGise e detalhade e que se preteRde reali.:ar e1,1 elller, tiem ceme 
quais set=ãe es meies utili.:ades para taRle; 

li - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

111 pra.:e para a eirosução das ati•1idades e e GumprimeRle das metas; 

Ili - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV defiRiçãe des iRdiGaderes, q1,1alitalives e quaRlitalives, a serem lllili.eaaes para a aferiçae Ele 
sumprimeRIG das metas; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. /Redação 
pada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V elemeRles EI"º aemeRslrom a sempalitliliaaae Eles s;1stes Gem es preçes pratisaaes RG meFGaae ell 
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com outi:as paFCeFias da mesma AatuFeza, de•JeAdo existiF elemeAIGs iAdicati1Jos da meAsuração desses 
GUSIQ 

quais 
s, tais como: cotaçées, tab · ' ' - -

' e·- ' - . ' 
queF outFaS foAteS de iAfoFmação dispOAÍ\leis ao público; 

PROC. N2 IJg f 
V- (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

FOLHAS 2..0 
VI plaAQ do aplicaçãg dgs FBCUFSQS a ser-em desembglsadgs pela admiAistFaçãg pública; 

VI - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

/q -
{ 

Víl estimativa de valoFes a seFBm Fecolhidgs para pagameAtQ de BACaFQQS prnvideAciáFiQS e 
lfaoolhistas das pessgas 0Avol1•idas diFBtamente Aa coAsecução do gbjetQ, dui:aAte Q peFíodo de vi9êAcia 
pffipQstG; 

Víl - (revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII •1alQF0s a seFBm FBpassadgs, mediaAte CFQAograma de desembglso compatí1Jel com os gastos 
das etapas 1JiAculadas às metas do CFQAograma físico; 

Vlíl - /revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX modo e periodicieade Elas pFestaçees de contas, comJ:)atí•1eis com o J:)BFíodo Ele FBalização das 
etapas 1JiAculadas às metas e com o peFíoeo de •JigêAcia da paFceFia, Aão se admitiAdo peFiodicidade 
superioF a 1 (um) aAo ou que dificulte a veFificação flsica dg cumprimeAlo do objetG; 

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

X J:)Fazos de aAálise da pr-estação de GOAtas pela admiAistração pública FBspoAsável pela J:)aFCeFia. 

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

PaFágFafo úAico. Cada BAie federado estabeleceFá, de acoFElo com a sua Fealidade, o 1JaloF máximo 
qy-e--podeFá seF FBpassado em paFCela úAica para a execução da paFCeFia, o que de,.,eFá seF justificado pelo 
admiAiStFadQF J:)úblico AO J:)laAO do ti:abalho. 

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

Seção VIII 

Do Chamamento Público 

Art. 23. A admiAistraçao pública de•JeFá adotaF pfficeeimoAIGs claffis, objeli1Jos, simplificaeos e, sempFB 
qy-e-possí•Jel, J:)adffiAizados, que oFieAtem os iAteFessadgs e facilitem o acosso diFeto aos éFQãos da 
administi:ação pública, iAdopoAdeAtemeAle da moealidade do paFCeFia prnvista Resta Lei. 

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

PaFágFafo ÚAico. SempFB que possí•JOI, a admiAiStFação pública estabeleceFá CFitéFios e iAdicadOFBS 
padroAizados a seFBm seguidos, especialmeAle quaAIG às seguiAtes cai:acteFíslicas: 

Parágrafo único. Sempre que passivei, a administração pública estabelecerá critérios a serem 
seguidos, especialmente quanto às seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - objetos; 

li - metas; 

líl métodos; 

líl - (revogado): /Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV- custos; 

V J:)laAO de tFabalho; 

I/ 
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V- {revogado); {Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) L..FO:.l=H.:AS..=:====:::ai:-i::i;.;;asJ 
VI indicadores. quantitati•Jos e qualitativos. de avalia9ão de resultados. 

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. {Redação dada pela Lei nº 
~ 3.204. de 2015) 

Art. 24. Fiara a celebra9ão das parserias previstas nesta Lei, a adr:ninistra9ão pYblica doverá realizar 
Gllarliar:nento pYblico para selecionar organiza90es da sosiedade ci•Jil que torne r:nais eficai! a exesu9ão do 
oojeto, 

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento 
será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem 
mais eficaz a execução do objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1º O edital do chamamento público especificará, no mínimo: 

1 a prograr:na9ão oryar:nentária que autoriza e rundar:nenta a celebra9ão da parseria; 

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

li o tipo de parceria a ser celebrada; 

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

Ili - o objeto da parceria; 

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

V as datas e os critérios objetivos de sele9ão e julgar:nento das propostas, inclusi\,18 no que se refere 
à-metodologia de pontua9ão e ao peso atribuído a cada ur:n dos critérios estabelecidos, se for o caso; 

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

VI - o valor previsto para a realização do objeto; 

VII a exigência de que a organiza9ão da sociedade sivil possua: 
a) no r:nínir:no. 3 (três) anos de existênsia, sor:n cadastro ati1Jo, cor:nprovados por r:neio de 

dosur:nenta9ão er:nitida pela Secretaria da Receita j;ederal do Brasil, cor:n base no Cadastro Macional da 
12essoa Jurídica C~IF!J; 

b) experiência pré1Jia na realiza9ão, cor:n efeli•Jidade, do objeto da parseria ou de natureza ser:nell=lanle; 
s) sapasidade técnisa e operacional para o desen><olvir:nento das ali>,<idades previstas e o cur:nprir:nento 

das r:netas estabelesidas. 

VII - {revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

a) (revogada) : {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

bl (revogada) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX a r:ninuta do instrur:nento por r:neio de qual será salebrada a parceria: (Incluído pala Lei nº 13.204, 
<;le 2015) 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

X da asordo oor:n as saractaríslisas do objeto da parseria, r:nedidas de asassibilidada para pesseas 
ser:n daficiênsia eu r:nebiiidade reduzida e ideses. (lnsluide pela Lei nº 13.204. de 2015) 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas 
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FOLHAS 
com deficiência ou mobilidade red i nº 13.204 de 2015 

§ 2° É vedado admitir, prever, iAeluir ou tolerar, Aos atos de eoA•Joeaçae, eláusulas ou eoAdiçêes que 
GGFRflrometam, restriRjam ou frustrem o seu earáter eompetiti•Je e estabeleçam prefeFêAGias eu distiAçêes em 
razae da Aaturalidade, da sede ou do domiellio aos GOAGorreRtes ou ae qualquer outra eireuRstaReia 
impertiReRte ou in:ele>,aRte para o espeeifiee olajeto da pareeria. 

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

1 - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com 
representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades 
ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas pollticas setoriais. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 
?-015) 

Art. 28. É permitida a atuação em rede para a exeeuçãe de iRieiativas agregadoras de pequeAos 
projetos, por 2 (Suas) ou mais orgaRizaçêes da soeiedade eivil, maRtida a iRtegral respoAsallilidade da 
orgaAização eelebraRte do termo de foFReAto Obl de eolaboração, desde q1Je: (Revogado pela Lei nº 13.204, 
ç.le 2015) 

1 essa possibilidade seja a1Jtorizada AO edital do ehamaFReAto pilbliee e a forma de alt1ação esteja 
J3F8Vista AO plaRo de lraball1o: {Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li a ergaAização da seeiedade eivil mepoAsável pelo terme ae foFReAte e,ieu de eolaboraçãe pesst1a: 
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) mais de !i (GiRGO) aROS de iRSGrição AO CNPJ: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
b) mais de a (três) aAes de experiêAeia de alt1a9ão em rede, eoFRprovada Ra forma prevista RO edital; e 

(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
e) eapaeidade téeRiea e operaeioRal para st1peF\'isioRar e orieRtar direlaFReRle a atuação da 

GFQDRizaçao que eom ela esli·1er att1aRdo eFR reae: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 
Ili seja observado o limite de at1Jação mlAiFRa pre•,•isto eFR edital refereAle á exeet1ção do plaRo de 

traoolho qt1e ealle á orgaAização da soeieaade eivil eelebraAle do terFRo de foFReRto e eelaberação; 
(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IV a orgaAização da soeiedade eivil exeeulaRle e Rilo eelebraRle do terFRo de fomeRto ot1 ae 
GG!aboraçãe eompreve regulariElaae jllridiea e fiseal, Aos lerFRos do reg1JlameAto: /Revogado pela Lei nº 
13.204 de 2015) 

V seja GOFRllRieada á admiAislração pilbliea, AO ale da eelebração do termo de foFReAto ou 8e 
eelalloraçao, a relação das orgaRizações 8a soeiedaae eivil exeeutaAtes e Aão eelebraAles do termo 8e 
foFReRto ou de eolaboração. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo ilRieo. A rela9ão das orgaAizações Ela soeiedade eivil exeet1laRtes e Aão eelebraAles 80 
termo de foFReAte eu 8e eolaboração de que trata o iAeiso V ao Gaput Rão poaerá ser alterada sem prévio 
eoRseAliFReAto da aaFRiRistração pilbliea, Aão poaeAao as eveAtuais alteraçêes deset1FRprir os reqt1isitos 
j3fe-Wstos Reste artigo. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 2ê. O eaital deverá ser aFRplameAle E1i•1ulgado eFR págiRa ao sitie efisial 80 érgãe ot1 eRlidaae Aa 
iRtemet. 

Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sitio oficial da administração pública 
na internet, com antecedência mlnima de trinta dias. /Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo ilAieo. As pessoas jurldieas de direito pilblieo iRtemo e as eRli8aaes persoRaliza8as 8a 
aamiAislraçãe peaeFãe sriar portal ~Aise Aa iA!eFAet 'lllB re~Aa as iAfermaçães seere teaas as parearias por 
elae celellra8as, llem eomo os eElit~ 

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

Art. 27. O 9rat1 de adeqt1ação da preposta aos olajetives espeelfieos do prograFRa ou açao em que se 
iRsere o tipa 8e paFGeFia e ao •1aler 8e referóneia eeAstaRle 80 ehamameAlo pillllieo é eritérie ollrigalério 8e 
julgaFRento. 

Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos especlficos do programa ou da ação em que 
se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento 
constitui critério obrigatório de julgamento. /Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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desta boi. 

§ 1 ° As propostas se~o julgadas por uma comissão de seleçao previamente designada, nos termos 
desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos 
específicos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° SoFá impedida do paFlicipar da somissão do seleção pessoa que, AOS últimos 5 (GiRco) aRos, 
teRha maRlido relação jurldica com, ao moRos, 1 fuma) das oRtidados em disputa. 

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

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

§ 4° A admiRistração pública homologará o divulgaFá o resultado do julgamoRto em págiRa do sítio 
oficial da admiRistração pública na iRtornot ou sítio olotrORico oficial oquivaloRte. 

§ 4° A administraçao pública homologará o divulgará o resultado do julgamento em página do sítio 
previsto no art. 26. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

Art 28. SGmeRte dopGis Elo oRcorrada a etapa c9mpotiti1Ja e mdeRadas as prw>Gslas, a admiRistração 
pública prncedeFá à •Jorificação dos documeRtos que comprn1Jom o atoRdimoRto pela orgaRi<:ação Ela 
sociedade ci11il selocioRada Elos requisitos pre•Jistos AO iRciso VII Elo§ 1° Elo ar:t. 24. 

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

§ 1 ° Ma hipéteso do a orgaRi<:ação da socioeaeo ci•Jil solocioRada Rão ateRder aos requisitos exigidos 
R9-iAciso VII Elo § 1° do ar:t. 24, aquela imodiatamoRto mais bom classificada seFá CORlfiElm:la a aceitar a 
celebração Elo parsoria Aos mesmos termos ofortaeos pela coRcorroRlo Elosqualificada. 

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

§ 2° Caso a orgaRi<:ação Ela sGcioeaeo ci•Jil coR•Jieada Aos termGs Elo § 1 º Eloste artigo acoito celebrar a 
parceria, prncodor se á à 1Jorificai,ão Elos documoRtos que cGmprnvom o ateRdimoRto aos requisitos 
pre•1istos AO iRciso VII do§ 1° 90 art. 24. 

§ 2° Caso a organizaçao da sociedade civil convidada nos termos do § 1 ° aceite celebrar a parceria, 
proceder-se-á à verificaçao dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos 
arts. 33 e 34. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ Jº O precodimoRto dos §§ 1° o 2° soFá seguido sucossi11am0Rto até que se coRclua a seleção 
pre1<ista no edital. 

§ 3° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

,A ri. 29. lãllCOto Ras hipélosos oxpressamoRte pr01Jistas Resta boi, a celebração do qualquer 
rnodalieado do parsoria soFá precedida Elo chamamoRto público. 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos do cooperação so~o celebrados sem chamamento 
público, exceto, em rolaçao aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebraçao de 
comodato, doaçao do bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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1 AO caso 9e ui:gêAcia 9ecorreAle 90 paralisação ou iFRiAêAcia 9e paralisação 9e ali11i9a9es 9e 
rele,.,aAte iAteresse públiso realil!a9as AO àFRllilo 9e parceria já celebra9a, liFRila9a a vigêAsia 9a AO\'a 
l)arseria ao prazo 90 lerFRo original, 9esde qye alen9i9a a orGleFR 9e classificação do chaFRaFRenl9 público, 
B1ar\lii:las e aceitas as FResFRas coAdiçiies ofereci9as pela oi:ganillação 9a sosie9a9e si•Jil vence90ra 90 
seltaFRa; 

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

li nos casos de guerra ou grave perturbaçilo 9a orGleFR pública, para fiffRar parseria coFR oi:ganil!ações 
da sociedade civil que 9esen1,olvaFR ativida9es de nature.:a sonlinuada nas áreas de assistência social, 
saúdo ou e9ucaçilo, que presleFR aten9iFRonto 9ireto ao públiso e que lenhaFR certificaçilo 9e en1i9a9e 
beneficeAle 9e assistência social, nos terFRos 9a bei Aº 12.1Q1, do 27 de AO•JeFRbro 9e 2QQQ: 

li - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça á paz 
social; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

• IV - (VETADO). 

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

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

Art. 31. Será c0Asi9erai:lo ineKiglvel o cl=iaFRaFRonte público na hipétese i:lo inviabilii:lai:le i:lo coFRpoliçilo 
entre as oi:ganizaçõos i:la socioElai:lo ciYil, OfR razilo i:la natureza singular i:lo objeto i:lo plano i:lo trabalho ou 
~i:lo as FRetas soFRente pui:lereFR ser atingii:las por uFRa enlii:lai:le especifica. 

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

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

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

Art. 32. Nas hipéteses i:los arts. 3Q e 31 desta boi, a ausência i:lo realização de processo seloti'.'o será 
detalhai:laFRente justificai:la pelo ai:lFRinislrador público. 

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

§ 1° Soe pena i:lo nulidade do ato do foffRalizaçilo i:lo parceria prevista nesta boi, o elGrate da 
j1a!Stilicali'.'a pre,..isto no saput aesto artigo de>Jerá ser puelicado, pelo FRonos, 8 (cinco) i:lias antes dessa 
fermalização, OfR página do sitio oficial da administração púelica na internei e, o•,entualmente, a critério da 
administrador plielico, taFRbéfR no FRoia oficial de puelicii:lai:lo da adFRinislração púelica, a fiFR de garantir 
ampla o efetiva transparência. 

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

§ 2° AdFRite se a iFRpu9nação à justificativa, desde EtUO apresentai:la antes da coloeração i:la paFGeria, 
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1~~· ~S:t«:tJ-' GIJjG-!E,er devo ser aRalisade pelo administrader púlllice respeRSá\•el. 

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

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

§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no art. 29, não 
afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. 0ncíuído pela Lei nº 13.204, de 20151 

Seção IX 

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

Art. 33. Para peder celebrar as F)aFGerias previstas nesta bei, as ergaRil!açêes da seciedade ci>Jil 
del/orãe ser regidas per estah1ros clljas RerR1as dispeRllam, oxpressameRte, sellre: 

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

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

li a ceRstituiçãe de censellle fiscal eu órgãe equi\<alenta, detalle Se atr:illuiçãe para epinar sellre es 
r.elatóries de desempenlle fiRancoire e ceRtállil a sellre as eporaçêes patrimeniais realii!:adas: (Revogado 
Qela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili a previsãe do que, em case do-4isselu9ãe da oRtidado, e respasti1,e patrimêRie liquide soja 
lfal:lsforide a eutra possea jurídica de igual naturel!a que F)roonclla os requisitos desta bei o slljo ebjeto secial 
soja, preforonsialmoRto, e mosme da oRfütado extinta; 

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

IV normas do presta9ãe do sentas sociais a serem ebsor\<adas pela oRtidade, que detormiMrãe, ne 
mínimo: 

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

a) a ellser\<;~mcia des priRcípies firndamentais do centabilidado o das Mermas ilrasileiras do 
CoRtabilidado; 

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

b) que se dê pulllicidade, per qualquer meio eficaz, ne eRcerrameRto de exercício fiscal, ae relatórie Se 
ati11iGades e domeRstrações fiRanceiras da entidade, iRcluídas as certidêes nogati>Jas do délliros com a 
!2re\<illência Secial e com e FuRcie de Garantia de TemFJe de Serviçe FGTS, celocando es à dispesiçãe par.a 
exame ao qualquer cidadãe. 

b) (revogada): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V- possuir: 0nclufdo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do 
Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada 
ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

e) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
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FOLHAS 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. {Incluído pela Lei nº 
13.204. de 2015) 

PaFágrafe ~nise . SeFâe dispensades de atendimonte ae dispeste ne insise Ili de Gaput es soFViçes 
gesiais autênemes destinatáFies do sentFieuiçêes des emprogaderos insidontos seero a telha de saláFies. 

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

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

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

§ 4° NETADO). ílncluido pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

pF9>,<a da pF9pFiedade eu pesse legítima de imé>,<el, sase seja nesossáFie à oxosuçãe de ebjote 
paG!uado; 

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

li - certidões de regularidade fiscal, previdenciária. tributária, do contribuições o de divida ativa. de 
acordo com a legislação aplicável de cada ente federado; 

Ili seFlidãe do oxistênsia juFídisa expedida pele saFléFie do rogistF9 Gi\•il eu sépia de ostatute 
fO§islFade o eventuais alteraçãec; 

Ili - certidão de existência jurldica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e de eventuais alterações ou. tratando-se de sociedade cooperativa. certidão simplificada emitida 
por junta comercial: (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV desumente que evidensie a situaçãe das instalações o as sendições matoFiais da entidade, quande 
essa,; instalações o sendições ferem nesessáFias para a Feali;mçãe de ebjote pastuade; 

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

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

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

VII sépia de desumente que sempFeve que a eFganizaçãe da sesiedade sivil funsiena ne endemçe 
fO§islrade ne CadastFe Nasienal da Pessea JuFídisa C~IPJ da SesFetaFia da Reseita J;edoral de Brasil 
gi;g,. 

VII - comprovação do que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; 
/Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1/111 Fegulamonte do sempras o sentratações. pFépFie eu do teFGeiFe. apf9>Jade pela adminislraçãe 
J)fllllica soloerante, em que se estaeoleça, ne mínime, a eeseFVãnsia des pFinsípies da legalidade. da 
FRGralieade. da eea fé, da pmeidade. da impessealidade. da osenemisidade. da ofisiênsia. da isenemia. da 
puelicidaeo. da Fazeaeilidado o de julgament:,-ebjetive o a eussa poFmanonto do qualidade o duFaeilidado. 

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

Parágrafo único. (VETADO): 

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

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

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

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

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

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

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

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

G) da \fiabilidade de sua exeGuç/le, iRGlusi•Je Re que se releFe aes \!aleres eslimades, que de,.,erãe ser 
Gempalweis Gem es preçes praliGades Re moFGade; 

d) da •JeÃliGaçãe de GreRegrama de desemllelse pre,.,iste Re plaRe de lrallalRe, e se esse é adeq11ade e 
permite a sua eletiva lisGaliõ!açãe; 

c) da viabilidade de sua execução: {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

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

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

1) da dosGriçãe de elemenles mlRimes de Gem<iGçãe e do meies de preva que serãe aGeiles pela 
a.lministraçãe púllliGa Ra preslaçãe de GeRtas; 

f) {Revogada) ; {Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

g) da designação do gestor da parceria; 

• h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 
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i) da apre,.,açãe de regulamente de Gempras e Genlralaçêes apreseRlade pela ergani<!açãe da 
seGiedade Gi11il, domenstrande a Gempalibilidaee entre a allernali11a esGelRida o a natureõ!a e e ,.,aler de 
elajete da paFGelia, a naluFeõ!a o e ,.,aler des serviçes, e as Gempras passi11eis de Genlrataçãe, Genferme 
apre\<aee Re plane de trabalRe; 

VI emissãe de pareGer jurldiGe Ele órgãe Ele assesseria eu GeRsulteria jurldiGa ea admiRislraç/le 
públic.:a aGeFGa da pessillilidade Ele Golobraç/le da paFGeria, Gem ellseF\!o!lRGia das Rermas desta bei e ea 
ISQislaç/le espeGl!iGa. 

il (Revogada) ; {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

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

§ 1° Mãe será exigida GentrapaFlida liRaRGeira Geme requisite para Golebraç/le de parceria, laGullaea a 
exigência de C9RlrapaFlida em 90RS 0 sorviçes 0C9R9micameRte m0Rsurá11eis. 

§ 2° Case e parecer léGnice eu e parecer jurleice Elo que traiam, respocfü•amonle, es incises V o VI ee 
Gaput deste aFlige cenGlua pala pessibilidaee Ele Gelebraç/le da parearia Gem ressalvas, de\!erá e 
aeminislraeer p(JllliGe cumprir e que Reuvor siee ressal,.,aee e1a1, mediante ate termal, justificar as razêes 
pelas quais eeixeu de fazê le. 

§ 1º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a 
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FOLHAS 
exigência de contrapartida em bens e serviços cuia expressão monetária será obrigatoriamente identificada 
no termo de colaboração ou de fomento. (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

§ 4° Oe•JeFá sonstaF, expFessamente. do pFóprio instRJmento Ele paFSeFia 01,1 Ele se1,1 anexo q1,1e a 
QFgooi;;a9ão da sosieElaEle si><il s1,1mpFB as exigênsias sonstantes Elo insiso \li! Elo§ 1° Elo ar:t. 24 Elesta bei. 

§ 4° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AFI. 37. A OFgani;;a9ão Ela sosiedaEle si>Jil inElisaFá ao menos 1 {Ym) Elirigente que se Fesponsaeilii!aFá, 
El&--foFma soliEláFia, pela exesu9ão Elas ativiElaEles e sumprimento Elas metas pastYaElas na paFGei:ia, Ele>JenElo 
essa inElisa,:ão GOASlaF Elo instFWllento Ela paFSefia., 

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

Art. JB. O teFFAo Ele fomento e o teFFAo de solabora9ão son,ente pFOdu;;iFão efeitos jYFIElisos após a 
l}UBliGa9ão Elos Fespestivos extrntos no n,eio oficial Ele p1,1eliciElaEle Ela aEln,inislr<!9ão pijelica. 

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

Seção X 

Das Vedações 

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

1 - não esteja regularmente constituída ou. se estrangeira. não esteja autorizada a funcionar no 
território nacional; 

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

Ili teAha ceme diriQeAle aQeA!e pelílice de Peder e1,1 de MiAistérie Pillllice. diri9eAle de ér9ãe e1,1 
eAlidade da admiAistraçãe pillllica de q1,1alq1,1er esfera 9e>JeFAameAlal. e1,1 respecli•1e cllAjYQe e11 
cempaAheire. llem ceme pareAle em liAha rela. celateral e11 per afiAidade. até e se911Ade Qra11; 

IV leAha lide as ceAlas rejeitadas pela admiAistraçãe pillllica Aes illlimes 5 (ciAce) aAes. eAqYaAle 
Aãe fGr saAada a irre91,1laridade q1,1e meli•1e1,1 a rejeiçãe e Aãe ferem q1,1ilades es déllites q1,1e lhe fGram 
e>JeAt11almeAl8 imp11tades. 91,1 fGr receAsiSerada e11 revista a decisãe pela rejeiçãe; 

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

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos. exceto se: 
{Redação dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; 
{Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

b) for reconsiderada ou revista a decisao pela rejeição; {Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo: {Incluído 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

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

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

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

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

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

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

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

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

§ âº A 11edaçãe pre•.•ista ne incise 111 de caput deste artige, ne que tange a ter cerne dirigente agente 
f.)elltice de Peder, nãe se aplica aes sePJiçes seciais autônernes destinatáries de centrieuições des 
ernpregaderes incidentes seere a folha de saláries. 

§ 3° {Revogado). {Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° Para os fins do disposto na allnea a do inciso IV e no § 2º , não serão consI era os e I o 
decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de 
parcEilamento, se a organizaçao da sociedade civil estiver em situaçao regular no parcelamento. {Incluído 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 5º A vedaçao prevista no inciso Ili nao se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela 
sua própria natureza, sejam constituldas pelas autoridades referidas naquele inciso. sendo vedado que a 
mesma pessoa figure no termo de colaboração. no termo de fomento ou no acordo de cooperaçao 
simultaneamente como dirigente e administrador público. {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 6° Nilo sao considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de pollticas 
públicas. {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 4Q. É 11edada a celebraçae de parserias pre11istas nesta bei que tenham per ebjete. envel11arn eu 
incluam. direta eu indiretamente: 

1 delegaçae das runções de regulaçao, de fiscalizaçae. de exerslcie de peder do policia 011 de outras 
atividades exclusivas do Estado; 

li prestação de sePJiços 011 de ati1Jidades cujo destinatário seja o aparelho adrninistrali\•o do Estado. 
Parágrafo Ynice. É \1edado tarneérn ser ol,jeto Ele parseria: 
1 a contratação de serviços de consultoria. com 011 sem produto determinado; 
11 o apoio adrninistrati11e. com 011 -sem disponieilização de pessoal. fornecimento de materiais 

consYrní11eis 011 outros eens. 

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

1 - {revogado) ; {Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

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

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

Art. 41. É vedada a criação de eutras modalidades de parseria eu a corneinaçãe das pre11istas nesta 

Parágrafo Ynico. A hipótese do caput não traz prejulzos aos contratos de gestão e termos Ele parseria 
Fegi<Jos. respectivamente. pelas beis nº s 9.611, rlA 1 s rlA mnin rlA 1 PAR, e 9.79Q, de 23 de rnar:ço de 1999. 

Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3° e no parágrafo único do art. 84. serao celebradas nos termos 
desta Lei as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso I do art. 2º . {Redação 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

CAPITULO Ili 

DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO 

Seção 1 

Disposições Prelimfnares 

M. 42. As parserias serão formalizadas mediante a celeeração de termo de colaeeraçae 011 de termo 
Ga-fornente. conforme o caso. que terá corno cláusulas essenciais: 
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Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de 
fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: (Redação dada 
2ela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - a descrição do objeto pactuado; 

11 - as obrigações das partes; 
\PROC. N2 

FOLHAS 
Ili e valer letal de repasse e e c!"lmegrama de desembelse; 
IV a classificai,ãe ervameAtária sa sespesa, meAcieAaAse se e Aúmere, a sala sa Reta Ele empeAl:le 

e-a declarayãe se q1a1e, em termes aditives, iAdicar se ãe es cré9ites e empeAl:les para s1a1a cebert1a1ra, de 
caea parsela da Qespesa a ser traAsferida em exersície M1a1re; 

V a ceAlrapartida, q1a1aAse ter e case, e a terma de s1a1a aferii,ãe em beAs e,toy serviçes Aecessáries à 
ceAsec1a1çãe Qe eiljele; 

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

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

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

• VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação; 

• 
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VII a ebrigaçãe de prestar ceAlas cem defiAiçãe de terma e pra.:es; 

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

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

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

X a defiRiçãe, se ter o caso, da tit1a11arida9e dos beAs e sireiles remaAosceAles Aa sala da cOAcl1a1sãe 
e1a1 extiAçãe da parceria e q1a1e, em ra.:ãe sessa, l:le1a11Jerem side asq1a1irises, pres1a1.:ides e1a1 lraAstermaees sem 
rec1a1rses repassases pela a9miRistraçãe pública; 

XI a estimafü•a de aplicaçãe fiAaRceira e as termas Qe sestiAaçãe Ses rec1a1rses aplicaQes; 
XII a prerregativa de 9rsãe e1a1 sa eAtidade traAsferiGera Ses rec1a1rsos fiAaAseiros Ge ass1a1mir e1a1 de 

t-raRSferir a respeAsabiliQase pela exec1a1ção do objeto, Ae case Ge paralisaçãe e1a1 sa ecerrêAcia se fale 
i:elevaAle, de medo a evitar s1a1a desceAtiA1a1iGada; 

XIII a pre1Jisãe de q1a1e, Aa ecerrêAcia de caAselameAle de restes a !)agar, e q1a1aAlilativo possa ser 
red1a1.:ido até a elafla q1a1e af)reseAte f1a1AcieAalidooe; 

XIV a obrigação de a ersaAi.:açãe da seciedade si1Jil maAler e mevimeAlar es rec1a1rsos Aa ceAla 
eaAcária esf)eclfisa da !)arcaria em iAslit1a1ição fiAaAceira iAdicada flBla a9miAistraçãe púelisa; 

XV e livre acesse des servideres des Qrgães e1a1 das eAtidades públicas repassaderas dos rec1a1rses, 
cie soAlrele iAlerAe e de Trill1a1Aal de CeAtas correspoAdOAles aes presasses, aes dc:ic1a1meAtes, às 
il'lformações refereAles aes iAslr1a1meAtes de tr:aAsferêAcias re91a1lameAtadc:is per esta bei, bem semo aes 
locais Qe exec1a1çãe Qe eiljete; 

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

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

XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela 
execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade: (Redação dada pela Lei 
!1º 13.204, de 20151 

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

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os 
recursos em conta bancária específica, observado o disposto no art. 51; (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
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de 2015) I::;· ~'.0'.V 
XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas 

correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou 
a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; (Redação dada pela Lei nº 
_13.204, de 2015) 

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

XVII a iAdicação do fmo paFa diFimiF as l'.lú>,•idas decoFFOAtes da execução da paFceFia, estalleíeceAdo 
a ollFigatoFiedade da· pFévia IBAtati•,a de solução admiAistrativa com a paFlicipação da Advocacia Geral da 
UAião, em caso de os paFlicipes seFBm da esfera federal, admiAistração diFBta ou iAdiFBta, Aos teFmos do aFl. 
:t-:1--da Medida ProvisóFia Aº 2.1ªQ 35, de 24 de agosto de 2QQ1 ; 

XVIII a ollFigaçao de a oFQaAizaçao da sociedade civil iAseFiF cláusula, AO coAtrate que celellraF com 
femecedoF de lleAs ou serviços som a fiAalidade de execulaF o objete da paFGBFia, que peFmita o li•JFB acesso 
des servidoFBs ou el=ApFBgados dos óFgãos ou das eAtidades púlllicas FBpassadoras dos FBCUFSOS púlllicos, 
llem como dos óFgãos de coAtrole, aos doc~ImeAtes e FBQistros coAlálleis da empFBsa GBAIFBlada, Aos 
teFmos desta bei, salvo quaAdo o coAtmto obedecer a Aormas uAifGrmes para todo e qualquer coAtrataAte; 

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo 
a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de 
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública: (Redação dada pela Lei nº 13.204, 
de 20151 

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

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

XX a FBspoAsallilidade exch,1si>1a da OFQaAização da sociedade ci•Jií pelo pagameAte dos eAcaFgos 
trabalhistas, pFB'lideRciários, fiscais e comerciais FBlativos ao fuRciGmameRte da iRstituição e ao 
adimplemeRto do termo de colaboração ou de fGmeAto, Rão se caracteFizaRdo FBspoRsallilidade solidária ou 
subsidiária da admiAistraçao pútllica pelos respectivos pagameRtes, qualquer oReraçao do objete da parceFia 
01H-0stFição à sua execuçao. 

PaFágrafo ÚRico . GoRSlaFãO como aRexos do iAstrumeAtO de parceFia: 
1 o plaAo de trabalho, que dele é paFle integraAte e iAdissociável; 
11 o reguíameAto de compras e coAtratações adotado pela orgaAizaçao da sociedade civil, 

de,.,idameAte apro•1ado pela admiAistraçae p1ltllica paFGBira. 

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

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo 
de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável. (Redacao dada pela Lei 
nº 13.204. de 20151 

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

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

Seção li 

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil 

AFl. 43. As coRtratações de lleAs e serviçes pelas oFQaAizações da sociedade civil, feitas com o uso de 
fBGYfSOS traAsfeFides pela admiAistraçãe púlllica, deverãe etlservar es pFiAsípies da legalidada, da 
mmalidade, da lloa fé, da probidade, da impessoalidade, da ecoAomicidade, da eficiêAsia, da isoAemia, da 
J~isidade, da razeallilidade e de juígameAle objeti>Je e a llusca peFmaAeAte de qualidade e durallilidade, de 
acorde cem o FBgulameAte de compras e seAlratações aprovada para a coAsecuçae do objeto da parceFia. 
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(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
o 

dispgnillili.:ade pela administraçãe púlllisa às ergani.:açiles da sesiedade civil, allei:te ae púlllise via inteFAet, 
qye permita aes interessades rormYlar pFGpesta&-{Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2º O sistema eletr:ônise de qye trata e § 1 ° sente Fá ferramenta de netifisaçãe des fuFAesederes de 
F8IM da sentrataçãe qye senstem de sadastFG de qye trata e ai:t. J4 da bei nº 8.€i€i€i. de 21 de jYnhe de 
4993. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

AFI. 4 4. O gerensiamente administralive e finanseiFG des resYrses resellides é de respensallilidade 
0l(CHJSi,•a da ergani;:açãe da sociedade civil. inslYsilJe ne qye Eli.: respeite às Elespesas de GYsteie, 
im,estimentg e passeai. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1° (VETADO). (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
§ 2° Os ensarges trallalhistas, pre1Jidensiáries, fiscais e semeFGiais relali'les ae funsienamenl9 da 

iASlit1aiçãe e ag aElimplemente Gle termo de selalleraçãe ey de romenl9 sãe de respensallilidade exslYSilJa 
c:lac ,~rgani.:açêes Gla sesiedaGle civil, nãe se sarasteri.:ande respensallilidade solidária eY sYllsidiária da 
administração púlllisa peles respeslives pagamenl9s. qyalqYer eneraçãe de elljete da paFGeria eY restrição à 
SYa eixesyçãe. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção Ili 

Das Despesas 

AFI. 45. As parcerias de1Jerãe ser exesYtaGlas sem estrita ellseFVânsia Elas sláYSYlas pastYaElas. sende 
>JedadG; 

1 Fealizar Elespesas a lílYle Gle taxa de administrnçãe. de geFênsia ey similaF; 

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

1 - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

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

Ili medifisar e elljel9. exceto no sase de ampliação de metas. desde qYe seja pFS>Jiamente apFGvada a 
adeqYação de plane de trallalhe pela aGlmini,;;traçãe púelisa; 

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

IV - (VETADO): 

V Ylilizar. ainda qyo em caráter emer9ensial, reGYFSes para finalidade diveFSa da estabelecida ne 
plano de trabalhe; 

VI Fealizar Elespesa em data anteriOF à vigência da paFGeria; 
VII efetyar pagamente em data posterior à vigência da paFGeria. salve se expressamente ayterizado 

pela aYteFidade sempel9nte da administração pooliGa; 
VIII transferir resYrses para slYbes. assesiaçees Gle servidores, pai:tic:les polílisos oy qyaisqYer 

ootidades congêneres: 
IX reali.:ar despesas som: 
a) mYltas, jYFGs oY correção monetária. inslYsive referentes a pagamentos eY a reselhimentes fura dos 

J:lFBZos, salve se decorrentes de atrasos da administração púlJlisa na lilJeração de resYFSes finanseiFGs; 
ll) pylJlisidade, salve as previstas ne plane de tralJalhe e diretamente vinsYladas ao elljeto da paFGeFia, 

de-caráter edYsativo. inrormali11e ey de orientação sesial. das qYais não constem nomes, símllolos oY 
imagens qye sarasterizem pFGmoção pessoal; 

c) pagamento de pessoal sontratade pela organi.:ação da sociedade civil qYe nãe atendam às 
exigências de aFl. 4ê; 

d) obras qye sarasterizem a ampliaçãe do área sonstrYída eY a instalação de nevas estrn!Yras fisicas. 

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

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

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

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

IX- (revogado): (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 
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a) {revogada): (Redação clada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

b) (revogada): (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) (revogada): {Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

1 PROC. N2 
FOLHAS 

I 

Art. 4€i. Pederão ser pagas som resursos ,.,insulacles à parseria. clescle que apro'laclas no plano de 
t.aooltie. as despesas som: 

1 remunera9ão ela equipe climensionacla no plano ele trabaltio. inslusil/e ele pessoal pr9prio ela 
QFQaRiza9ão ela sosieclacle si'lil. durante a 'liQênsia ela parseria. poclenclo sontemplar as despesas som 
~mentes ele impostos. sontribui9iíes sociais. Fundo ele Garantia elo Tempo ele SeNi9o FGTS. férias. 
clésime terseiFG salàrie. salários pFGporsionais. 11erbas ressis9rias e clamais ensar9os sosiais. clescle que tais 
valoras: 

a) smwsponclam às ati'liclacles previstas para a sonsesução elo otJjero e à qualifisa9ão tésnisa 
nesessária para a exesuçao ela função a ser clesempentiacla: 

b) sejam sompatl>,<eis som o ><alor ele mersaclo ela re9iao onde atua e nao superior ao tero do Poder 
ÉXSGYli\lQi 

s) sejam proporsionais ao tempo de trabaltio efeti'la e exslusil/amente dedisaclo à parseria selebracla: 
li diárias referentes a cleslosamento. t1ospecla9em e alimenta9ao nos sasos em que a exesu9ão elo 

otJjeto da parseria assim o exija: 
Ili multas e ensargos 'linculaclos a atraso no cumprimento ele obri9açiíes previstas nos planos ele 

t+abalt1o e ele exesuçao finanseira. em sonseq uênsia elo inaclimplemenro da administração pilblisa em liberar. 
t~esti•Jamente. as parselas acordadas: 

Art. 46. Poderão ser pagas. entre outras despesas. com recursos vinculados à parceria: (Redação 
9ada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

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

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

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

li - diárias referentes a deslocamento. hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do 
objeto da parceria assim o exija: (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

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

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais á consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico. desde que necessários á instalaçao dos referidos equipamentos e materiais. 

§ 1° A remuneração ele equipe ele trabaltio som resursos transferidos pela administração pilblisa não 
gera vJnsulo trabaltiista som o ente transferidor. 

§ 2º .A. inaclimplênsia da organização ela sosieclacle si'lil em relação aos ensargos trabaltiistas não 
transfere à Unh\lo a responsabilidade por seu pa9amenro. 

§ 3° Serão cletaltiaclos. no plano ele trabaltio. os valores elos imposros. sontribui9iíes sosiais. Fundo ele 
Garantia de l<impe de Ser•içe l"GTS. férias. décimo lerseirn salário. salá<ios proporcionais. uerbas 
rescis9rias e demais encargos sosiais insiclentes sobre as ati><iclacles pre'listas para a exesuçao do otJjero. ele 
responsabilidade ela entidade. a serem pa90s som os resursos transferidos por meio ela parseria. durante 
6\la vi9ênsia. 

§ 4° Mão se insluem na previsao elo § 3° os tributos de natureza direta e personallssima que onerem a 
entidade. 

§ 1 º A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a 
responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. (Redação 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de 
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repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com 
recursos da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder público. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 
2015) 

: ; ~:::' (Reda;,o dada ,a, La a° 1320<, de 2015) 1 :~• / 3 / g %3 / 
Art. 47. O f')iaAe de tA3balhe f')ederá iAcluir e f')agameAte de custes iA1füetes Aecessáries á execuçtle de 

objete. em f')Fef'leÍ9ãe AUAca suf')erier a 15% (quiAze f')er ceAte) de >Jaler telal da f')arceria. desde que tais 
custes sejam decerreAles exclusivameAte de sua raalizaçtle e que: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 20151 

1 sejam Aecessáries e f')ref')ercieAais ae cumf')rimeAte de ebjate; (Revogado pela Lei nº 13.204. de 
;2015) 

li fique demeAstrada, Ae f')laAe de tI:abalhe, a vinculaçtle eAtre a realizaçtle de elljete e es custes 
aGicieAais f')ages, bem ceme a f')ref')ercieAaliclade eAtre e \1aler f')age e e f')erceAtual de custe af')revade f')aA3 a 
axecyçfáe de elljete: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

111 lais custes f')Fef')ercieAais Aãe sejam f')ages f')er qualquer eutre iAstrumeAte de f')arceria. (Revogado 
pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1° Os custes iAdiretes f')Fef')ercieAais de que tA3ta este artigo pedem iAcluir despesas de iAlerAet, 
t-raASf')erte, aluguel e lelefoAe, bem ceme remuAeraçêes de serviços ceAtábeis e de assessoria jurldica, AOS 
trn de caput, sempre que teAham per objete e f')laAe de IA3balhe pasluade cem a admiAislA3çtle f')liblica. 
(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 2° I:lespesas cem auditoria externa ceAlratada f')ela ergaAizaçtle da sociedade civil, mesme que 
relasieAadas cem a execução de !arme de fomeAte e/eu de celabeA3çãe, Atle pedem ser iAcluldas Aes 
GblSles iAdiretes de que trata e caput desta artige,..{Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 3° A seleçtle e a ceAtrataçãe pela ergaAizaçtle da sociedade civil de equipe eA11el•,ida Aa execução 
de-terme de fomeAte Q/ou de celabeA3çtle devertle ebsaf\1ar es priAclpies da admiAislA3çtle pliblica previstes 
ne caput de art. 37 da CeAstituiçae J;edeA31. {Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 4° A ergaAizaçtle da sociedade ci•Jil de•,erá dar ampla tA3AsparêAcia aes valeres f')ages a titule de 
remYAeA3çfáe de sua equif')e de IA3balhe 11iAculada á execução de terme de fomeAte eu de celabeA3çãe. 
(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 5° Ntle pedertle fazer jus á remuAeA3çtie de que trata este artigo pessoas AatuA3is que leAham side 
ceAdeAadas f')er crimes : (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 ceAtA3 a admiAistA3çãe pilblica eu e f')alrimêAie f')liblice: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
li eleitorais, f')aA3 es quais a lei cemiAe peAa pri\1ativa de liberdade: (Revogado pela Lei nº 13.204. de 

2015) 
Ili de lavagem eu ecultaçtle de beAs, direitos e •,aleres. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 
§ êº O pagameAle de remuAeraçãe da equipe ceAIA31ada pela ergaAizaçãe da sociedade civil cem 

recuraes destiAades f')ela admiAistraçfáe pliblica Atle geA3 >JIAcule tA3balhista cem e f')eder f')liblice. (Revogado 
pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 7° A iAadimf')lêAcia da ergaAizaçtle da sociedade ci.vil em relaçfáe aes eAcarges IA3balhistas, fiscais e 
comerciais Aãe tA3Asfere à admiAistraçtle f')liblica a respeAsabilidade per seu pagameAte Aem pederá eAeA3r 
9-Gbtete de !arme de fomeAte eu de celabeA3çtle eu restriAgir a sua execuçtle. (Revogado pela Lei nº 13.204. 
de 2015) 

§ 8° QuaAde es custes iAdiretes forem pages também per outras feAtes, a ergaAizaçãe da sociedade 
Gi>Ji1 de•Je apreseAtar a meméria de cálculo de A3leie da desf')esa, vedada a duplicidade eu a sebref')esiçtle de 
fGAtes de recurses Ae custeie de uma mesma parcela des custes iAdiretes. (Revogado pela Lei nº 13.204. de 
;2015} 

SeçãolV 

Da Liberação dos Recursos 

Art. 48. As f')arcelas des recurses tA3Asferides Ae timbite da parceria sertie libeA3das em estrila 
Genformidade cem e creAegA3ma de desembelse af')re\1ade, exceto Aes cases a seguir, Aes quais ficarãe 
f8timrn até e saAeameAte das impropriedades; 

1 quaAde houver fuAdades iAdlcies de Atle ter ecerride bea e regular af')licaçtle da parcela 
ameiiermeAte recebida, Aa forma da legislaçtlo aplicá•Jel, iAclusi><e quaAde aferidos em f')recedimeAles de 
fiscalizaçtle lecal, realizades f')eriedicameAte f')ela eAtidade eu érgtle ref')assader des recurses e f')Bles érgtles 
,Je ceAtrele iAterne e externe da admiAistA3çtie pliblica; 

U quaAde \<erificade des,.,ie de fiAalidade Aa af')licaçtle des recurses. atA3ses Atle justificades Ae 
GYmpnmeAte das elaf')as eu fases pregA31+ladas, f')rálicas aleAtalérias aes priAClf')ies fum:lameAtais da 
,~AislA3çãe f')liblica Aas centrataçêes a demais ates f')raticades Aa execuçae da parceria eu e 
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i~plemenle da OFQanização da sosiedade sivil som Falação a outms sláusulas básisas; 
Ili quando a OFQanização da sosiadada Givil ElaixaF Ela adolaF as madiElas sanaaEloras apontadas pala 

aElministra,:tlo pYblisa ou paios óFQtlos da sontrola intamo ou externo. 

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão 
retidas até o saneamento das impropriedades: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de 
fomento: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. (Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 4 9. ~lo saso da o plano de trabalho a o sronogFama da desembolso pFB•1eFBm mais da 1 (uma) 
parcela da FBpassa da FBSUFsos, para FBsabimento da sada paFGala, a oFganiza,:ão da sosiadada sivil da•JaFá 

1 laF pFaansf:lido os FBquisitos exigidos nesta bai para salallFa,:tlo da paFGaFia; 
li apFBsantaF a pFBstaçtlo da sontas da paFGala antaFioF; 
Ili aslaF em situação FBgulaF som a axasu,:ão do plano da tFallall:lo. 

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de 
cada exercício. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

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

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

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

Art. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de 
liberação de recursos referentes ás parcerias celebradas nos termos desta Lei. 

Seção V 

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos 

Art. 51. Os FBSUFSOS FBSBllidos em dBSGFFênsia da paFGaFia serão dapesitadGS B gaFidGS em centa 
t>ancáFia aspasífisa, em inslituiçtlo financeira p(llllisa indisada pala administraçtle pYlllisa, a, enquanto ntle 
Gmpragados na sua finalidada, saFtlG 0llFigal0Fiamante aplicades em cadernetas da poupança, se a pFB•JisãG 
da seu use fGF igual eu supaFiGF a 1 (um) mês, ou em funde da aplisaçãe financeira da surte praze eu 
eperaçtlo de maFGade aberto laslFBada em lflules da dívida pYblisa, quando g praze pFBvisto para sua 
l.llilização fGF igual eu infaFiOF a 1 (um) mês. 

PaFágrafQ i:.nice. Os Fendimentos das aplisaçêas financaiFas, quande autoFizados ngs IBFmGS dG art. 
~ ger:ãG GbFigatoFiamente aplicados no olljete da paFGBFia, estande sujeitos ás mesmas sondii,êas da 
prastação da santas exigidas para os FBSUFSos transfaFidos. 

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 
especifica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 
sujeitos ás mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. /Redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

11,rt. 52. PGF ecasião da cenclusão, danYncia, Fassisão eu extinção da paFGaFia, es saldes financeiros 
ramanassantas, inclusi'IB es provenientes das FBcaitas obtidas das aplisai,êas finanseiras FBalizadas, saFtlG 
c:lavolvidGS á anfülada GU éFQãG FBpassadGF 996 FBCUFSGS, nG prazg impFOFFOgával da 30 (!Finta) dias dg 
GVeAIG, sGb pana da imediata instaurai,tlG da IGmada da sGnlas espesial do FBspensá•Jel, pro•1idanciada pela 
,~utoFidada sGmpalante dG óFQãG Gu anliaaaa titulaF dos FBSUFSGS. 

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
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devolvidos à administração pública no prazo Impro ena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 53. Toda a movimentação de recursos no ãmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. 

ParáQrafQ Qnice . Os Jlagamentes de>Jerãe ser raalizades mediante cr:édite na centa bancária da 
titularidade des fQrnacadmes e prestaderas da sarviçes. 

§ 1 º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2º Demonstrada a impossibilidade tisica de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de 
colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie. (Incluído pela Lei nº 
_13.204, de 2015) 

Art. 54. em cases axcal)cienais, desde que fique damenstrada ne Jllane da trabalhe a iml)essibilidada 
flsica da pagamente mmjiante transferência aletFOnica, em f.mçae das peculiaridadas de elJjalo da parceria, 
da região enda se dasan~•el>Jarãe as ati•1idadas a des serviçes a saram J)restades, e terme da celaberaçãe 
eu de fQmento pedará admitir a realizaçãe da paQamanles em espécia, ebsarvades cumulati>Jamanle es 
segYintes pr:é requisites: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 es pagamentos em espécia estarão restritos, em qualquer case, ae limita indi>Jidual de R$ 8QQ,QQ 
(-ooocanles reais) per banaficiárie a ae limite glebal da 10% (dez per canto) de >Jaler letal da parearia, ambes 
calculados le>Jande se em centa leda a duraçae da parceria; ( Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li os pagamenles em espécie de•,erãe estar pre•1islos ne plano de trabalho, que especificará os itens 
de despesa passí>Jeis dessa lipe da execuçae financeira, a natureza des beneficiáries a serem paQOS nessas 
ceFldições e o cronograma de saques e pagamanles, cem limitas indi>Jiduais e total, observando o pre>Jislo 
ne inciso I; (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 es pagamentos de que traia este artige serão realizados por meio de saques realizades na conta 
de-termo de fQmento ou da celaberação, ficando por eles responsá•1eis as pessoas físicas que es realizarem, 
as-q.lélis;-(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) preslarae cenlas à organizaçae da seciadade ci>Jil de •1aler total recebide, em até 30 {trinta) dias a 
,;ei:itar da data de Qllime saque realizade, per maio da apresenlaçae organizada das notas fiscais eu recibos 
que cempre'lem os pagamentos efetuades a que registrem a identificaçãe de beneficiário final de cada 
pagamento: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) d01,ol•1erão à conta dQ terme de fQmenlo ou de colaboração, mediante dap9silo bancário, a 
totalidada dos >Jalores racabicfoe a não aplicados à data a que se refere a allnaa a deste inciso: (Revogado 
~Lei nº 13.204, de 2015) 

IV a responsabilidada perante a administraçae pQblica pala bea e regular aplicação dos ,,alares 
aplicados nos termos deste artige permanece com a orQanizaçao da seciedade civil a com os respecti>Jos 
rasponsá11eis censiQnades no termo da celaberaçao eu de femanlo, pedendo estes agir regressi>Jamente em 
1:elação à pessoa llsica que, de qualquer fQrma, hou>Jer dado causa à irregularidade na aplicaçao desses 
i~Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1/ a regulamentaçãe poderá substituir o saque à conta do lermo da temente eu de solaboraçao paio 
,;rMJto do valor a ser sacado em conta designada pala entidade, hip91esa em que a responsabili0a00 paio 
desempenho das atribuições pre•,istas no incise Ili deste artigo recairá integralmente sebra os responsáueis 
pala organizaçao 0a socie0a0e civil consigna0os no lermo 00 colaboraçao eu 00 femanlo, mantidas Iodas as 
demais son0içõas pre'listas neste arlige: (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015} 

VI será consi0erado irregular, caracterizará des•1io 00 recursos e 001Jerá ser restitllide aos cofres 
Jwbiicos qualquer pagamento, nes termos 0esl0 artigo, de 00spasas nae autorizadas no plano da trabalho, 
de-<lHspesas nas quais nao esteja identificado o beneficiário final eu 00 886Jl0Sas realizadas em 0esacordo 
com qualquer das cendições ou restrições estabelecidas nesta arliQe. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 
?-015) 

Seção VI 

Das Alterações 

Arl. 55. A 'ligência da parceria pedará ser alterada mediante solicitação 0a organização Qa soci00aQ0 
ci>Jil, Qe>Jidamente fQrmalizaQa e justificaea, a ser apresantaQa na aQminislraçao pQblica em, no mínimo, 30 
(-triAti) dias antes Qe término Ele sua >Jigência. 

ParágrafQ Qnice. A prorrogação de ofício Qa vigência Elo instrumento de•,a ser feita pala aElministraçao 
13Qblica, antas Qe seu término, quande ala dar causa a atraso na liberação dos recursos, limita0a ao exato 
J;)8fÍQdo do atraso >Jerificaee. 

28/08/2019 10:38 



I, L\3019 

• 

• 

28 of40 

IPROC. N2 
FOLJ-tAS 

~ ~.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/ ... 

Art. 55. A vigência da parc-,eria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade 
civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada á administração pública em, no mlnimo, trinta 
dias antes do termo inicialmente previsto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser 
feita pela administração pública quando ela der causa a atraso n_a liberação de recursos financeiros, limitada 
ao exato período do atraso verificado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 5€i. A admiRistração pública poder:á ay!Qrizar o ramanejamenlê de racYFSos do plano de aplicação, 
dYraRte a \<igêRcia da parceria, para coRsecução do objeto pactYado, de modo qYe, separadameRte para 
cada categoria econômica da despesa, corraRte OY de capital, a orgaRização da sociedade ci>Jil remaReje, 
eHIFe si, os valoFes defiRidos para os iteRs de despesa, desde qYe, iRdMdyafmeRte, os aymentos OY 
diminYiçOes Rão yftrnpassem 25% (•JiRte e ciRco por cenlê) do valor origiRalmeRte apFO>Jado RO plaRo de 
trabalho para cada item. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafe único. O FemaRejamenlo dos FeCYrsos de qye trnta o capyt somente ocorrer:á mediaRte 
prévia solicitação, com jYslificati,,a apFeseRlada pela organi;mção da sociedade ci'lil e apFO'Jada pela 
admiRistração pútllica FespoRsável pela parceria. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

,A,rt. 57. t,la•,eRdo Fele>JãRcia para o iRteFesse pútllico e mediante apFO\•ação pela admiRistração pútllica 
da- alteração RO plaRo de trabalho, os reRdimeRtos das aplicaçOes fiRanceiras e eveRIYais saldos 
remaResceRles po{!erãe ser aplisa{!os pela orgaRização da secieeaee ci>Jil na ampliação de metas do objelê 
da parceria, eesee qye essa ainda esteja •1igeRto. 

i;>ar:ágrafe úRico. As alterações pre>Jistas RO capYt presciRdem de apFOvação de no','º plano Ele tratlalho 
pela aemiRistração pútllica, mas Rão Ela aRálise jyrfeica pré,,ia da minYla Elo termo aeilivo Ela parceria e da 
p.iblicação Elo extrato Elo termo aeiti'IO em meios oficiais de divYlgação. 

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
?-015) 

Parágrafo único. /Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

Seção VII 

Do Monitoramento e Avaliação 

Art. 58. A aeministração pútllica está iRCYmtliea Ele realizar pFOceeimeRtos Ele fiscalização Elas 
parcmias celebradas antes Elo término Ela sYa vigência, inclYsive por meio Ele visitas in loco, para fins se 
mooiloramenlê e avaliação !lo cumprimeRlo i:lo-objelê, na ferma !lo regYlamento. 

§ 1° Para a implementação !lo sisposto RO caput, o érgão posará valer se Elo apoio técnico se 
t..rseiros, eolegar competência oY firmar parcerias com érgãos eY entisades qye se silYem préximos ao local 
Qe..aplicação dos recYrsos. 

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto 
da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.20..1,_de 20151 

§ 1° Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio 
técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem 
próximos ao local de aplicação dos recursos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

§ 2° Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que 
possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como 
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. 

§ 3° Para a implementação do disposto no § 2º • a administração pública poderá valer-se do apoio 
técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem 
próximos ao local de aplicação dos recursos. 

Art. 59. A aemiRislração pútllica emitir:á relalério técnico se monilêrameRlo e avaliação !la parceria e o 
sYtlmeterá à comissão se monilêrameRlê e all-'.lliação {!esignasa, qye o homologará, insependentemente sa 
obfigalêrieeaee de apresentação Ela prestação de coRlas se'liEla pela organização !la socieeaee civil. 

i;>arágrafe YRico. O Felatério lécRico Ele monitoramento e ª"afiação Ela parceria, sem pFej11fzo se oYtres 
alornoRtos, Elevará conter: 

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria 
celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de 
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monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentaçao da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. (Redação dada pela Lei nº 
~ 3.204, de 2015) 

§ 1° O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de 
deverá conter: (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) PROC. Ne 

1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; FOLHAS -7'~r!,-L-J....,,.-J,<:::_-. l, 

li - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do bene 1c10 s eia! 
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados 
no plano de trabalho; 

Ili •;aleres ofeti•,•aFRoRlo lraRsferiEles pela adFRiRistraçãe pública o valeres ceFRpro•;adaFRoRto 
11lili2:ados; 

IV 1;1uaRde ter e caso, es valeres pages R9S tormes de art. 54, es custes iRdireles, es reFRaRejaFRoRtes 
efet11ados, as seeras do recurses fiRaRcoires, iRch,,iRde as aplicaç9os fiRaRcoiras, o o•JoRtYais •;aleres 
devolvidos aes cefRls púelicos; 

V aRáliso dos GecuFReRles ceFRproealóries Gas Gosposas apresoRtaGes pela ergaRi;:ação da 
sociedade civil Ra prestaç/fa do GORtas; 

1/1 aRáliso das auditerias roalio:adas polos GORtrelos iRIElrRo o externe, Re ãFReite da fiscalio:açãe 
prevoRtiva, boFR ceFRo do suas ceRclusõos o das FRoGidas que leFRaraFR oFR docerr:êRcia dessas auditerias. 

• Ili - valores efetivamente transferidos pela administração pública; (Redacilo dada pela Lei nº 13.204, 
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de 2015) 

IV - (revogado l ; /Redaç!io dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 
sociedade civil na prestaç!io de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento; (Redaç/lo dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no ambito da 
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a 
avaliação ser!io realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei. 
(lncl11ido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. i>G. SoFR prejurae da fiscali;:açãg....pola adFRiRislraçãe púelica o polos órgãos do ceRlrolo, a 
exocyçãe da parceria poderá ser acoFRpaRl:lada o fiscali;:aGa peles ceRsoll:les do peHlicas púelicas das áreas 
cerrospeRdoRtos do at1,1açãe oxistoRtes, oFR caEla esfera do ge•;orRe. 

Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a 
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas 
correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. (Redaç/lo dada pela Lei nº 13.204, de 
?-015} 

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos mecanismos de 
controle social previstos na legislação. 

Seção VIII 

Das Obrigações do Gestor 

Art. 61. São obrigações do gestor: 

1 - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

li - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

Ili - (VETADO); 
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IV 0fllitir pareser !ésniso oonslusivo GO análise da prestação de sentas final, sof!l l:lase no relatGrio 

tósnico de f!lonitoraf!lento e a1Jaliação de que trata o art. 59 desta boi; 

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração 
o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59: (Redação dada pela Lei 
!1º 13.204, de 2015) 

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 
avaliação. 

Art. 62. Na lciipGtese de não exesução ou filá 8l<esução do f')affioria 0fll 1Jigor ou do f')affioria não 
reno>.<ada, exslusivaf!lonto para assegurar o atendif!lento de serviços essensiais à população, a 
adfllinistração f'lúl:llisa poderá, por ato prgprio o independentof!lente de autorização judisial, a fifll do realizar 
ou-manter a exesução das f!lotas ou atividades pastuadas: 

Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

1 - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha 
sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

• li assuf!lir a responsal:lilidade pela ei~esução do restante do olajeto previsto no plano de tral:lallcio, no 

• 
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saso de paralisação ou da osorrênsia do fato relo,,ante, de Fllodo a 0\<itar sua dessonlinuidade, de,,endo sor 
sonsiderado na prestação do sentas o que foi oxosutado pela organização da sosiedade si'lil até o fllOfllonto 
13f!l que a adfllinistração assuflliu essas responsal:lilidados. 

li - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no 
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de 
contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração 
assumiu essas responsabilidades. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único . As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao 
administrador público. 

CAPITULO IV 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Seção 1 

Normas Gerais 

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de 
prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho. 

§ 1° A adfllinistração púl:>lisa fornesorá f!lanuais osposíficos às organizaç1íos da sosiedado sivil por 
osasião da solol:lraçao das paffierias. 

§ 1° A administração pública fornecerá manuais especificas ás organizações da sociedade civil por 
ocasião da celebraçao das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos 
procedimentos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1 º deste artigo devem ser 
previamente informadas á organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. 

§ Jº O regulafllento poderá, sof!l ease na coF!lplexidade do olajeto, estal:loloser prosedifllontos 
difemnsiados para prestação do sentas, desde que o valor da paffieria não seja igual ou superior a R$ 
6lllHl00,00 (seiscentos fllil roais). 

§ 3° O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestaçao de contas. (Redação 
dada pela Lei nº 13.204. de 20151 

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 
elementos que pern,itam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi 
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação 
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do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. 

§ 1 ° Ser:ão glosados nas prostações de contas os \<afores que não alenderom ao disposto no caput 
desta artigo e nos arte. 5J e 54. 

§ 1° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a 
receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. 

§ 3° A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

§ 4° A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de 
recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto 
no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. 

Art. ê5. A prostação de sontas e de tGdos os atos que dela desorram dar se á, sampro que possl\!al, 
8FA-plalaforma alalrOnisa, permitindo a visual~ção por qualquer iRlarossado. 

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, 
permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á 
mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além 
dos seguintes relatórios: 

1 RalalériG da lãxasução do Objeto, alatlorado pala orgaRização da sosiadada sivil, assinado paio seu 
FepF0S0Rlanta legal, sonlendo as atividadas dasanvol•Jidas para O sumprimanto do objeto O O comparali\!0 da 
1:nolas propostas som os resultados alsançados, a partir do sronograma asordado, anexando se dosumaRlos 
,:1e-compro•1ação da roalização das ações, tais romo listas da prosança, fotos e \!ldeos, se for o saso; 

li Ralalério de lãxesução ~inanceira, assinado paio seu roprosaRlante legal e o sonlador rosponsával, 
som a dassrição das despesas e roceitas efeli•Jamanta roalizadas. 

1 - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as 
atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com 
os resultados alcançados: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

11 - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Parágrafo úRiso . O érgão públiso signatário do leFFAo de colaboração ou do teFFAo de fomento da•Jará 
SORS!darar ainda em sua aRálise os seguiRIBS rolalérios elaborados internamente: 

1 relalério da visita tésnisa IR leso roalizada durante a exesução da parceria, nos leFFAos do art. 56; 

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes 
relatórios elaborados internamente, quando houver: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e 
avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a 
execução do termo de colaboração ou de fomento. 

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. 

§ 1 ° No saso da parsela úRisa, o gestor emitirá parasar lésniso sonslusi><o para fins da avaliação do 
surnprirnento do otljelo. 

§ 2° ~lo saso da previsão de mais da 1 (uma) parsela, a organização da sosiadade si>Jil de>Jerá 
apresentar prestação da sentas parsial, para fins de monitorameRlo do sumprirnenlo das melas do objeto 
vinsuladas á l')arsala litierada. 

§ Jº A análise da prestação da sentas da que traia o § 2° de\!ará ser feita no prazo definido no plano da 
t+abalho apro><ado. 

§ 4° Para fins da a•mliação quanto à ef1eásia e aleli\!idada das ações em exesuçllo ou que já foram 
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realirndas, es pareseres tésRirns de (IIJe tratam e caput e e § 1 ° deste artige deverile, ebi:igateriameRte, 
l+l0!l{',ÍOOaf; 

§ 1° No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de 
avaliação do cumprimento do objeto. (Redacao dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 
prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do 
objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

§ 3° (Revogado}. (Redacilo dada pela Lei nº 13.204, de 2015} 

§ 4° Para fins de avaliação quanto á eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram 
realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: (Redação 
dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

li - os impactos econômicos ou sociais; 

111 - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado . 

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que 
possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os 
efeitos de prestaçilo de contas. 

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 
de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestaçilo de 
contas. 

Seção li 

Dos Prazos 

Art. êQ. A 9F!JaRizaçãe da sesiedade sivil está ebrigada a prestar as seRtas fiRais da bea e re91Jlar 
aplif:3çãe des res1Jrses resebides Re praze de até QQ (ReveRta) dias a partir de térmiRe da vi9êRsia da 
paFGeria, seRfGrme estabeleside Re respeslive iRstnimeRte. 

Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada 
exercício, se a duração da parceria exceder um ano. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

• § 1 ° A defiRiçãe de praze para a prestaçãe fiAal de seRtas será estaeelesida, l1JRdameRtadameRte, de 
aserde sem a semplexidade de eejete da parseria e iRtegra a etapa de aAálise tésRisa da prepesiçae e 
selebraçãe 99 iRstr1JmeRle. 
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§ 1 ° O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do 
objeto da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° O dispesle Ae caput Rãe impede (lue e iAstr1JmeRte de paFGeria estabeleça prestaç0es de @Atas 
paFGiais, periédisas e1J exi9í>1eis apés a seRsl1Jsãe de etapas 1,1iRs1Jladas às metas de eejele. 

§ 2º O disposto no caput não impede que a administração pública promova a instauração de tomada 
de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 20151 

§ 3° O dever de prestar ooRtas S1JF9e Ae memeRte da lilleraçãe da primeira paFGela des resurses 
fiAaAseires. 

§ 3º Na hipótese do § 2° , o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso 
envolvido na parceria. (Redação dada pela Lei n• 13.204. de 2015) 

§ 4º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente 
justificado. 
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§ 5° A maRifesta9ãe seRslusi,.,a sebre a pFesta',ãG de seRlas pela admiRistra9ãe pilblisa ebservará es 
~ra;rns pFevistes RG plaRe de tr:abalt:ie apFG11ade e Re teFme de selabera9ãe eu de fGmeRte, de•,•eRde disper 
soom; 

§ 5° A manifestaçao conclusiva sobre a prestaçao de contas pela administraçao pública observará os 
prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela: Reda ão dada la Lei nº 13.204 de 
2015) 

1 - aprovaçao da prestação de contas; 

li apFG•Ja9ãe da pFesta9ãe de seRtas sem Fessalvas, quaRde e>JideRsiada impFGpriedade eu qualquer 
G>utra falta de RatuFe;:a termal de que RãG> resulte daRe ae erárie; eu 

li - aprovação da prestaçao de contas com ressalvas; ou {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili rejei9êe da pFesta9ãe de GG>Rtas e a determiRa9ãe da imediata iRstaura9êG> de temada de seRtas 
especial. 

Ili - rejeição da prestação de contas e determinaçao de imediata instauraçao de tomada de contas 
especial. {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 6° As impFGpFiedades que deram sausa ás Fessal,.,as eu à Fejei9ãe da pFesta9ãe de seRtas serãe 
ragislradas em platafGrma eletrtmisa de acesse pilblise, de•;eRde ser le,.,adas em seRsidera9t!e per esasiãe 
da assiRatura de futuras parserias sem a admiRislra',ãe pilblisa, seRfGrme defiRide em F09ulam0Rte. 

§ 6° As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em 
plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideraçao por ocasião da assinatura de 
futuras parcerias com a administraçao pública, conforme definido em regulamento. (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestaçao de contas, será concedido prazo para a 
organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigaçao. 

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificaçao, prorrogável, no 
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administraçao pública possui para analisar e decidir sobre 
a prestaçao de contas e comprovaçao de resultados. 

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar 
as providências para apuraçao dos fatos, identificaçao dos responsáveis, quantificaçao do dano e obtençao 
do ressarcimento, nos termos da legislaçao vigente. 

Art. 71. A admiRistra9ãe pilblisa terá seme elljeti>Je apFesiar a pFesta9ae fiRal de seRtas apFeseRtada, 
R9 pra;:e de 90 {R91/8Rla) a 150 {G8Rl9 e GiRqUeRla) dias, G9Rtade da data de seu F8G8bimeRIG, GGRfGrme 
estabeleside RG iRstrumeRIG da parseria. 

§ 1º A defiRi9êe de praze para a apFesia9ãe da pFesta9ãe fiRal de seRtas será estabelesida, 
fuAd:1meRtadameRte, de aserde sem a semplexidade de elljete da parseria e iRtegra a etapa de aRálise 
téGAi<::a da prepesi9ãe e selebraçãe de iRstruFl'IBRtG,. 

§ 2° O pra;:e para apFesiar a presta9ãe fiRal de seRtas pederá ser prerregade, RG máxime, per igual 
parfode, desde que de•JidameRte justifisade. 

§ 3° Ma t:iipcítese de dessumprimeRte de praze defiRide RGS termes de caput e des §§ 1° e 2° em at~ 
15 ((IUiRZ8) dias de seu traRSGUrse, a URidado F86P9RSá1J8I pela apFesiayãe da pF8slayã9 fiRal de GGRtas 
Fepertará es metives ae MiRistFG de Estade eu ao SesFetárie Estadual eu MuRisipal, soRfGrme e sase, bem 
G9ffiO ae GGRSelt:ie de pelitisas pbiblisas 8 ae 1ÍF9ãG de GGRtFGle iRterRG G9FF86fl9Rd8Rtes. 

§ 4º O traRssurse de pra;ze defiRide Res termes de caput e de § 1° sem que as seRtas teRt:iam side 
8j>f0Giaeas; 

Art. 71. A administração pública apreciará a prestaçao final de contas apresentada, no prazo de até 
cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela 
determinada, prorrogável justificadamente por igual período. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 1º (Revogado). {Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 3° (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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§ 4º O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas: 
/Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras. punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 

li RGS 68696 em que RãG fgr GGRStaladg delg da GFQaRi.:açãe da SGGiedade Givil parneira (lU de seus 
prepeslss. sem prejuíze da atualizaçãe meAelária. impede a iRGidêRGia de jurss de mera sellre délliles 
eveRtualmeRle apurades. RG períede eRlre e fiRal de pra.:e referide RG saput deste parágrafo e a data em 
(!lal8-foi ultimada a apresiaçãe pela admiRislraçãe pliblisa. 

li - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos. 
sem prejuízo da atualização monetária. impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente 
apurados. no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a 
apreciação pela administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas: 

1 regulares. quaRde expressarem. de forma slara e ebjeti•1a. a exalidãe Eles demeRstrati><es GGRlábeis. 
3 legalidade. a legitimidade e a eseRemisidade desates de gestãe de respeRsável; 

li regulares sem ressalva, E!UaRde e•1ideRsiarem imprspriedade eu (lual(luer eutra falta de Ralure.:a 
frnl de E!Ue Rãe resulte em daRG as eFárie; 

Ili irregulares, quaRde semprsvada qualEluer das seguiRles eserrêRGias: 

1 - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos no plano de trabalho: (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

11 - regulares com ressalva. quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; (Redacão dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

a) omissão no dever de prestar contas; 

o) pFálisa de ale de gestas ilegal, ilegllime eu aRlieG9Rêmise, eu de iRfraçãe a Aerma legal eu 
r-egulameRlar de Rature.:a GGRlábil, fiRaRGeira, erçameRlária, eperaGiGRal (lU palrimGRial; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; (Redacão 
dada pela Lei nº 13.204. de 201 Q) 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestao ilegítimo ou antieconômico; 

• d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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Parágrafo liRiGe. A autsridade sempeleRle para assiRar e lerme de fomeRl9 eu de selalleraçãe é a 
respgRsável pela desis!íe sellre a apre~<açãe da preslaçãe de GGAlas, leRde seme llase es pareseres téc;Ric;e 
e-finaRGeirn, seRde permitida delegaçãe a autsridades direlameAle sullerdiRadas, •1edada a subdelegaçãe. 

§ 1 º O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por 
omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideraçao, no primeiro caso, os pareceres 
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 
subdelegaçao. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursai, se 
mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento 
ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação 
de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de 
atuaçao da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde 
que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. (Incluído pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

CAPITULO V 

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

Seção I 
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Das Sanções Administrativas à Enti~;:~~

2 q 't ll~L < 1 .-> 

Art. 73. Pela execução da paçceria em desacordo oom o plaRo de tFabalI:lo e com as Rormas desta bei 
e-da-legislação específica, a admiRistFação poderá, gaFaRtida a pré•Jia defesa, aplicar à orgaRi;;:ação da 
sociedade civil parceiFa as seguiRtes saAçêes: 

Ar!. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei 
e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil as seguintes sanções: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

I - advertência; 

II s11speRsão temporária da participatj:ão em cI:lamameAto público e impedimeAte de celebFar termos 
ae- fomeRte, termes de celaboraçãe e coAtFatos cem órgãos e eRlidades da esfeFa de geverRo éa 
admiRistração pública saRcioRadora, por p=o Aão s11perior a 2 (dois) aAos; 

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 dois anos: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Ili declaFaçãe de iRideReidade para participar em cI:lamameAte pública 011 celebFar termos de 
f™Rto, termos de colaboFação e ceAtFatos cem órgães e entidades de todas as esfeFas de governo, 
enquanto perd11Farem os motives delerminanles da p11Rição ou até q11e seja premo,..ida a reabilitação perante 
a própria a11toridade q11e aplico11 a peRalidade, q11e será conceéiéa sempre q11e a organ~açãe da saciedade 
cwil ressaçcir a aéministFação peles prej11í.:os res11ItaRtes, e após decerrido e pFa.:e da saRção aplicada cem 
base Ae iAcise 11 deste artigo. 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração 
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

ParágFafll úRico. A saAção eslabeleciéa AO iAciso III do caput deste artigo é de competêRcia excl11siva 
c:lo---MiAistre de 6slade 011 do Secretário 6slad11al ou MuAicipal, coAfurme o caso, facultada a Galesa do 
iAteressado AO respecli,..o precesso, Ae pFa.:e de 1Q (de.:) éias éa abert11Fa de ,..isla, podeRée a reabilitação 
681'mquerida após 2 (éois) aAes de s11a aplicação. 

§ 1° As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Ministro de Estado 
ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 
dois anos de aplicação da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a 
aplic.'3ção de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 3° A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Seção li 

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos 

Art. 74. (VETADO). 

AFI. 75. O respoAsável per parecer lécAico que ceAclua iAée>JiéameAte pela capaciéade eperacioAal e 
técrnca de ergaAi<:ação éa sociedade ci>Jil para execução de determinada pal'Ceria raspendará admiAistrativa, 
j:lBAal a ci,..ilmeRte, case teARa agido com dolG ell c11Ipa, pala restituiçãG aGs cGfres públicGs des •Jaleres 
reprn;sades, sem prej11l.:G da respeAsabiliElade dG admiAistFaéer público, de gester, da ergaA~ação da 
GGGi€dada ci11il a de s011s dirigeAles,...(Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

AFI. 7€i. A pessea qlle atestar 011 o respeAsável por parecer técAice que ceRcluir pala reali.:açãe da 
determiRadas ati•Jidadas ou paio cumprimaRto da malas estabelecidas respoRderá 'admiRistFativa, paRal a 
civilmaRte pala restituição aos cefres públicas des valeres repassades, case se verifique qlle as atividades 
nãe fuFam reali.:aéas tal cerne afirmaéo RO parecer ou q110 as metas Rãe furam iRlegFalmaRte cumpriéas. 
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(Revogado pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Seção Ili 
IPROC.N2 

FOLHAS 

Dos Atos de Improbidade Administrativa . 

Art. 77. O art. 10 da Lei nº 8.429. de 2 de junho de 1992. passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Mgência) ('Agência) (Vigência) Niaência) (Vigência) 

"Art. 10 .......................................................................... . 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para 
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente; 

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação. ao 
patrimônio particular de pessoa física ou jurídica. de bens. rendas, verbas ou 
valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública 
a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVI li - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas 
sem a observãncia das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie; 

XIX frnstrar a licitYde de processe seleti•Je para celebraçae de f)arcerias da 
administraçãe flYblica rnm entidades pri•Jadas ey dispensá le inde>Jidamente; 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das 
prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XX agir negligentemente na celebraçãe, fiscalizaçae e análise das 
f)restações de sentas de parcerias firmadas flela administraçãe pytJlica cem 
entidades pri>Jadas; 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Redação dada pela Lei nº 13.204. 
de 2015) 

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular." (NR) 

Art. 78. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
VIII: Nigência) <'Agência) (Vigência) í'ligêncial--Mqência) 

"Art. 11 .......................................................................... . 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação 
de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas." (NR) 

Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429. de 2 de junho de 1992. passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso Ili: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) í\ligênciaj íViaênciaj Nigênciaj Nigênciaj (Vigência) 
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!!L:__até cinco anos da data da apresentação á administração pública da 
prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1° 
desta Lei.' (NR)" 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. (VETADO). 

/\.ri. 80. O Sistema do Cadastramento Unifisade do Fernosoderes SIC.A.F, mantide pela Uniãe, lisa 
disponibilizade aes domais entes fodorades, para fins de disposte ne § 2° de arl. 43 desta boi, som prejuíze 
cie use do sous própries sistemas. 

Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros 
provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela 
administração pública ás organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos 
interessados formular propostas. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mantido pela 
União, fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no caput, sem prejuízo do uso 
de seus próprios sistemas. (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir 
ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV para utilizar suas funcionalidades no 
cumprimento desta Lei. 

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou de seus 
correspondentes nas demais unidades da federação: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

1 - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para repasse de recursos a 
organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei; (Incluído pela Lei 
nº 13.204, de 2015) 

li - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os 
atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 20151 

Art. 82. (VETADO) . 

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela 
legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em 
que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. 

§ 1 ° .A. oxcoçãe de que trata e eaput , nãe se aplica às prerregaç0os do parsorias firmadas apés a 
J:>remulgaçãe desta boi, oxsote ne case do prerregaçãe do oficie pre,·ista em lei eu regulamente, 
exslusi'lamonte para a llipétoso do atrase na liberação do resurses per parlo da administração públisa. 

§ 1 ° A exceção do que trata e eaput não se aplica às prerregaç0os do parsorias firmadas apés a 
BAlr3da em 'liger desta bei, o;mote ne case do prerregaçae do efísie prevista em lei eu regulamente, 
exslusivamonto para a llipétoso do atrase na liberação do recurses per parlo da administração pública. 
(RodaGãe dada pela Medida proviséria nº 658, do 2014) 

§ 1 ° A exceção de que trata e caput nãe se aplica às prerregaç0os do parserias firmadas apés a 
entrada em vigor desta boi, exceto ne Gase do prerregaçãe do efície prevista em lei eu regulamente, 
exslusivamonte para a llipétoso do atrase na liberaçãe do recurses per parle da administração pública. 
~Gãe dada pela boi nº 13.102. do 2015) 

§ 1° As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na 
liberação de recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso. (Redacão dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 

§ 2° Para qualquer parsoria referida no eaput BI/Bntualmonto firmada per praze indeterminado antes da 
premulgaçile desta boi, a administraçãe pública premevorá, em prazo nile superior a 1 (um) ane, seb pena 
de-+espensabilizaçãe, a repaciuaçile para adaptaçile do sous termos a esta boi eu a respectiva rescisão. 
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FOLHAS_ 

§ 2° Para qualquer parceria referida R0 c:aput ei.•eRtualFReRte fiFFRada per prazo iRdeteFFRiRado aRtes da 
0Rlr-ada eFR 1Ji9er desta bei, a adFRiRistraçãe pill:llisa preFRoverá, eFR prazo Rão superior a uFR aRo, sol:l peRa 
d&-respoRsal:lilização, a repastuação para adaptação de seus terFRos a esta bei ou a respesti>;a ressisão. 
medacão dada pela Medida Previs9ria Rº ê84, de 2Q1Sl 

§ 2° As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou 
prorrogáveis por perlodo superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da 
entrada em vigor desta Lei, serão, alternativamente: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; (lncluldo pela Lei nº 
_13.204, de 2015) 

li - objeto de rescisão unilateral pela administração pública. {lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 83-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84. Sal>Jo Ros sasos ei1pressaFReRte previstos, Rão se aplisa às relaçlles de fllFReRto e de 
GG!aboração regidas por esta bei o disposto Ra bei Rº 8.êêê, de 21 de juRAO de 1983, e Ra legislação 
Fefer-eRte a soRvêRios, q1Je fisaráo restritos a -!)arserias firFRadas eRtre os eRtes federados. 

Pará9rafQ ilRiso. Os soR>,•êRios e asemos G0RQêReres vi9eRtes eRtre as 0FQaRizaçlles da sosiedade 
Givil e a aGFRiRistração pill:llisa Ra Gata de eRtraGa eFR vigor Gesta bei serão el!8G1Jlmlos até o léFFRiRo de se1J 
J™-O de vigêRsia, oeser>.•ado o disposto R0 ~ 

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666. de 21 de iunho de 
1993. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de iunho de 1993. convênios: 
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3°. (Incluído pela Lei nº 13.204. de ~015) 

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do 
parágrafo único do art. 84. (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-8. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes beneficies, independentemente 
de certificação: {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

1 - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; (lncluldo 
gela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponlveis, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil: (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

111 - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações 
assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio. 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-8 serão conferidos às organizações da sociedade civil que 
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

1 - promoção da assistência social: (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

li - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artistice; /lncluldo pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Ili - promoção da educação: /lncluldo pela Lei nº 13.204. de 2015) 

IV - promoção da saúde: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional: (Incluído pela Lei nº 13.204. de 2015) 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável: {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate á pobreza: (Incluído pela Lei nº 
~3.204, de 2015) 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio. emprego e crédito; (lncluldo pela Lei nº 13.204, de 2015) 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 
interesse suplementar: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XI - promoção da ética. da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais; (lncluido pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito ás atividades mencionadas neste 
artigo. {Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Parágrafo único. É vedada ás entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em 
campanhas de interesse polltico-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Art. 85. O art. 1º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
.MgênGial NigênGial (VigênGial (VigênGial (Vigência) 

" Art. 1 ° Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que 
tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no 
mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas 
estatutárias atendam aos requisitos instituldos por esta Lei." (NR) 

Art. 85-A. O art. 3° da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XIII: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) NigênGia) (VigênGial (VigênGia) ('JigênGial (Vigência) 

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

2ill!....:....estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas á mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte . 

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

Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4° da Lei nº 9. 790, de 23 de marco de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) ('JigênGia) NigênGial (\ligênGial (\ligêm:ial 
{Vigência) 

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

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

Art. 86. A Lei nº 9.790, de 23 de marco de 1999. passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 
15-B: QligênGial (VigênGial ('JigênGial ()ligênGia) Nigência) 

" Art. 15-A. (VETADO)." 

" Art. 15-B. A prestaçao de contas relativa á execuçao do Termo de Parceria 
perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se á correta aplicação dos 
recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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1 - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente 
relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como 
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados; 

li - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução; 

Ili - extrato da execução física e financeira; lPROC. Ni 

IV - demonstração de resultados do exercício; FOLHAS :_gj'.:c;;;I-
V - balanço patrimonial; 

VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos; 

VII - demonstração das mutações do patrimônio social; 

VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; 

IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso." 

Art. 87. As oxigênsias 90 transparênsia o p1,1blisi9a90 pre,..istas orn te9as as etapas q1,10 on>Jel'lorn e 
teFrne 90 fernonte e1,1 Elo selaberaçãe, 9osElo a fase pFoparatóFia até e firn Ela prestaçãe 90 oontas, naq1,1ile orn 
q1,10 feF nosossáFie, soFãe exsopsiena9as qllanElo so trataF Elo pFegrarna Elo pFetoção a pessoas amoaça9as 
01,1 em sit1,1ação q1,10 possa sernpFernotoF a sua so91,1rança, na feFrna Ele Fo91,1larnonto. 

Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a 
parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão 
excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Art. 88. esta boi ontFa orn •1i90F após EloseFFi9os 90 (nol.lonta) Elias Elo s1,1a p1,1blisação ofisial. 
Art. 88. esta boi entra om \<igoF após 90GOFFiEles 360 (t~ontos o sessenta) Elias Elo s1,1a p1,1blisaçãe 

ofisial. (Ro9açãe ElaEla pela MoEliEla PFO\lisóFia nº 658, Elo 2014) 
Art. 88. esta boi entra om vigoF após EloGOFFi9os 360 (tre;i:ontos o sessenta) Elias Elo sua publisação 

ofisial. (RoElaçãe ElaEla pela boi nº 13.102, Elo 2015) 
Art. 88. esta boi ontFa orn vigeF após EloseFFiElos 540 (q1,1int:iontes o q1,1arenta) Elias 90 s1,1a p1,1blisa9ãe 

efisial. (RoElação ElaEla pela Mo9iEla PFevis9Fia nº 684, 90 2015) 

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, 
observado o disposto nos§§ 1° e 2° deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.204. de 2015) 

§ 1° Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

§ 2° Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da 
data decorrente do disposto no caput. (Incluído peía Lei nº 13.204, de 2015) 

Brasília, 31 de julho de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 
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Presidência da R 
Casa Civil 

1ca 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.204, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. 

g 

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

Mensagem de veto 
cooperação. para a consecução de finalidades de 
interesse público; define diretrizes para a política de 
fomento e de colaboração com organizações da 
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo 
de fomento; e altera as Leis n ~8.429. de 2 de junho de 

Conversão da Medida Provisória nº 684. de 2015 

1992. e 9. 790. de 23 de março de 1999"; altera as Leis n 
~8.429. de 2 de junho de 1992. 9. 790. de 23 de março 
de 1999. 9.249. de 26 de dezembro de 1995. 9.532. de 
10 de dezembro de 1997. 12.101. de 27 de novembro de 
2009. e 8.666. de 21 de junho de 1993; e revoga a Lei nº 
91. de 28 de agosto de 1935. 

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

Art. 1 '!_A ementa da Lei n• 13.019. de 31 de julho de 2014. passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

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

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

!..:..organização da sociedade civil: 

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

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867. de 1 O de novembro de 
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de 
trabalho e renda; as voltadas para fomento. educação e capacitação de 
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trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistên,·i.HkklRiçl!-'1...Qxl&>lll.ão..--:--:~-h--=-.., 
rural; e as capacitadas para execução de atividades ou d PFUDltotJ~e interesse 1 9 / 
público e de cunho social. ----;5;;,:-:,..,;:;--'-~7"--'-'J..-~~-

FOLHAS -
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a proJe os e 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar 
chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de 
cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 
pública; 
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XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar 
e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante 
termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 11~ag~g de p::1~~ f 
~~~i~i~.t1-~ç·ã·o·~·ú·b·li:; ...................................................... 1 :~~~~e :i1i ~/ ~= 

11 

X!.!L:__bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos 
financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a 
ele não se incorporam; 

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

XV - (revogado)." (NR) 

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

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

_1 _-_às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou 
autorizadas pelo s,~nado Federal naquilo em que as disposições especificas dos 
tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei; 

!!...:..(revogado); 

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

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos nos termos do§ 1° do art. 199 da Constituição Federal; 

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

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de 
interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9. 790, de 23 
de março de 1999; 

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

VIII - (VETADO); 

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

a) membros de Poder ou do Ministério Público; 

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

c) pessoas jurídicas de direito público interno; 

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; 

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

"Art. 5° O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão 
pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a 
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transparência na aplicação dos recursos públicos, os principias da legalidade, da 
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 

= :•: .,,~.,,~ =~,•~==•~:: [:~•._H I ~0; 
"Ar!. 6° São diretrizes fundamentais do regime jurídico de p eila. ? ,, r 
VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; 

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

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

1 - administradores públicos, dirigentes e gestores; 

li - representantes de organizações da sociedade civil; 

Ili - membros de conselhos de políticas públicas; 

IV - membros de comissões de seleção; 

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; 

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

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

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

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

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

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

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

·················································································"(N~ 

"Ar!. 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a 
relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e 
oitenta dias após o respectivo encerramento." (NR) 

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

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

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

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

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

:: :~"'"º': f NR' 1 =;· 1 ~ ig g 6:::f _,, 
~Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão 
consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de 
fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata o caput deste 
artigo." (NR) 

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

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

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

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

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

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

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

!l...:__descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 
executados; 

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

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

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas. 

~(revogado); 

VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

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

X - (revogado). 

Parágrafo único. (Revogado}." (NR) 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

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

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

!!!..:..(revogado); 

:i..:_(revogado); 

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

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

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

La programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; 

!L(revogado); 

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

VII - (revogado); 

a) (revogada}; 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; 

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

2L..:.._de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

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

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

li - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da 
prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas 
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p,<lti= "'°riaO." (NR) j PROC N• ! ~~~9 ~ 
"Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado e ~l/;!~~ .w: e+ 
administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias. 

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

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

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

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

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

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

~A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à 
celebração da parceria." (NR) 

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

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

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

~(Revogado)." (NR) 

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

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

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

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

~(VETADO); 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil 
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~PROCN• / g ~ /~5~ 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva pollli. "F~fl.lAS § g · : 
"Art. 31 . Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser 
atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: 

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

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

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

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

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

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

"Seção IX 

Dos Requisitos para Celebração 

de Parcerias 

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

!l..:.(revogado); 

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

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

&(revogada); 

Q)_(revogada); 

~possuir: 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados 
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, 
respectivamente, a parceria seja celebrada no êmbito dos Municípios, do Distrito 
Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato 

28/08/2019 10:38 



1 
L13204 

• 

• 

9of22 

15-2018/2015/Lei/ ... 

PROC. N2 
específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização a i!l01!PIÃS -...i..4f~L.::7_:;:::::~l-.-
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; 

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

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

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

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

§ 4° (VETADO). 

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

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

!...:_(revogado); 

!!L:..certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

IV - (revogado); 

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

VIII - (revogado) . 

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

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

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

ç)_da viabilidade de sua execução; 

d) da verificação do cronograma de desembolso; 

f)_(revogada); 

]}_(revogada); 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurldica da 
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

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

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

;;:;;:;;:; 1::~· 1: gq9: :r 
................................................................................ .' (NR) 

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

1 - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; 

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

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

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

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

"Art. 37. (Revogado)." 

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

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

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

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

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

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

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

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

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

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

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

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

Parágrafo único. (Revogado): 

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

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

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

"Art. 42. As parcerias serão fom1alizadas mediante a celebração de termo de 
colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, 
que terá como cláusulas essenciais: 

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

IV - (revogado); 

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

VI 1 - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; 

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

XI - (revogado); 

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

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

XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do 
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 
informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem 
como aos locais de execução do respectivo objeto; 

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

XVIII - (revogado); 1 PROC. N2 

·····················································································:-FOLHAS 

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

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

1 - (revogado); 

li - (revogado)." (NR) 

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

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

li - (VETADO); 

Ili - (revogado); 

\L:_(revogado); 

VI - (revogado); 

VII - (revogado); 

VIII - (revogado); 

IX - (revogado): 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

d) (revogada)." (NR) 

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

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

1 

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

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

IV - (VETADO). 

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

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

§ 3° O pagamento de remuneração da eq~ipe contratada pela organização da 
sociedade civil com recursos da parceria não gera vinculo trabalhista com o poder 
público. 

§ 4° (Revogado) . 

................................................................................. • (NR) 

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

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

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

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

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

1 - (revogado); 

li - (revogado); 

Ili - (revogado)." (NR) 

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

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos." (NR) 
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"Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no 
prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública." (NR) . t 
~A1: .

5
.~.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. , :~~~;g ~ :t4fJ0::t 

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

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

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

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

Parágrafo único. (Revogado)." (NR) 

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

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

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

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

§_E_ ............................................................................ . 

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

IV - (revogado); 

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

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

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

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

................................................................................. " (NR) 1 PROC. Ng 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................. • (NR) 

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

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

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

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

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

1 - relatório de visita técnica ln loco eventualmente realizada durante a execução da 
parceria; 
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................................................................................. " (NR) l PFOROLHCASN' ,aag✓ 
"Art. 67. ..................................................................... _ ·e:=== 
â_t'_No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

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

§ 3° (Revogado). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1° (Revogado). 

§ 2° (Revogado). 

§ 3° (Revogado). 

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

!!...:...nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou 
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de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de 
juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do 
prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ui i a recia ão la 
administração pública.' (NR) ::::J 
"Art. 72 .................................................................... . FOLJ-IAS 

!..=._regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

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

111 - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

!;tl_descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 
trabalho; 

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

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

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

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

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

§ 1 ° As sanções estabelecidas nos incisos li e 111 são de competência exclusiva de 
Ministro de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o 
caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 
aplicação da penalidade. 

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

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

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

'Art. 10 ................................................................... .. 

[PROC. N2 
FOLHAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Art. 83. (VETADO). 

â.r.As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de oficio, no caso de 
atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, por período 
equivalente ao atraso. 

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

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

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

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

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

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

1 - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas[ PROC~
2 

li - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do ar!. 3° . ~~ 
"Ar!. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas 
hipóteses do parágrafo único do ar!. 84." 

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

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

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

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

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

1 - promoção da assistência social; 

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

Ili - promoção da educação; 

IV - promoção da saúde; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

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

VII - promoção do voluntariado; 

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

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

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

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

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

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

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

"Ar!. 85-A. O ar!. 3º da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XIII: 

'Ar!. 3° ...................................................................... . 
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XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvim , orn IIza o e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio 
de transporte . 

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

"Art. 85-8. O parágrafo único do art. 4° da Lei nº 9. 790, de 23 de março de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2º ············································································ 

Ili - ............................... ···················· ......................... . 

çLa entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos 
arts. 3° e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, independentemente de 
certificação." (NR) 

Art. 4° A alinea a do § 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 1 O de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

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

§~ ........................ , ................... , ............................... . 

&não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, 
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem 
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos 
arts. 3º e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites 
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área 
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da 
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das 
fundações; 
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............................................................................... ." (NR) 

Art. 5° O§ 2° do art. 21 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro d 2009 e , passa a vigorar . t ~om a segum e 
redação: 

PROC. NR I .9 1 

"Art. 21 .................................................................... .. FOLHAS "";f 

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

................................................................................. • (NR) 

~/ 
f 

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

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

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos 
estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental 
ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública 
direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, ex1ensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 
projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do inciso XXXII 
deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado . 

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

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

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Art. 9° Ficam revogados: 

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

li - o inciso XV do art. 2° ; o inciso li do art. 3° ; o art. 4° ; o art. 9° ; os incisos V a X e o parágrafo único do 
art. 22 ; os incisos Ili e V do parágrafo único do art. 23 ; os incisos li e VII do § 1° do art. 24 ; o art. 25; o 
];@@grafo único do art. 26 ; o § 3° do art. 28 ; o inciso li do art. 33 ; os incisos 1 , nl_e VIII do art. 34 ; as allneas f 
e ido inciso V e o§ 4° do art. 35 ; o art. 37 ; o§ 3° do art. 39 ; o parágrafo único do art. 40 ; o parágrafo único do 
art. 4 L os incisos IV , XL XIII e XVIII do caput do art. 42 ; o art. 43 ; o art. 44 ; os incisos Ili e V a IX do art. 45 ; 
o §.A'.' do art. 46 ; o art. 47 ; o art. 54 ; o art. 56 ; <> parágrafo único do art. 57 ; o inciso IV do parágrafo único. ora 
renumerado para § 1 ° do art. 59 ; o § 3° do art. 67· os §§ 1 ° a 3° do art. 71; o art. 75 ; o art. 76; todos da Lei nº 
13.019. de 31 de iulho de 2014. 

Brasília, 14 de dezembro de 2015; 194° da Independência e 127º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Joaquim Vieira Ferreira Levy 
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Gilbedo Kassab 
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. ~ . r :~~~~~2 i.'d ,1 ~( V 
Pres1denc1a da Repóbhca 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

Mensagem de veto 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. 

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

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

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

§ 22 As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municlpios. 

§ 3º Nas referências: 

1 - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios, estão compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e 
o Ministério Público; 

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes; 

li - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

Ili - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, 
quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

Art. 22 Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

1 - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 

li - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação; 

Ili - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no 
último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias. de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, 
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, 
inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. 

CAPITULO V ! ROC. N• 
DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRI = OLHAS 

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

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

1 - existência de dotação específica; 

li - (VETADO) 

Ili - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 

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

11 of27 

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

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

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

d) previsão orçamentária de contrapartida. 

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

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

CAPITULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÜBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

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

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

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

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

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas 
decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em 
desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Fone: (14) 3214-4301-e-mail:educação@bauru.sp.gov.br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38- Vila Santo Antonio 
CEP.: 17013-031 

MINUTA 

2° ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº - ---
PROCESSO N° 63.422/2017 
DISPENSA- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 47/20l7 
EDITAL Nº 328/2017 
EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

1 PROC. N• 
FOLHAS 

~ .. 
do fducocoo dP Bauru 

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº -~--' QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICIPIO DE BAURU E A ______ - POR 
MEIO DE SUBVENÇÃO. 

Aos ____ dias do mês de ____ de dois mil e dezenove, de um lado o Município de 
Bauru, com sede à Praça Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.l37.410/0001-80, neste ato representado pela Prof" Isabel 

Cristina Miziara, Secretária Municipal da Educação, doravante denominada Município - Secretaria Municipal da 
Educação - SME por força dos Decretos Municipais nº 4705 de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de maio de 
1993 , ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e de outro lado a Entidade de Educação Infantil 
sem fins lucrativos, _ _______________ , CNPJ nº ________ , Rua 

_____ , nº --~ ____ , telefone (14) ____ ,email: ______ , representada pelo seu 
presidente Sr. _____ , RG ____ , CPF _____ denominada Entidade, tem como justo e 

compromissado, nos termos da Lei Municipal nº 7.008 de 13 de dezembro de 20 17, alterada pela Lei 7.165 de 12 de 
dezembro de 2018 e mediante as cláusulas e condições estabelecidas o seguinte: 

As partes resolvem alterar o valor per capita inicialmente pactuado, cuja incidência se dará no 
período de 01 /06/2019 a 3 1/ 12/2019, implicando na majoração do repasse inicialmente estabelecido, que 
passará de R$ 257,97 para R$ 282,97 para crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos e R$ 304,87 para 
R$339,87 para crianças de O (zero) a 03 (três) anos. 

1. Em decorrência da alteração descrita na Cláusula Primeira, o item 4.1 da Cláusula Quarta do Termo 
de Colaboração Original, passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA QUARTA - do financiamento 

4.1 O Município - Secretaria Municipal da Educação - SME por meio de seus recursos próprios 
destinará, obedecendo ao critério estabelecido de R$ 339,87 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta 
e sete centavos) per capita para crianças de O (zero) a 03 (três) anos e R$ 282,97 (duzentos e oitenta 
e dois reais e noventa e sete centavos) per capita para crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos, 
mediante projeção orçamentária, a verba (subvenção) de R$281.400,70 (duzentos e oitenta e um mil 

quatrocentos reais e setenta centavos), através da função programática nº 12 365 0003 2012 (creche) 
e 12 365 0003 2012 (pré escola), para o financiamento do projeto em Educação Infantil, em conta 
aberta em Banco Oficial, na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos 
recebidos, comprovados em extratos bancários a ser paga em 07 (sete) parcelas, a partir do mês de 
junho de 2019. 

2. As demais cláusulas contidas no Termo de Colaboração nº _____ ., formalizado em 14 de 
dezembro de 20 17, não modificadas por este ou outro Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente aditivo em 04 vias de igual teor e 
validade, na presença de duas testemunhas. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Fone: (14) 3214-4301-e-mail:educação@bauru.sp.gov.br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38- Vila Santo Antonio 
CEP.: 17013-031 

1 PROC. NR 
FOLHAS 

Bauru,_ de ____ de 2019. 

TESTEMUNHAS: 
Nome 
RG: 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

PRESIDENTE 

Nome 
RG: 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Fone: (l 4) 3 214-4 3 O 1 -e-mail :educação@bauru.sp.gov. br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antonio 
CEP.: 17013-031 

MINUTA 
/PROC. N2 

FOLHAS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITIJTA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: -::------------------------
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ________ _ 

OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de 
crianças da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS - Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, 
região do ____ - para atender __ alunos, sendo __ de creche (O a 03 anos) e __ de pré-escola (04 a 05 

anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico - PPP - e o Plano de Trabalho apresentados 
pela entidade à SME, conforme processo administrativo, nº 63.422/17. 

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, __ de _____ de 2019. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Fone: (14) 3214-430 l-e-mail:educação@bauru.sp.gov.br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antonio 
CEP.: 17013-031 

1 :~~~- ( :WU ::r_:i,, 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL ~/ 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: _________________ _ 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___ _ 

OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de 

crianças da Educação Infantil, não inseridas nas EMEIJS - Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, 
região da ___ - para atender __ alunos, sendo __ de creche (O a 03 anos) e __ de pré-escola (04 a 05 

anos) em período integral, de acordo com o Projeto Polftico Pedagógico - PPP- e o Plano de Trabalho apresentados 
pela entidade à SME, conforme processo administrativo, nº 63.422/17 . 

Nome Isabel Cristina Miziara 

Cargo Secretária Municipal da Educação 

RG 13.914.006-2 

CPF 141.366.4 I 8-00 

Data de Nascimento 06/11/1962 

Endereço residencial Rua Rubens Arruda, 18-52 - JD. Estoril 

CEP 17.016 - 040 

Endereço comercial Rua Raposo Tavares, 8-38 

E-mail educação@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal isamiziara@hotmail.com 

Telefone (14) 3879-5280 - (14) 99739-7988 

Período de Gestão 2017 - 2020 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome Isabel Cristina Miziara 

Cargo Secretária Municipal da Educação 

Endereço Comercial do Órgão/Setor Rua Raposo Tavares, 8-38 - VL. Santo Antonio 

Telefone e Fax (14) 3214-4301 

E-mail educacao@bauru.s11.gov.br 

Bauru,, ____ ,de ______ de 2019 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Fone: (14) 3214-4301-e-mail:educação@bauru.sp.gov.br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antonio 
CEP.: 17013-031 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
Nome: Angela de Souza Ribeiro 
Cargo: Diretora de Divisão 
CPF: 074.633.098-78 RG: 7.563.394-2 
Data de Nascimento: 19/11/1957 

l PROC. NR 
FOLHAS 

Endereço Residencial completo: Rua Dr. Henrique Arouche de Toledo, nº 1-29 
E-mail institucional: angelaribeiro@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: angelaribeiro@bauru.sp.gov.br 
Telefone (14) 996579805 

Assinatura: ____________________ _ 

Responsáveis que assinaram o aiuste: 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

Nome: Isabel Cristina Miziara 
Cargo: Secretária Municipal da Educação 
CPF: 141.366.418-00 RG: 13.914.006-2 
Data de Nascimento: 06/11/1962 
Endereço Residencial completo: Rua Rubens Arruda, nº 18-52, Cep:17.016-040 
E-mail institucional: educação@bauru.sp.gov.br 
E-mail pessoal: isamiziara@hotmail.com 
Telefone(s): {14) 3214-4301 -(14) 99739-7988 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 

Nome: Alaise Pinheiro dos Santos 
Cargo: Presidente 
CPF: 145.838.248-66 RG: 8.174.121-2 
Data de Nascimento: 20/08/1955 
Endereço Residencial completo: Rua Rodrigo Romero, 4-45 -Ap. 92 - CEP-17015-420 
E-mail institucional: crechebomsamaritano@yahoo.com.br 
E-mail pessoal: l-edusantos@hotmail.com 
Telefone(s): (14) 99712-3106 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO 

9RGANIZAÇÃO PARCEIRA 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

isarniziara@hotmail.com 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
Fone-(014) 3234-1977 

End: Rua Raposo Tavares nº 8-38 - Vila Santo Antonio 
CEP- 17014-003 

Bauru, 03 de julho de 2019. 

Justificativa/Autorização 

A Secretaria Municipal da Educação - Divisão de Acompanhamento de 
Entidades Conveniadas e Escolas Particulares, solicita acréscimo complementar no 
valor per capita, acatando a solicitação das 29(vinte e nove) Organizações da 
Sociedade Civil - OSCs retroativo a 01 de junho de 2019, por entender que os valores 
repassados não suprem as necessidades educacionais dos alunos atendidos. 

A Secretaria Municipal da Educação considera o trabalho das OSCs de total 
relevância por auxiliar o Departamento de Educação Infantil a levar atendimento 
educacional de qualidade à demanda reprimida existente nos bairros desenvolvendo 
trabalho de interesse público, atendendo crianças oriundas de famílias que estão 
inseridas no mercado de trabalho, bem como, aquelas em situação de risco por 
vulnerabilidade social. 

Para a celebração dos Termos de Colaboração tendo como pnncIpI0 a 
transparência na Gestão Pública, houve Chamamento Público nº 47/17, Edital nº 
328/17, Processo nº 44.795/17, publicado no Diário Oficial de 21 de setembro de 
2017, previsto na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, 
sendo que 29 (vinte e nove) OSCs, foram classificadas, conforme homologação em 
16 de novembro de 2017, pela Secretária da Educação, para assumirem o serviço em 
Educação Infantil. 

Informamos que foi solicitado novo Plano de Trabalho/Aplicação e demais 
documentos pertinentes. 

Salientamos que até a presente data houve cumprimento das metas propostas 
no Plano de Trabalho e entrega da Prestação de Contas. 

l~n~~ 
Secretária municipal da Educação 
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Estado de São Paulo 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
GESTÃO DE :FINANÇAS NA EDUCAÇÃO 

· Fone- (014) 3223-1610 
End. Rua Padre João, 8-48- Vila Sta. Izabel-CEP 17014-003. 

financas.edu@lbauru.sp.J1,ov.br 

Bauru 06 de junho de 2019. 

Ân·gela c!e Souzà:Rib~lro 
. Oiretora ·da Divisã·e de ·creches Parceiras - ~ ,. 

' ... 
. ll)fÓrmarnq's qÚe a per capita das Creches Parceiras Conveniadas junto à --· . ', . 

_: ·Secretaria Municii:làl ·de Educação foi aditivado e o novo valor passa a vigorar a partir 
.. ct~· juntio de 2Ql9,e· será de: 
. . . {. ·. -;: . ·> 

. ., .. : 

. ::_:~_-):'·\:_ ::~\ 

R$ 282,97 
'i'·C.reche (O a 3 anos) R$ 339,87 

L~c-_tJ~ 
Luciana Maria Vigo Duarte 

· ::{)ivisão de Gestão de Finanças na Educação 

.. ,- ., ~: . 

' .,··.
'·· 
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IT ESPECIFIC \ (ÓES M INI\IAS QTOE MARCA 
TOlAI VALO_R ll'i~. ·-· VALOR 

CADEJ RA l l iE- ,· -L',- IT- ,r\ R- IA- _- D_e_m_a_i_s ,___ __ ....,__F_R _ _,___ --- •. . 

01 cspcc1ficaçõ.:,, c,ti o md1c,das nos Anexo 1 32 UN MÓVEIS RS 215,6~ RS 6.~99 x-l 
do cditll ni; ~68 17 

LOTE 03 - ARMÁRl(J HAIXOTIPO 8ALCÃO - PARTIC IPAÇÁO EXCl.l SI\.\ P \ RA \I E ; tpp 

E\1PRESA: crs MOBII.I.\RIO I EQUlrAMENTOS EIRELI - ME 

1T f.SPECIHC \ ÇÔF.S \11 ' IMAS QTDE MARCA 
~ .\LOR U~ _ ~~~-- ~ 

ARl'\,IARIO BA IXO DUAS PORTAS 

OI (TIPO BALC..\O). Demais espec,ficaçõcs 130 FORTE j 
;:,t:~;-d1cadas n "_'\-nc_x_o_ l_d_o_ ed_i_tal_n_• .,__u_~_• ....L.._R_oc_·_11_A_,_RS IY'l,15 _j ~l,~~~Q9 5: 

LOTE 04 - .\IESAS Dt: REI.J IÃO - PARTICI PAÇ,Í.O EXCLUSIVA PAR\ \H. 1 f PP 
[\(PRESA: CPS 'l,IQRII IÁRIO I EQUIPAMENTOS EIRELI . ME 

1T 

01 

02 

-----
ESl'ECIFIC \ ÇÚF.S MINI MAS QTDF. 

\l[SA Df. RF.U~IAO RF:TA~GUI.AR 
PARA 12 C .\IJ EIRAS: Demais 
c~pcc1ficaçú,.;s c~tf o mdicacla, no~ Anc~o 1 

05 lJN 

do edual 11º ~68 17 
\IF~A DE REL~ I \O Sf.Ml-O\'AI. PARA 
08 C~DE IRAS: Oi:ma1s espcc,ficações 

05 lJN :\o mdicada.s n >s Anexo I dú cd113I n• 

A DE REU:'11~0 REDO:-iDA PARA 
CADF.I RAS: Demais cspcc1ficaçõc., OS lJN 

estão md1cadas n >S Anexo I do edital nª 
~b8 I 7 

MARCA 

FORTE 
ROCHA 

FORTF 
ROCHA 

FORTE 
ROCHA 

"''" "7 '"º' TOTAi 

", ""-" ·,woo,,, 1 

RS <1><1,(J(I R S 2.800,IKI 

RS S()(),l)tl RS 2.5011.CJ(I 

~,LOR TOTAi. DO LOTE ll$ ll !Kll.~1,(J(""-I __ _ 

Uauru, 2~ 09 17 Ana l 'aul.1 Marque~ Dir da Dh de Compr:i1; e Liciuçoc!", SMF 

~\OTIHCAÇÂO Dt:: / , IIE:RTllR \ DE CIIAMADA P(;lll.lCA - PREFt:n l lt \ ~I L \I( IP.\! DE 
R \ UHU - f.dit al n" 32) /J 7 - Processo n.• 44 795117 - \fod~lidadc: [>ispt:n'3 Jc L 1ut.11,,:1u -1" 047/1 ... JloJr 

melll d< ChamJd, Púhlica • Ubjero: A SELEÇÃO DE 29 (VINTE E NO\'l:) ORGA ',fZAÇÜE~ D\ 
SOC IEDADE Cl\'IL FARA FOR\IALIZAR TERMO OE COL\BORAÇ,\O P\RA \ 1,EST i.O OE 
[~TIDADE FILA:-.TRÓPICA, SEl\l FINS LUCRATIVOS E TRAI\SFt::RtNCI \ 1)1 RF CURSOS 
Fl'l/\'iO '. IROS DEH INAOOS AO ATENOI\IENTO DE C RIA'\IÇ \ S DA t P \JCAC.\O 
Diafilll., \IELHO'{ES DESCRITOS NO A:-.EXO 1. lnt<res,ada: Sc<rc1ar1 .1 , , Educ.1çãn. 
Os mlcn.-s.<ado, 1ORG,\'IIZAÇÔES DA SOCIEDADE CIV IL) dc,cr:io cn<rcg,tr cn,cl1>pc comendo 
PROPOSTA cm 02(duJ.,) v1a.s de 1dên11co teor. a1é o d ia 2S/I0n0l7 1.Jd~ 09h à-. 17h, . na Stcrtlaria 
da F.ducaçio - Oepro 11• F..duraç:'io Infantil. locqli1Rdo na R. Padre .Joio. nº K-4R, \ 1 Santa halwl, 
CEP 17014- (t03 A Sc-~~lo Púhlica de ahcnura cio.; c:nvc-lopci,; ocorrerá àio; 09h do d1:1 26/10'17, no mc!-mo 

cndercçc, da cn11cga. lnfonnaçõcs no Oepto de Educ• çio lnfanoil. horan o das 08h às 17h, fone, ( 14)32~3-
2709· l:!26 164 "\/]224-1 H34. O EJ11al c.;tá db,ponivcl 1wa download grt1lUHO no c;itc wnn hlll(H fQ CP\ 
Lu;. B.rnru, ~2 l)<1/17 . \ na Paula '-forques Dir da Div de Cotnpra., t l1c11açõcs SME 

'101 IFICAÇ\O DE AHERTUR .\ DE CHA\IADA p(;uucA • PREFEITURA \fUNICIPAI. DF. 
8.\( Rl - F.dilal n• 333 17 - Processo n.• 4Q 51 4 '17 - \ todalidade: Dispensa de lic11açào n' 04Q,t7 
l'(lr me111 de l'ham•da Púhhca Objeto: A SEI EÇ ÁO DF. 0-I (QUATRO) ORGA ~IZAÇÔES DA 
SO( IEDADf t fVIL. PARA FORMALIZAR Tf.RJ\fO Of. C:O1.AIIORAÇÃO PARA A CESTÃO DF 
EN"! ID.\llf HI.A'll RÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS E TRA,SFFRf:I\CIA UE RECURSOS 
Fll"\\( EIRUS DEST l'iADOS AO ATE ,DIMl: NTO DE CRIA\ÇAS, JOVENS, ADLITO~ 

~: mosos D\ EDUCAÇÃO ESl'ECIAl . TE\DO POR OflJETO, MELHOR DESCRJTO "º 
~ W .XO I lnterruada: Secr<1ana da Educação Os mocrcssado, (ORUANIZA<;ÓES DA SOCIEDADL 

CJVIL) dnailti entregar envelope contendo PROPOSTA cm 02(du.bl , ·tas d~ 1dênt1co teor a1C o J1• 
25/ 10/2017 J," 09h h 17h. na Secretaria d• Educaçiio - Dcpto de Ensino Fundamental - Olv. de 
Educaçuo E1p, d :ol. locall,odo na R. Padre Jn:lo, n' ll-4H, VI Santo luhel, CEP 17014-003 A Sc,.,,o 
Publ ca de ;.1hc1turJ do., envelopes ocorrerá .is 09hs do dia 26/10/ 171 :ao mesmo endereço da entrega 
lnformo~õc., 11, Orpto de Ensino Fundamental - Div. dr Educação f<peclal horáno das 08h às f"h. 
fone-. t 14•:n 2.., 1534')114-4067/3223-2122. O Edital está d1'f)(mÍ\.cl (lJra do~ nload grdtu1to no ,ttc ~ 

hH IIJ'll §9 CP> ht Bauru. 22,0Q•J7 Ana Paul.i \forques Dir da Div. de Co,npras e L1e1taçôe'I S\.fF 

'\IOTI FICAÇ \ O IJE C I.AS IFICAÇÁO - Fd11al n•. 324/2017 • !'roemo n." 9.673/2017- Modalldadt: 
Com 1te 11"02 1,2017 ·Objeto. CONTRATA( ;.o DE EMPltESA ESPFCIALl7.\IIA 'A PRESTAÇÃO 
DF, SERVIÇOS DE LAVANDERIA. PAR~ LAVAGEM NA QUA1'TIOADE ESTl\1AOA A UAL 
DF. .1Jll!!! (TRfS ~Ili .) ll:',IDADES DE COLETES DE MALHA [Sl'ORTfVA, melhor descrno 1105 

ane"tus I e X t.k Slc ed11al - Intt r essado: Sccrcraria Municipal da Adm1111slração. Conctd1do o lltlZSLJls: 
O~Urhi) dias ílleh- no., tcnnus do Jlar1igr.-1fo 3º <lo artigo 48 Ja Lei f t·dcr.11 n" X.ó66 93 e )Ubttt"ln 8.1.4 1.2 
do cJ1~il 11' 324/1 7. p;ira a ompie,a TAVAR ES & TAVARES LAVANOERI \ LTDA - ME, aprescno.u 
nova proposta (tis. 242), u mtsma apresentou dentro do prJZO confonnc t.:Olbta nos autos A CO~IISSÁO 
PER \1 \ 'iE1'1 E DE LIC ITAÇÕES considerando o exposto RESOLVE: CL\SSIFICAR a cmprc.a 
TAV\RE'S & TAVARES LAVANDERIA LTDA • ME por c,l,tr com u, pn:~o, compotivccs cwn o, 
pr.1ti..:adú-, no m..:rcd.do e compro\ddo1' no, auto!<> do processo. 
\t-in-~ IJUlO rrcurnl de 02 (doh) dias úJri> nos tcnnos do an1go 109. da Lei Federal n• 8 666'93 

8 ,1u1u. ~:!J()Q·~O l 7 - José Rohcno dos Santos Júnior Diretor da DI\ J(óão de L1c1La1;ôes 

'IOT IFI C \Ç \ O OE H0\10LOGAÇÁO - Ediul 11• 384/2016 - Prncesso n." 15.79212016-l\lodalidade: 
C.1ncom· n.:1a Pública n.' 0071201 b- Objeto: CONTRATAÇÃO DE f.MPRF.~ .\ PARA t:LABORAÇÁO 
DO l'L \ NO DE MANEJO DA ÁREA UF. PROTEÇÃO AMBIF.'iTAI. \IUNICll'AI. DO Jill2 
~ E\I CO'I/FORMIDAIIE COM AS ESPECIFICAÇÕES E '\ORMAS TtCNICAS 
FOR'iEC IIHS PELASF:C l{ETAH IA \\11.NICIPAL DO MEIO A \IBIENTE- lntcrmado: Secrctan, 
\ fun1cipal do \ feio Ambiente. Notificamos aos mttressados no pr~csso hcitatório q,igrafado que o 
1utg11mcnto e a dass1ftcaçdo havido fo, devidamente homologado pelo Prcfcuo \1un1c1pal de Bauru cm 
20/0Wl O 17 .,s empresas ab.uxo· 
,. çl.1,siticada· ~TCP E 1;ENHARIA DE PROJETOS LTDA: Aí 603,16 (sc1scentose lrêS IOlClfOH 

1rin1.1 e ,<i, drcimos), stndo Avaliação do lnJ,ce tle Preço (IP) IP MPP PPl, onde MPP menor preço 
~trc ,1s pMpo-.us e PPE = preço total J a propoitla cm exame. 
'-IPP RS 404 " 29,22 (proposoa Ecohbr, lngtnhaTJd ProJclos e Sustrntab1l11J.,dc Lod• EPP) 
PPE • RS 476.q07,94 (PROPOSTA STCP ENGE:-llli\RI \ OE PROJETO~ LTDA.) 
IP • l().l 729.~~ 476.907.94 
IP ~ 0,~4 
lnr.lu ~ d, Pr1..•<;l'!-. Final (IPF) 
IPF O. , 4 , 4 3.36 

IP X 4 

lnd1LC T écn,co Final (ITF) • 1T x 6 
11F 1110, 6 
\\ahaçJo Frnal tAF) , IPF + ITF 
•\F • 1, 16 600 ~ 603,36 

PROC. Nll 

FOLHAS 

z• ç!.o,slflç>d• ECOUIIRA E:-iGENHARU. PROJ ETOS E St:STE,TABIUDAOE LTDA EPP: AF 
• 4'11 (qua1nx-en1os e no,cnra e três mimos). sendo: Avahaçào do lnd1ec de Proç.:, (li') IP MPPl'PL. 

onde \i1PP 11 ,1..·.1or prL·~·o cntn: ~ propw,t,1s e 1,rr preço total da prõpOsta. cm L:'C.utlC 

\ l PP ' RS 4<14 "2<1.22 (pi oposta Ecolibra Cni;enhari• Projetos e Sus1entab11itl.tde Lida 1,PP) 
PPL RS 404.7H.l2 (pruposl2 Ecollbra En~mharia Projetos e Susrenrabilldadt Ltda EPP) 
IP ... 40-4 72'J,:!2 404.729.12 
IP • 1 

lnJ1« d,· Pt,-..o, Final (IPF! - IP, 4 
IPF 1 , 4 -l 
lnd1< , l ecn10,, Final (ITF) = IT x 6 
ITF • Rl ,5, 6 489 
<\-ah,,çj u Fm,I (AF) - IPF + ITF 
\ F • 4 4~9 1q1 

Baurn. ~.!/091.2017 José Robeno dos Santos Júnior Diretor da Dl\1sào de UcuaçOCS 

'\IOTIFICAÇ \O OF: ABERTURA • ÓR(;.\O: PREFEITLRA \111'\IICll'Al. DE 8AIJRl' 
SI .( Rf.TARI \ Mt:NTClPAL DE SAÚDE 
l'ro<e,s,, 45.847/2017 - Modalidade: Pregão Hctrón,co SMS nº 195117 - ~lstoma de Registro de Preço 

J)\)r m. 10 J« INTERNET - Tipo Menor Prcw por Lote Objero: aqu, 1ç,fo u111nuda u,1uJ/ de 961) 
,,wv ·, ·eutu r ~ \t'Sli!f'IIU) frm·cos tle cigua o;'tl_•!l'llt1d11 de 10 w,/u,,,cs, 4JO (quam.Kx11/Q1 ,• ~mil') /urul de 
,ulu< tio l.it' / ,1 '/>/ dt,1~er,no11te. 600 (seiscemoo) lttror ,/,, solur cio "quos11 de PITI tópico, 24 (vmlt' f' 1/Ualm) 
/rmt or de I l,1 ? dt glicerina /iquMa, 1080() (tÍ<:z nu/ l' OlfiX'emos) ,:omprmudos dl' 500mg de f!Slearato 

de e11m 11n" m,1 : l 6ll (do,~· mil cento e sesscnw) f,umk:.f d, protelar /abro/, ]() (l:mte) fra.'ia>-r de J mi de 
,olu,úo ,,fwlmlc'a de atmpino a /º"· 3001) (tré, mil) bisnagas dl' 50mg dl' liahendt1:ol 1,4()()() (r..-ne111a 

e t/11 n m nn/) /t1l.\'COS1t1mpohn de Penit:ilina C1 fl4•n:atma t!P I !00.()()() UI t 4000 (quutm m,I> jrD'iL"O'i 

cmI1J. 1la f dl.• Pc nicilma (i Bcn:atina de 6fHJ.tlf)(J VI. A Daw. do Recebimento das Propostas sem ate d11 
06/10/2017 ,1' Hh • A abcnurn da Sessão dar•,l.!•.Í no dia 06/10/2017 à~ 8h. Jn,cio da D1~puta d!i! Pn.-çm. dia 
Oh/1 OnO l 7 .u, 1 Oh P,·egoeiro: Cristiano R,~,mJo 1 Jmboni O Fd1tal completo e infom1aÇ4>C', poJc-r.io "" 
ot'lll( lo~ na 1>1, 1.,10 de Compra.e; e L1c1taçõc.s, Ru.1 Ue~on Frnnça. 7-49, 1• andar. CEP. 17015.200 R3uru. 
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14/ U/17 às 10h30min. lrfonnaçõcs na Div. de Compras e L1c1taçõcs, R Rill Branco, li<-~ VI. \mêm.:a 
CEP 17014-0.17, hon no da< 0Rh às 12h e IJh às 17h fone< (14)3214-3307'3214 4744 O E<.11tal c<iá 

d1~ponivel atra\'Cs de downlnad gratuico no $.Ite WWll' bauru 59 29)' hr podera ~ • .-r Q t"ado também 
no sue WWW ljqpçgg-~ , 10: 694805. onde se rl!ali1ará a sessão de pregão cl ... uun,co. com os 
hcitantcs dc\.1danicntc c--cdt..:nc,aJCI.,.. B.1un1. 27110' 17 Ana Paula Marques Uir da 1>1, ,•üo di: ( ·01rpras 
: l.1c1taçõe-< S"1E. 

'1OTIFICA~-ÃO DE , DJl:DIC \ÇÃO F. IIOMOI.OGAÇ,\O - PIIF.FF.ITl RA ~l t;'\ I( ll'AI. llE 
8<\l,RU • Edita l n• 3 .ll 17 - Proctsso n.'" 44.950117 - Modalidade: Pregão Eh:1rõmcn n." 231 17 -
ripo: MI.SOR rR1:ço 1'011 I.OTE LICITAÇÃO Dlf"ERENC IADA PAR,\ l' \IH U-ll'AÇ,\O 
EXCLUSIVA DE E.\11'RESAS 1: :-IQIIAORADAS COMO ME/ EPP O bjern: C'O'll 11 \TA( ÃO DE 
EMPRESA ESPECIAI.IZ \DA P\RA INSTALAÇ,\O DE JS(TRINl".\ E CII\CO) Al' \llELIIO!-> OE 
AR CONDICIO:-IADO, INCLUINDO \1ATERIAIS E TUDO O QL:E SE FILER :-01::t ESS \RIO~, 
ISSTAL,\00S 1:~1 DIVERSAS UI\ IOAOES DA SECRETARIA MU ·IcIPAL O \ 1 DI C \ (ÃO. 
DEMAIS ESPEC IFl( AÇÕES CO'-FORME Al'\EXO 1 - lnterrssada: S.:cmaru da EJue,11ão. 
".:ot1fic-amo~ aos 111tcres.'-ados no pn~csso lic1tatóno epigrafado que o JulgamC'nto e a t..:la.!-,1lil açlo ha\.·id(1s 
foram dc\ldamcntc Adjudicado c:m 24/IOnOI 7 pela pregoeira e Homologado cm ?~il 0/2017 pela 
Sccrctana da Fdui;açJ.o, â cmprc,a. da ,cguintc fom1a: 
LOTE OI COI\TRAT\Ç,\O DE FMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇAl 1 1 Ll"TRI('.\ f 
HIORAUI.ICA DF 35 (TRINTA F ("INC'O) APARELHOS DF AR C'O'inJCION \ Dt >. l 'ICI Ul'ií><) 
\IATFRIAIS TUDO O QUE SE FIZFR NFCF.SSÁRIOS. 

ITEM 01 - \1AO DE OBRA 
EMPRl"SA M G. C AR CONDICIO'IADO E CLIMATIZAÇÃO LTI)A - "1F. - --·-1 

~ 
Ec;;rcc1fica ... àu 

l"nd 
Qtde. E.<tim. 

Marca V,lor l:nd. (RS} \ ,l,,r Total IR~) 
Mmnna A.nua! 

\.1ào Jc olmt · 1 kma,s 

1 

OI e'- p <' e ficaçÕe"- \"R OI RS 24 4 l ii,48 R$ 24 4 16.48 
i:,1nfonne Anc,os 1 . 

VALOR TOTAL DO LOTE OI RS 24 431, 4~ 
ITEM 02 - MATF.RI AIS PARA INSTAI.A( AO 
E"1PRESA M G C AR CONDl("lO\JAl10 E CLl~ATIZAÇ,\O LTI)A - \!E. 

Qtde 
\'alor l ,11 \ " .. dor 1 ola =- •-•"""°'m,;m, Und. E~lim. Marca 

(R~} 1R~1 
Anual 

·no nE COBRE BITOLA 
METROS SIR ELUMA RS 12. ;2 

RS 
l>.381,7(, 

O' RO OE COBRE BITOLA 
MF.TROS 171 EUJMA RS27.16 

RS 
- 7,H 4.M4.JI, 

T\.IRO OF.C'OBRE BITOLA 
METROS 400 El.l!MA RS 18.'7 

RS 
0) 

).4 7.308.0t) -
Tl'RO l>í CORRE BITOLA 

MFTROS 116 F.l.l'MA RS 8,~-l 
RS 

04 
3/~ 1.025_.µ 

05 
Tl"RO f>F COBRE BITOLA 

METROS 43 ELL'MA RS S,t·, RS 242,09 
I 4 +---- ~-

º" 
TURO l>F ( ORRE RITOI.A 

METROS 20 El,\'MA RS 14.19 RS 2H1.~0 
5-~ 

07 ISOLAMF.NT1) TERMICO 1 2 BARRAS 264 POLITEX • RS 2.29- RS (,(14 • ~ 

o~ ISOL.MIF.NT1 > TEI( MICO 7 ·g HARRAS 86 POI.ITF.X RS 2,59 RS 22:2 "'4 

O'I ISOLMIENT1) TER\ilCO 3 '4 BARRAS 205 POI.ITE'< R~lJ'.. RS51S1/,5 

10 
ISOIAMf'ITt) TFRMICO 

RARR/\S 58 POLITE'< RS 1,9-l RS 112,<2 
JR 

li 1SO1 \ ~ ffNT1 J TER\11CO 1 4 BARRAS 17 POI.TTFX RS l,YI) RS 32.311 
12 1SO1. \\lí:NT1J T!'RMICO 5 8 BARRAS 10 POI TTF.X RS l,:lii_ RS200 

METROS 719 IBfRIC.\ RS \td , 
R$ 

13 CARO1l'4X ,S4MM 2.595,59 

14 1.1.:VA Ili, ( O lRI. 3/4 i'C 128 El.l!MA ~ RJ;~1 RS 311 04 

15 Ll.1\IA nr co lRL 1/2 l'C' 2 14 ELUMA R \ .!.,_:-__ RS 29;i,_il 
16 LUV,\ UI, CO lRJ: 114 l'C 16 ELl'.MA RS O X9 RS 14.24 
17 1 UVA DF CO ~RF. 718 PC 118 ELI:MA RS 2.~9 , RS 34 1 02 
IX LUVADF.COlRElR PC 48 El.l:MA RS 11,2 RS4K9h 

GARRAFAS ) Dl:P01' RS 5116.1"1 
RS 

19 GAS FRFO'i l 22 OU R-41 O 1.698,00 

20 CfNTA lffRl\f.\~ UNTDADf 400 EOS RS 0,21 RS84.0II 

. RRA (OP( 53" UNIDADF 10 
RR AS RS % .-2 RS 967,20 
KOKI =- ARFT/\ DF VOSCOPER KG 1 FOSCOPfR RS 70.4 7 RS 70.4' 

ITA ISOI.A1'TF UNIDADE 10 'IORTO'i RS 1.X~ RS 3~.~11 
VALOR TOTAL DO LOTE 02 RS 27 R61 <2 -... H,111ru, 17. 10, J 7 -:\riã1 ,iul, l\1arqucs D1r. da D1"v1s.to d.., l ompras e L1c1ta~oc:.. S\ff 

'1OTIF!CAÇÃO DEADJll>ICAÇÁO PREFEITl' RA MUNICIPAL O E BALRU - F.d1 tal n• 27h 17 
. Procr,sso n.• 9j72· I ~ • ,todalldade: Dispensa de l 1c11ação n .. 041 17 por mc1n Je C hJrnnda Públ11..a 
- Objeto: :\qu1s11vdo d,· gfncros alnncntíc1os J1n:tamcntc da Agricultura I amilrnr e ,1', 1 mpn·cnd.:Jor 
h.unahdr RurJI ccnforrne ~1° du an.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução f Nl>I: n.1> ~o,lOl.l rom as 
1hera1·õcs da Res.,lução I NDL" n• (J4/2015, a sabei: 1.500 KG DE MEL DE ABEL I-IA t \1 HIS:-AGA 
PESANDO El'\TRE 25UGl30UG E 5.000 KG DE MEL DE ABELHA EM SAC'IIEl P I S \ '\"UO4GR 
lnh•ressada: Sccr~t.tnd \.1.u111l·1p;1l Ja Educação. Notificamos aos interesse.dos 4uc. lll'!'i tcn n,1• da kg1slai;âu 
.:m v1t1:ur, o objetl foi t\Jjudlcado ik!la Sra. Stcrctária da Educaçio, em 25110. 17, da ,.·1,-, nle h,rma 

t• Cla~sificada: \ 5;oc ação Rauruensc de Apicuhorcs. Meliponicultorcs e .\mbir1iÍÂliM.1S __ _ 

KG 5.000 RS 26 42 

.. I] 1_!,l!!_!.!!_da: Associa ão dos A icultores de Butucatu 
total <kJ ro cto 

li l'ro,11110 Qtde. Valor 
Unidade 

RS 132.100 00 
RS 159.97561 

Valor Total 

01 IFICAÇ \O DA CLASSIFICAÇÃO PRELI\IINAR - Edital n• 333'17 - Pr0<tsso n.• 49 514 17 
- Mudahdodt: Dispcns• J c L1c1taç;;,, n• 049 17 por meio de Chamada l'úbhca Objclo: A SELEÇÃO 
DE 0-1 (QI. \TRO) ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL P \R,\ FOR~IALl:UR TERMO OE 
COI. \ RORAÇ <\O PAR.~A GEST<\O OE E TIDADE FILA VTRÓPICA. SE\f F11'S LCCRATIVOS 
E TRA'iSIF Rf.'ICI>\ DE RECURSOS FINANCEIROS OESTI .... ADOS AO '\TE'iDIME'ffO 
DE CRI.\..,( \ S, JOV~'IS, ADULTOS E IDOSOS DA EDUCAÇÃO ESPEClAL. TE'IDO POR 
ORJITO, \ IFI.HOR DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL. lntcrtssado: Secretam da Educação 
'loti ticanms O\i interessados na presente Ch:imacL1 Pública que a Crmussio de Seleção, nomeada pela 
p<1rt;1na n" (>46 17, Julgou as Pro1>0stas de TrabaJho (confom1c suh1t..;m s __ t do cdu.tl) da..çs1ficando 
prdi,11in.trmc1H~ as 04 participantes. cxpcdmcJo :a pontuação abJ1Xo J)(lr orgt11111açd0: 
OS( : A~sociaçlo de Pais e Amigos dos Eueptionais - AP,\ E- Bauru 

< RITLRIO~ DE A\"ALIACAO PO,TI AÇAO PONTIJACÃO DA ['iTIDADF 

PROPOSTA DE TRABALHO 

1 )(\l-\..-ri:m:iJ 1..·11crc- metas e acõc.,; O.O a 2,0 2,0 
oc~~;l:-;;- lia.~ c ... tmtégms J>,lC. O.O a 2,0 2.0 
alill!:l!!_ l)!.!!2LCUV05i C' mclds 

~'\ íl A~"ÃO FINAL 4.0 
OS"C!Ã,SÕrÍ:1\·ãô ae 1"a1.1 pan 1111cgnçao ~oc111 e t.sco1ar aa Lnanç:a t.sptt1:.I -
~°RI IÍ.R!!,>S DEA\'AI.IACAO P01'TLACAO PQ(I; rtJAC'AO DA L '\TIDADI -

JPO~ J"A J>F TRA RAI HO 

~ ~rCnr a entre metas e acoc-s 00a20 
h) Coc:rcm: a das esu:itégi3s para 

0,0 a 2,0 
~ me.ir tl'i ob1ctJvos 1! metas 
po,n ,\( ÃO FINAL 

iJ'Sf:T.arT.scoraSanta Luzia para 1..cgos 

l RI 11,RH 

PROP<l~ rA 1 

~ (~~f1 
l.,) { ocn.;'n 

JS DE AVALIACAO 

lli TRABALHO 

1.:1a cntr<' metas e acões 
i.:1a d.is e~ralêgias par..1 

"obJeuvo5. e metas 

>l'INAL 
---J!!_lj;II 

PO"l l"L <\( ÃI 
õSr:SõlflU • 01ur11 

PO,TUACAO 

O.O a 2 O 

O.O a 2,0 

2.0 

:.o 
4,0 

POI\TIJACAO DA E,TIDADL 

- -2.0 

2.0 

4,0 -
~,Ti'l!iTi,,'"·.,.,l)-=E-A7\.,.,'A71.71A-,-::-,o-=_--,-...,l,:-;' (c-:)'\-::.,:::.\,:-JA-,-::-..--:=o-.---,r=co:-,Nc:::-r=u=,= .. ""oc,1;:-->"'-:-::E:-,,,=m""A:-D=r-

PR1)PO<; íA J>E TRABALIIO 

7) ( ~~--~a'-'e"'n,,_tr,:_C "''""'Ce,tase:,_:e==c...+--"'º·c:º-=•c.:2:,;0'--+-------=2:..0:_ _____ -t 
b) { o.:rên~.a dJs es1nuégias para O.O 

3 
.!,U 2,0 

___ a_un~f-'",....'.; oh 1,,"1.1vos e metas 

:i~: :~~(~::.!:::~:-::,~-:,~rL:r.e::-m1=e1"'n"'co""""1a,;f;,c;u'°tr:::1:-,,c:c:::·o"'n"o"'rm=c-:;c:.,u,±;-,ec=1r.o:-,n:::o:-,,:,u:,;:;11r:::m;;;-i
4
71'0"=o=,;;;ta;nrr,;;;m;;-,:;;-;:" 

info,mai.;õe~ no Dcpto de Ensino Fundamtnhd - Oiv. dt Educ:;tçi.o Espt>c:h,I horário das 08h à!\ 11h 
time, ( 14)J227-)5]4/3214--l067/3223-2 l 22. Bauru 27/10,17 Ana !'aula \!arques - Dir da D,v de 
C<•mrra~ e 1 ÍllltçÕCS SME. 

'iOTIFlCAÇ i.O DA CI.ASSI FICAç-ÃO PRELll\11NAR - Edital n• 32~ 17 - Procosso n.• 44 7Q517 
- Mudalidade: Dispensa de Llcnação n' 047 17 por meio de Chamada Publica Objeto: A SELEÇÃO 
l> F. 29 1Vl'll l'. E NO\1-: ) ORGANIZAÇÔF..S DA SOCIEDADE C l\'11 PARA FOR'1ALl7.,AR 
TT.R\10 DE COLABOIIAÇÁO PARA A Gf.<;TÃO OE ENTID.\DE FILANTRÓPICA. ~E\I 
FINS I T CRATIYOS E l"RA SFF..Rt 'CI <\ IIE RECURS OS Fl'IA1'( EIROS DESTl'IADOS AO 
\TE'IDIM EI\ ro DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO l~FA;rrn , \IEI IIOR ES DESCRITOS NO 
\ Nf \'.O I l>O EDITAL . Interessada: SecrL•famt da Educação. Not1fi1;,1mo~ os mterc'i'!lado:, na presenlc 

C.,uu uJJ Pub,i1..a que a Cl>missão de- Seleção. nointudu pela portaria 11•· 046117, 1ulgou as Proposla.\ de 
írab 1lhL, t.::unl1.lm1c sub1tc1n 8.3. do edital) clJs~ifil'ando pn:limmannente as 29 panicipantcs, expedindo a 

1l0nl 1,u;ão aba1 "'º por 1tenvorgamzação: 
Item OI · OSt C RECHE COMU:'11TÁRIA Pl:-.Go DE GENTE 

==: c}IITI RIOS DE AVALIACAO l'O'ITUACAO POI\ TuACAO DA lNTIDADF 

PHOPOS l"A DE TRABALHO 

Ji' ,i!l~·nt.•1a 1..T1trc metas e ações O O a 2 O ! 1,0 
47:;.ol<'1a d.is l!Stratégrns para atmgir O,O a 2,0 1 :!,O 

..!!.:!..' hjf._1 .vo ... e 1r1c:,c:.,:·tas"'---------+---------+------------t 
PO1'Tl A(ÃO FINAI.. 1 

'rtrm l: "'" - . K P . ... 

1 CRITERIOS DE WALIAÇAO 

PROPOS fA DE TRABALI 10 

~a,l -=~ lM:rêui.: :a entre metas e acõts 
!,) ( .xre'1h.:·a da-.. es1ra1égias para 

_ _ _j~ lll!?lf º" ob1cuvos e metas 
PO'\ í A(,."Ã<J FINAL 

,11. r r . n.r. ,. 

PO'ITIJA(AO 

00 a 2 0 

O.O a 2,0 
1 

1 

4.0 

P01'T\ACAO DA F'-TIDADE 

1 

1 
4.0 

rr~n1.j:, , .~1,,. - 1 1 , . A ~J" .,, u~n'\.1 ;11.K I A l"i\. llt,: " H ·'"' 11-'"' 

__ Cl! l! ~IO~ DE W~l IAÇAO I l'ONTTJAÇAO I PO1' 111ACJ\(lllA ENTIDADF 
l'IWPO~TADETRABAI.IIO 1 ·- . . 

'---------------'-----------'-------------' 
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infonnações no Dcpco dt Educ1tçiio Infantil. horário das 08h às l i h, frllles (1-t) .n~-3SJ41321~1-
40ó 713223-21 ~l 8:ioru :1, 10'17 Ana Paula Marque, - Dir. da Div. do Coinpra, e I ter ,,1, ocs - S\1 [ 

\T\ DE REGISTRO llE PREÇOS 'I' 463/2017. PROCESSO N" 2').01 2/2017. cci:, rR \TM,TI.: 
~IU'IICfPIO m: BA IJIHI - co ... TRATADA: CO~IPASA DO Bl!ASIL DISTR I RI !DORA DE 
DERIVADOS DE PE .. IIÓLEO LTDA - Interessada: Sccrrraría dr Obras ronlorn e "J>c-crfiraçii<:s 
~·onstanws no A1wxo I e An.:xo IV Jo Edital do Proccs!'-o Administrativo 11º ~9 011117, 1111.:J ,rntc ,;m,~,iio 
Je Nota.'- Je F.mp('nho e ;c1n·Om1c termos de ~ua proposta Jev1damente ,me'<ada ..to prc,1.C!"•> L' pn:ço aha1>.o 
:on.1o1gnado 
LOTE 01 - AQt;ISIÇ, ,O DE D f t;LSÃO ASFÁLTICA RR2C 

Jlt m Produto 
Qu».olld•d t em 

lonel1d1 (P rrvi,io 
Anual 1 

V•ler Uoll6rl;J um 
lonel•da (ANP J fl) 

V•lor ·1•1 11 (ANP)U ) 
a( l,2) 

lmJl.sã,, 1>75 RS 1.179,15 R~ ~1•1421>.25 
Asfaf1t,;a RR e_·_,__~ --~---~~~~-~----'---

1 
Percrnrual DE ~1 \~.Q~~ O 42 4 5 •;. uarenta e dois vfr u la ua,·enra __ c cinc,!...l'°; l'i!nto) __ _ __ 

Quantidade em Valor Unirárfo (•m r \ alnr Torai 
fiem Produto lonelada (Prevls:io lon rloda (LICITA '\'TF.) (I l(;IT. \ '\'TEJ (3) 2 j 

,\nua! 1 (2) ___ _ _ (1 , 21 _ _ 
EmuldÕ 
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AT .• f.G ISTRO IJE PREÇOS 'I" 41\412017 - PROCESSO N' 2~.0ll/20 17 • CllYI R \TA!'ITf : ,t'a10 OF RAlRt: - CO'ITRATADA: EMA M - EMUI..SÓf.~ f T R,\'\'WOlffF.~ I.Tll-\ 
lnltressada: Scc1ctan a J c Obras. 1.:onfonnc c:,pec1ricaç~ constan1cs no Anc·(l1 1 c ,\ncx,, 1\ Ju l·dual do 
Proce'i"-o AJmm11,trat1\\_ 11" N .012, 17, mc.,fümte c.:missào Jc Notas Jc 1-.mpcnho e conforr11t l!nno" dl· ,ua 
propo~ta <lcv1d,1m:nte :u1e'<Hb ao procei,so e preço abc1 ixo consignado: 
LOTE 02 · AQUISIÇÃú IJE CIMENTO ASFÁLTICO CAP sono 

1 Quntidade- '-""' t•nrlad.a V■t..r l'11hirl• cm hlor 1:,r.1 (,\ll,PJ 131 1 ll<m Prédulu 
(PrcvkioAou.t) ti) tond•d• (,\:-IP) (2) • (I <l) 

1 1 Cuncnu • .\,;:ÍJII 1,;11 

( AP ~O 70 2 150 RS 1 414,% R~ to 12 .1 0",00 

Puctntual l)f: \ ·1,~ i AO 40.,9 •1. t ou:.arr nc.a vir~ula srssu1a e nove oor cr■to) - -~ Valor Unitário t m \ alflrT;.1 - --
lcr m .,reduto Quanllda~r t m tonclt dt ton tlad11 (LIC l'I A ~Tio:) (LI ( l i \ '\ li=:) (l)• I fl'rc,'UaoAnual) (1) fl) ____ fl !]1. ____ 

1 ("'fmrnll, A1íát1ko 
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r~arca ou ~rocédêncli7f:m■m 
i>RICAõ Etl!l l\m:r1t tl #' r1, itn, ~~ PRAZO: O anh - vfôDÃ[fi}ÁÕ~'. 1, " , , n.A . 

1610101 7 \ALIDAIIE: 15 10 :?0IR 

\TA OE. RF<; ISTRU DI: PRE(,.0S 'I' 465/ 2017 - PROCESSO N' 23.4841201 7 - CONTRATAI\TE: 

\ IUJ\ lcfPIO IIE BAURI - CONTRATADA: OPALt.:S TECNOLOGIA LTD>\ • ,1E - ln1tms1d1: 
"iccr,.:L:ir, J. de Atlministraçih,. de C. ultura, de De-,.cmol\i1mcn10 Econômico. Turi~mo e Renda, de Educaçao. 
lle E -~ )011. -., 1 m:inps. Jos I egbc:10s Jurid1cos. de Rcm I star Social. das '\dmin1straçõcs Rcg1ona1s, de 

")aúú. J ... -M1.:10 \mh1cntc, <lc Obra,. de J>lanqamcnlo, de Agricultura e J\ha,tcc,mcnto. 1Jc Esportes e Lazer 
e: <inmc-tr do P~efrito. CUJ-lS e::,pt."Cifkaçõc.s eMào indicadas no~ ane-<os I e IV do Proces~o Admmi~trati"o 
nc, 21 .4-..4/ 1~ 111ed1:u11e emissão de Notas de Fm1)Cnho e Conrrato ccmforme termos de sua proposta 
~levHh mL"nl~ .tn,"<ada ao pn,cc~. - ~f>\RCAI VU.OR 11 .. ~~ Q1D u. [I). ESPECIFIC/\ÇÕlS l l L1".l\l \S 

,10otLO LMTÁRIO 

KOTEllOOK (CONFORML A 
ú 1 '" Und ESPECI 1 ' ICAÇ ÃO O \ NCXO IDO LDI I AL HP240G5 RS 3 745,62 

254' 17) 
--:,=-:-:-~- . ,, PIU7,0 01 ., 10 - MODALIDADE. PREfiAll ELETRONICO N 174 _017 ASSINATURA 
,-,, 121 , - \\LIDAOE: 16· 1U'2018 

'IOll FICAÇ \O DE ABERTUR;\ DE LIC ITAÇAO - Edital n." 588/14 - Pr0<esso n.• 33. 177/14-

\ l odalidade: P.cgào l'rescncial nº 22H/14 - PELO SISTE\IA DE RFGISTRO Of. PREÇOS, do upo 
\ f[1'OR PRFÇO POR LOTE - \1ODO DtrERE ~CIA DA CO\I COT.\ RI.SERVADA E LO I F 
f.'(( 1.1 -~I\ O PARA ME E EPP- Objtro: AQUISl(ÀO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, 

StN DO T I'< í /\S, VERNIZES, TEXTI R \ S, MASS \S. FUNDO PREPARADOR, PINCÉIS, 

ROi.O~. FIT>\S, I.IXAS, ESl'ÁTUI..AS. BRO XAS, Tlll)l..,F.R, ÁGUA RÁS, ARGAMAS~" 
POl 11\tl:HIC >\ , Ttl\TA BETUMINOSA. IMPERME.\BILIZ.\ ,TE, RES"A, T IVTA PARA 

n E~l .\ RCA(,. \ O VIÁ RI.\ E CAL IIIORAl AIJ \ - ln1eress1do.: Sccrcranas Muo«1pa1S, Gabm,:lc 

dn Pret .. 1to. DL" ,artJmcnto de Água e Esgoto DAF, Corpo de Domhc1ro"' e Fmrrc.u Mumctpal de 
D~stnni v1mcn10 Urb•mo e Rwal de Bauru EMDURB. Dilla do Receblmenlo dos envelopes e :,e»iio 
do p rc~ão 16/11/17 às 08h.JOmin na s.tlt, de n:un1ão da Sccrctana dd Adnll!1"tr4kd(l D1'f1..,lQ de l icita\iÜC• 
, irQ 11,LPr1~,1 Ja, Ççr~~,r,1.,, 1-59~ Vila Nocm)I. • Ct=P, 17014-~. lnforma,;õc, e cd11al 11é o dia 14/11/17 

no h,,,, ,,., da.d 1%s às 12h, e das 11hs as l 7h<e fones (14) 1235-lllf,2. l l4J l2JS.II IJ ou ptlo <lle w-;.v. 

N!lr I J)) ~o, br a pantr da primeira pubhcaçao do prcscnrc 
&mru. ]i/1011.., J~ Rõherto dlls Sunto:i. Júnmr Diretor Ja OI\ 1são Jç L1c1tayõc:i.. 

"'O1W IC.4.Ç \ O DE ABERTURA OE LIC ITA(ÃO - EdJial n" 374/1 7 - ProcesJO n.• 47.861117-
\ fod• lldade: Preg.lo l·lctrõnico n• 262/17 - 4. "\11'I.A PARTICfP,\ÇÀO Oo Tipo Mt nor Preço po, 

Lolr. Objrlo: \ QUISIÇI.O DE 06 (SEIS) 84.TER IAS PARA TRICIC LO EI.ÉTRICO - lnleres,ado: 

Sccr,:ar .1 \.fu ·1i<1pal do Meio Ambrente. llata do Rtctblmenlo das proposta<: aré l, 14h dia 14111/17. 

.\bertu ra da Senão: 14111/17 às 14h. l '.'IÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 14111117 i s ISb 

lnfiuma\ Õ.:.S e edital na Sckf=~ Admin11rado Drv,;io de L1crta,õ-:;, ;110 na Pç;, ))a, Ccr~iras 
l.=í2 ::J.r ul<><r•y 2' and,1r sala 10 • CEP 17 014-500 Rauru,SP. no horJno da, 0Rh .. , 12h e da.. 11h 
.s n , < f< ne, (14) 323~· 1337 ou (14) 3235- 1077 ou atni,0s de download graruuo no''" w,<-....hauru. 
~. ou Jtravés do snc www hcnacocs-e com br. licitação nü 6949-t.4, onde se realizará a sessão de 
prcg io d c.:trün11.:\). com os l1citdntci, dcv1daml'11tc.: cn:dcnciaJos. 
B,m,u. ~..,/10,. I" -· Jo...~ Roberto dos Santo,; Júnior D1re101 da Di,.·i.t.Jo de l1c1l.1çôt-s 

'\'OT IFIC \< \O Dt: ABERTURA - O RG,\O: PREFEIITRA Mll'ICIP\L Dt BAURl 
SEC R.I l'ARI .\ M l ' ICll'AL l>E SAÚDE 

Pr,,c :-.s, 5,.1K2/201 7 ~lod•lidade: PrcgJo F.lcuônico f'>MS n• 258/2017 Si,iemo d• R'l:lstro dt 

Pt·eço - tx•r meio da IN1 ERNET - 1:XCLl 'SIVO PARA ME [ EPP - T1)10 '\.fn1or Preço p,.,r Lort 
Objd o: lfftli.) /<, rio nllmoda llnu"I de 50 (cinq11enra} w,idada de mmJJIUrr 115 (ct>nfo ~ ,mte e Un,:uJ 

eswl dr ""'\'\. ]O (VH1l t!) ha,r/ di.fk 40 (qumf'lllll ) memór,a nn3 e JO (ITIUIU) n1emOru /)/)] A nata do 
R..:clhi1 ·nu da-; Propc,~la"' será atC dia 14/ 111201 7 ã~ 8b -A abertura d.t Sc~c;jo dar•"'c•á no d1d 14/11/2017 

as 81 . 1 1k10 <lJ Dispuu.1 de Preço,; dia 14/ 11/2017 ~s J Ih Prc.:goc1ro· V1ctorGufila\.o Boronclh Sth1a,cto 
O Edital <.·omplctu e infumia~tks podt:rdo ser obtidos na D1viSdo de Compr4s ~ 1 1c1taçõc!ll, Ru.t G1.:-rM>n 
F• m ;J , -49.1 andar,Ci· i' 17015-200 BauruSP. fonc( 14)3104-146l 14t,S,oupciosr1cww"'bauru 

sp r 1,, .h 111.: açOCS liiaúdc ou www.hc1taco\!~-c.rom br. 10 694918. 
0 1\ ·1 ~ ... o lc c·o,npras, 27 '10'2017 - co,npras_saude~ft,auru,sp.gov.br 
b cl , n l'mdo H 1ner1 - D1rl!tora da Divisão Compras e Licm1çõcs- S.M S 

\ta ,lo Rei:hrr o de Preços nº 407/2017- Pnoccsso: 48.228 201 7 '\lo~alldadt Prerão Eletrõn,co S\fS 

nº ! 15/ 2017 Objeto: u m/ralação de empre\tl p.ira .fom~l'tmento da qum111JaJr u111nada anual de 

"!4 O JrJ l:.: (1 ,n,. 1• quatm md qu,lm;) de pão tipo /1-.mcés com 1·111rr,;a pmw, ti J m1tfl • Proponentes num 

1otal ele emp1c~:i intere'>~ada CO'iTRATANTF.· Mu111cíp10 de Bauru Pr:izo de V11idade· OI (um) ano 
'\•,,;in.uur., cm 20/ 10/2017 . Contratada: 

IU:L\RIS .\11\fENTOS LT DA - EPP 

tt. uru, :. 110·.:1 17 •Compras c.aude'ii bauru.sp gov br 

F., el r .1 P"l!do H10en - Diretor d da Divi~o Compra~ e L1c1t.açõt:~· S.M .S 

Seção IV 
: Autarquias e Empresa 
: Pública 
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S \B \ DO. 1 ~ nr \IOVfMBRO Dr 2 0 17 [)IARIO OHCIAL n E BAIJRI ' 4! . . AYaluu;ào psu.:ucJucac i01M I. apoi~I 
lécnico e dh:nd1mcmo por equipe 

mul11d1sc1plinar re•l1zado no contrai 
rum\> rara aluno!, com J cth:1ência. 

c<1m ·• h1 pútcc;cs d1agnoi-t_1cJ de 1 )RAZ.<\.O SOCIAL: SORRI - 81auru 
dcfic1c11cia e com J ,ttculdade (';\'PJ: 47_64 1,907/000l-01 
acentu, das de aprcnd11agem. bem QI . ANTlDAT)E DE ALU:-1O 1 JSlJÁRIO. 61)() 
como oncntaç~cs parn equipe VALOR PFR CAPTA RS Jl5.7 I 
c:-.culJr do S1-.ti.:ma Municipal de 

VAI OR A'\UAi · RS 2.273.112,00 En,w10. por meio de \ 1\113' nd.< 
02 C 111dades Escolares realizados 

l) HAZÀO SOCIAL: Associação de Pais e Amigos dos 
pelos seguintes prohs::,1ona1s: 
r onu.1ud1ólugos I.Xlucdciuna1s, 

f.uepcinnai~ - A PA E Bauru 
CNPJ : 4S.U32.74S/O0Ul -70 

psicólogos educ.tc1011a1s. 
()UM, l'l l)Alll·. Df AI UNO/ U~UJ\RIO: 302 

mCdu:o, Le-rapcul .t ocupac1011al, 
VAI OR Pl'R CAPTk RS 115,71 

fi1t1otl!rapcuLa, l)SIC0pl!dagogo e 
VALOR A:-IUAL: R5 1 144 133.04 

nutr1cion1::,tJ COIII o obj..:11,u de 
favorecer a permdnfl1cia. no cu,mo 
regular, dos alunos cncammhados 
à~ entidades e cfrt1V3r a mdu.slo 
escolar 

RAZAO SOC IAi.: Lar F.scola ·•Sanla Lu7ia" 1>ara 
cegos 

Atendimento Fspeciali1ado na :irca C'NP J: 45.030.442/0001-19 
03 

da L>cfic1ênr1a Visual. QUANTIDADF DE AU,'NO USLIARIO 65 
VALOR PER l'APTA: RS 315,71 
VALOR ANUAi.: RS 246.253.80 
l ) RAZAO SOCIAL: Anodaç~o de Pais par.a 

Integração Social e Esl'olar da Criança Especial -
APIECE: 
CNPJ: S4.727.649/0001-38 
QllA '\TIDADE DE AllJNO USUARIO 10() 
VALOR PER CAPTA: RS 315,71 

.\1cnd11ncn10 na Fscola de Educação VAI OR ANl lAL. RS 37R.R52,00 
04 

Fspcc1al. cm caráter subst1tut1vo; - 2)RA7..ÂO SOCIAi.: Auocl•ção de Pais t Ami~os dos 
f.1:rrpcionais - APAE Bauru 

_J__ 
C'NPJ: 45.0.'2.74510001 -70 
QUA:-ITiDADF DE ALll:S-O ust.:ARiO· 210 
V,\I OR PfR CAPTA: RS .115.71 
VALOR A\IUAL. RS 795.5~9,20 _ --- --

R 

' 1) 

auru. 171 1,W l 7 Ana Paula \ 11arqucs Dirclora da n,,. de Ctimprn" e L1c1tai,;OC,-S\.1í 

011F lf \ C \O UF 110\101 O<,\( \O - Edital n• 32Si17 - Processo n.• 44 795 17. Modalidade: 
1,1>1.;n.,.1 'd~ L1r 1tJ Çtll1 nl\ 047117 por n u.:10 de ChamaJu Pública Objeto: SELEÇt\O DE: 29 (VINTE 
:--on:1 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE C IVIL PARA FOR\IALIZAR T ER.\1O OE t: 

( O1..\BORAÇÁO PARAAGF-~TÃO OE E'IITIOADF. FILA'\/TRÓPICA,SE'l-1 fl 'S Ll'C RATl\'OS 

• • l RA'\/StERf:'iCIA l>E RE:Ct.:RSOS FINANCEI ROS UE:STI NAIIOS AO ATENDIMENTO DE 

CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO lNt"ANTIL. MELHORES DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL 
fnt,ress»d1ia: Scrrclaria da Educa,·ão. No11licamos os intcres.;ado::, que no~ ,ennos da Legislação cm 

vigor. o proced1me_nt('I de Chamamento Público, a Classi ficação e o Resultado final foi devidamente 
11O~O1.OGADO pelo Sra Secre1ária da Fducaçào. em I hl l 1/2017, conformo ah31so· 

ITHI DESCRIÇÃO osc 
região do Jardim Eu1op,1 para atender RAZÁO SOCIAL: C retht Comunitli ria Pin~o d t 
~O alunos de OI ano a 05 anos e 07 Gente - Casa dt.• Maria 

01 mrsc.s, cm período mtcgral. com repasse CNPJ n• 4S.030.251/0002-3M 
tk verba Subv1:nçào no \'alor mc-nsal de Valor mensal de RS :! I 42::!,l<~ e anual de RS 
RS 21 .422.85 e anual de RS 257 074.20. 257.074.20 

Região do Ahu Parai:,,o - para a1c11dcr RAZ,\O SOCIAL: Creche Berçário Antônio 
111 aluno~ dé 04 mc~C:, J 05 ano~ e 07 Pereira 

1 

02 m..:,ç..,, cm fknoJo intcgrJI. com rcpa,,c C NPJ nº 54.72S.296/UUUI 
Jc- \'Crba Suhvcnçào no valor men~al de- Valor mcns.1.I de RS 30.691,:!5 c Jnual de HS 
R$ 30 6'J 1.25 e anual de RS 368 295.00 368 2Q5,00 - Região da Hcla Vista • para atender --- ---
109 alunos de 01 ano ,, 05 a.no, <.' 07 RA7..ÃO SOCIAL: Instituição Brnrfieente Bom 

Sanrnritano Creche Alice de llnrros de A1e, ,edo 
03 

mc;--.c~, cm 1>erilKlo integral. com I epih,e 
CN PJ n' 4S.0J l.15010001-09 

de 'verba Subve111;ão no \alor mensal 
Valor men~I de RS 29.112,:ti I e \ .tlor Jnual de RS 

Je RS 29 112.51 e valor anual Je RS 
349J50 12 3H J50,1: 

Região do Pres Gcisd • r,a.ra i.HenJc:r 
100 aluno,;; de 04 meses a 05 anos C' 07 RAZ,\O SOCIAL: Centro dr Valori,açõo da 
mc,cs, cm período integral. com r..:p~c Criança- CEVAC 04 
Jc ,,crba Subvcnçàl.l no valur mcn~al CNPJ n' 54.702.K6510001 -29 
dr RS 27.511,60 e valur anual Je RS Valor anual de RS 330.139,20 
B0.139.20. 
Região do Parque São Geraldo - para - . . 
atender 80 :ilunos de OI ano e 08 meses 3 ~AZAO SOCIAL: Creche F.vangehu Rom 

'i . ,i1i1iilor 
05 O J no~ e 07 meses, cm período rn~c-gral. C 'lPJ n• 

50
_
819

_
82910001

_
70 colll repasse de vcrb.t ';ubvcnçao no , ., 

1 1 d R~ 2119730 1 \ alormcnsaldeRS_I 197.J0evalorannaldcR$ ,aormcnsa e . e\-aor'1
54

, r,
7

r,
0 -~uai de RS 2S4 .,_()~ _____ ~ ·, --- -

Rcgidu Vila Sdu Paulo - para atcndt.T 
RAZÃO SOCIAL: Ctnlro Comunit:í1io 

130 alunos de 0-4 meses a 05 anos e 07 
Asslstrncial e Educacional Anfb•I Dlfrinda -

06 
mcsci., cm pcriuJo integral . com repasse 

Crtcht lltrçárfo Sio Paulo 
de verba Subvenção no valor mcm;al 

CNPJ nº46.141.99U/OOOl-89 
de RS 35 043.32 e valor anua l de RS 

Valor anual de RS 420.519,84 
420.519 84 
Região da Vila Galvão - para atrndcr 
105 aluno, dl· 04 011,,!...-.C:> a OS anos r 07 

RAZ,\O SOCIAL: Crtche Berçlirio Cruzada do, 
U7 

nu."Sc~ • ..:m pcrioJo mtcgr,d, com n..-pas~ 
Pastores de Belrnt CNl'J nº 44.-459.303/U0Ul-42 

dr.: vaba Subvcn(,:iio no valor mensal 
Valor anual de RS 347.187.48 de i<S 28.932.29 e v,lor anual de RS 

347.187.48 
Região do Otdvto Ra.-.i - para alcndl-T l 00 
alumh de O l ano e 08 mc~cs a 05 ano'\ RAZÃO SOCIAL: Creche Doer Recanto 

08 
,. 07 mc,cs, cm período mtcgrJI, com CNPJ nº47.744.339/0001-66 
rcprutc;c de vcrlM Sub, cnção no valor Valor me=I de RS 27 240,94 e valor anual de RS 
mcn:utl de RS 27 240,()4 e valor anual dl· 326.891,28 
RS .12(, 89 1 28 
Rcgijo do Santa Lu1ia - para atender 110 

RAZÃO SOCIAL: Cre<ht Rtrçírfo Erntslo 
alunu, de 01 ano e 8 me~ a 05 anos e 07 
mcsc,. cm período mtcgral, com rcpa.c;~c 

Quagglo 
U9 

Jc vcrbd Subvcn4rt10 no valor mensal 
CNPJ n• 50.8J0.389/0001-7U 

de RS 32.69R, 15 e valor anual de RS 
Valor mensal de RS 32.698,15 e .alor anual de RS 

392.377 80. 3112.377.80 

R~giclu Ja Vil.t Popular lpmtnga - para 
atender 70 alunos de O 1 ,mo e 08 me~cc; a RA7.ÂO SOCIAi.: C rtcht lrmi C:Harh,a 
05 anu, l' 07 mc,c:-i. cm período integral. CNPJ n• S0.834.704/0001 -38 

10 
com rcra~e de verba Subvenção no Valor mensal de RS 18 987.46 e Valor anual de RS 
valor ml·n.~I <lc RS 18.987,46 e valor 227.849,52 
anual de RS 227.849 52 
Regido do Reija Flor - paril atender 100 
dluno, Ji.: 01 ano e 08 me .. c~ a 05 ano, 

RAZÃO SOCIAL: Ctntro dr Convivência 

e 07 me..,~s. em período integral, com 
Infantil ,loiio Paulo li 

11 CNPJ n• SI.S0J.670/0001-61 
rcpa,.sc Jc verba Subvtru;ào no valor 

Valor mensal de RS 27 (1(,0.50 e valor anual do RS 
mensal de RS 27.0b0,50 e valor anual de 
RS 324. 726 00. 

324 .726,00 

Regiões J u Vila Uni, crsitâría • para 
RAZÃO SOCIAL: Cr«hc Berçário Doutor 

atender 128 alunos de, 01 .:ino a 05 ano'i 
e 07 mc,es, ao pericxlo integral, com 

Ltocídlo Correa 
12 

repa.,..,e de verba Sub, enção no valor 
CNPJ nº 45.029.8S7/0001-72 

mens,,1 de RS 34. 99N.32 e valor Jnual Jc Valor mensal de RS 34 998,32 e valor anual de RS 

RS 4 l 9.97Q 84. 
4 19 979.84 

Regi.ia do Jard im FugCnia - rara atend"r 

1 
50 aluno~ dt- 02 ano~ e- 08 mc!-cs a 05 

RAZÃO SOCIAL: C asa da Criança Madr< 

anos e 07 meM:s, cm período integral. 
Maria Teodora Voiron 

13 
com r\.,-w!'l..,e de \;t·rba Sub\-cnçdo no 

C'IIPJ n' 51.524.387/0001 - 16 

valor mc-n~al de R5i 12.943,R2 e valor Valor mensal de RS 12 943,82 e valor anual de RS 

anual de Ri 155.325 84 . 155.325.84. 

Regido da Vild Falc.io - parJ atender 
RAZÃO SOC IAL: Socitdadt Cristã \faria 

160 aluno< de O 1 ano a 05 ,mos e 07 
Ribeiro 

14 
mcsc~. em pcriodo mtcg_rnl. com repasse-

CNPJ n• 45.0.J0.?44/0001-55 
de vcrb,t Subvenção no valo, mensal 

Valor mensal de RS 43477,24 e volor anual de R~ 
de RS 43 4'7.24 e v•lor anual de RS 

521 726,88 
521.726R8 
Região do Jard im Aménca • para a tender 
140 aluno, de OI ano a 05 anos e 07 

RAZÃO SOCIAL: Crtcht Centro Educativo 
\1onteiro Lobato 

IS 
mesei;,, cm rcriodo m1cgral, com repasse 

C PJ n• 45.033.529/0001-40 
t.lc verba Subvenção no valor mensal 

Valor mensal de RS 37.884,70 e valor anual de R5 
de RS 37.8R4.70 e v,1lor anual de RS 

454.616,40 
454.616 40. 
Região. D1stri10 de Tib1n çá • pard atender 

RAZÃO SOC IAL: Creche dt Auisiência ' º"ª 1 1 \O aluno, de 04 mc,cs a 05 anos e 07 
Criança 

16 
mc:,c~, cm pcriodo 1111cgral, com n:pa~se 

CNP,l n• 45.0Jl.802/0001-11 
de verba Subvtnçào no valor mtnsal 

"''" __ , '" " " "'·"' "'" •~' ~ " 1 de RS 34 953,10 e va lor anual de RS 
419 437.20 

419.437 20. 
Região da Nnva Esf)C'rança • parn atender 

RAZÃO SOC IAi : Ctntro [,pirlla Amor t 
170 alunos de O 1 ano a 05 anos e 07 
mes,i;,. cm penodo integral, com rcpasc;c Carldad, - Creche Ber(irio 'º''ª [Jperam;a 

17 
Jc ve-rba Subvcnçà1> nu valor mensal 

CNPJ nº 45.029.9S6/0001-54 
Valor mensal de RS 46.679,50 e valor anual de R\ de R~ 41, 1,79,50 e valor anual de RS 

560.154.00 
560. 154 00. 
Regido do Prcs. Gciscl - para atender 

RAMO som,., r-~ C••'"""' "••• j 11)1 aluno'!: cte 0 1 ano a 05 anoi;. e 07 
de Gtntt 

mcsc~, cm pcriodo int~gml. com rcpassr 
18 CNPJ n• 45.030.251/0001 -57 de verba Subvenção no valor mens31 

Valor mensal de RS 32.382,49 e valor anual c..lc R\ de RS 32.JS2.49 e valor anual de RS 
388.589,88 18R.589 R8. 

Região da Vi la Santa Tcrezmha - para RALAO SOCIAi.: Bom Putor lnSCiluto dt 
atender 160alunosdc01 anoe08 mcsC5ia \"alorl,açio Regfio Promoçio e I ntegraçio 

19 
0.Ci a11t">S e 07 mcc;es. em 1>eriorlo integral, Humana Rainha da Pa7 

de verhzi Suhvt"nç:lo com repas.'lc no CNPJ n 54.701.735/0001-7 1 
v;-1lor mensal de k.S 42 4~4.R2 e valor Valor mensal de k.S 4:? 4tt4,8:? e valor anual de KS 
anual de RS 509.817 84. 509.817 84 
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~ Rc}!'.liiv Jo Jdnhm Rc1.kntor- pard dh.:mkr 
RAZÃO SOCIAL: Creche Berçário Rodri~ues 

~b5 alunos de 04 meses a 05 anoc; e 07 
dr Abreu 

20 
mc,t:s. em pc:riv<lo intcgro.1.I. COlll 1t:pa,!-c: 

CNP.I n• 44.460.327/000 J. 11 
de ,crba Suhv..:nçào no valor mensal 

Valor ml,1ç,al Ji: RS 71.71 :.R7 e valor anual Jc- R~ 
de R$ 71. 712,87 e valor anual de RS 

878116,80 
b?M.116 80. 
Região do P,trquc JarJguá - parJ atenda 

RAZÃO SOCIAL: Ação Comunirária 
120 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 

Pousadense - Projeto formiguinh.t 
21 

ml·,es. cm pc.-rioJo imcgr,11, com n .. ,,a.1;,c 
CNP J n• 0S.JSH.580/0110 1-04 

Jc verba Subvenção no valor mensal 
Valor mcns.tl dt:" RS 32.201.<>4 e valu1 J.nual de RS 

de RS 32.201.94 e valor anual de RS 
386 423,28 

386.423 28. 
Regido do Fortunah.> Rocha Lm1a - p.m-1. 

RAZÃO SOCIAL: Creche Berçário S:lo Jo,é -
a1cnder 176 alunos de 04 meses a 05 anos 

CllSJ 
22 

e 07 mcsc::,. cm J>críodo inkgr,tl. com 
CNP,I n• O I.S98.383/0001 -04 

rqmssc de verba Subvenção no valor 
Vdlvr mrnsal Jc RS 46.806.S7 e valor anual Jc RS 

men;.al de: IU 46.R06.57 e: valor anual de 
573. 141 .72 RS573 14l 72. 

Rcg1jo do blOnl 11 - para atender 145 
RAZÃO SOCIAL: Creche Berçário São ,Judas 

aluno:- de 04 lllQCS a OS a.no1'. e 07 mcsc..,,, 
T~deu e S!io Dimas -23 cm período inregral, com repasse de 
C ' PJ n' 45.032.569/000 1-40 

,crba Subvcnç.à<.1 no valor mensal Jc R~ 
Valor anual de RS 4R l.40R.44 

40 Jl'.37e,alor anualde RS 481408,44 

Re~1J.o da Vila ScJbra - p.tra atender 50 
RAZ . .\O SOCIAL: Creche r Cenlro Educ.ilvu 

alunos de 02 anos e 08 meses a 05 nnos 
lJnidos para o Bem 

24 e 07 meses, em período intcgrdl, com 
CNPJ n• 46. 148.763/00Ul-85 

repasse de verba Sub, cnçào no valor 
Valor mensal de RS 13.304. 70 e valor Jnual de RS 

mensal <le RS 13 104. 70 e valor anual de 
159 656.40 RS 15%56 40. 

Região do Parque da, ' fações - p.ira 
RA2,\0 f>OC IAL: Cen tro Espírita Amor ,. 

atender 50 alunos de 02 anos e 08 meses a 
Caridade - Proj t lo C resct!r 

25 
05 Jno, e 07 mcsc:-, cm pcriodu mlcgral, 

CNPJ n• 45.029.956/000 1-54 
com repasse de verba Subvenção no 

VJlor mensal de RS 13 S30,'.!S e valo.- anual de RS valor mensal de RS 13.530.2S e , alor 
162Jó3,00 

anu,1 de RS 162.36.' 00 
Regi.to da Vila S:io Paulo - para ah,:ndcr 

RAZ,i.O SOC IAL: Creche Nosso Senhora do 
- 60 alunos de OI ano e O~ meses a 05 anos Destnro 

e 07 me-.c,. em pcrio<lo intcgr.tl, com 
CNPJ n" 09.535.214/000 1-37 

repasse de verba Subvcnçio no valor 
V.ilur mcn~I de ~s 16.236 . .30 e V<tlor Jnual ,.k RS 

men-.iil Je RS 16.:!36,.\0 e valor ,mual de 
194 835.60. RS 194 8.•5 60. 

Região da 'lova 8duru - para a tender 
RAZÃO SOCIAi..: Creche Airton An1ônio Daré 160 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 
- CAAD 

27 
mese.s. em rcríodo intctiul. com rrpas,c 

CNPJ n• 05.098.529/0001 -03 de vcrha Subvenção no valor mensal 
Valor mensal de RS -13.973,45 e valur anual de RS de RS 4197.',45 e v,l01 anual de RS 
527 681,40 

527681 40 
Reg1.1.o J~) Jardim N1céi,1 - para atender 
~Z alunos ele 04 meses a 05 anos e 07 ( 'rcchc Berçário F.rnc,to Qua1,tglo - .lardim 

2H 
mc,c:-, cm pcriodo intcgr:1I. com rcpai!'-C Nkl'ia 
de verba Subvenção no valor mensal CNPJ n• S0.H30.JH9/0001-70 
de RS 22 91 1,3 7 e valor anu,11 de RS Valor anual de RS 274 936.44 
274.936.44 
Região da Vila lndcpcndência - para 
atender 90 alunos de 04 meses a 0.5 Jnos RAZÃO SOC IAi.: Creche Scmen1lnhas 

29 e.· 07 me:,,c.·, . .:m pcriodo mh.:gral, com CNP,J n• 17.704.8 16/000 I-U7 
repasse de verba Subvenção no valor Valor men,;;.al de RS 25 l46,R7 e valor anual dt: RS 
mensal de KS 25.346,N? e vttlor anual Je 304 162,44 
RS 304 16~.44 

Bauru, I"' 11 2017 t\na raula Marques Diretora da r>1v. de Compras e l.1c1taçõcs-SMF 

ATA llf. l!f.GISTRO llf. PREÇOS 'I' 474/20 17 - PROCF.SSO N' 50.896/2016- C O'ITRATANTF.: 
\1 U'IIC' ÍJ>JO l)f. llAlllHJ - CONTRATADA: MAXlM Ql:Al.lTTÁ CO\ftRCIO 1.TllA EPP 
- lntul'snda: Secrctana.s Munic1pa1s de S3úde. Adrmmstraçào. Educação, Obras. Finanças, Negócios 
luriJ1cu!». Plani:;amcnto. Bem Fsrar Social, \.1c10 Ambiente, Cultura. Admm1stra~ÕC3 Rc:g1ona1s, 
.\gm·ulturd, Dc.-.cnn•I, 1mcntv Ewnõm1cu f'urismo e Rcnd.t, Gabrnctc J o Prcfr1tv, 12" Grnpamcntv J u 
Co-n · Bombeiros, cuja-. cspecificdçÕr:. estão indic.tdas nos anexos I e IV do Procel'>,o At.lmmi"trauvo 
n" 2016. mellianlc enussdo dr /':ota!t de Empenho e <.·onforme termos de Mia proposla dc:vidamcntc 
Jnc o processo: 
LOTE 01 - PAPELVERGE - COTA RESERVADA - PARA L\I PRESAS M E E E PP 

QTD. VALOR 
ITE'1 ESTIMADA Ul\l). ESPECI FICAÇÕES '.\fÍX[l\tAS MARCA u JT. 

Al'iUAL íRSl 
Papel v~rgê. gramarura de l 8Qgr , m', 
nas 1onahdades d1sponíve1s no catálogo 

Ili 662 rn da man·a cvrr~pvndc a gramatura de Jl'l.-.1.. RS 13.00 
l 8Ugr x m2

, emb.tlttgem cvm 50 folha;, 
De nrnne1ra qualidade. 
Pdpel vergê. grama1u1J de no mínimo 
8Ugr x m', nas tonalidades dispon1,c1s 

02 2.954 PCT 
no calálogo da marca corresponde a 

JPEL RS 13.50 grdlnatura de no mínuno 80gr ' 1111, 

embalagem com 100 fo lh;.1..,, , De primeira 
o uai idade. 

PR \ ZO: OI ano MOO \l.1l)AOf: PRFr. \o FLFTRÔNl("O N° IR7 17 \~Sl'\'ATl ' RA Oh 11,2017 
VAI.IDADf.: IJ5 11 "º 1 X 

1 

ATA DE REG ISTRO DE PREÇOS :-1• 478/2017 • PROCESSO!'(' 40.449/2012 • CONTRAT.\'\ l E: 
:vlUNlcf PIO DE BAURU- CO NTRATADA: Ili PERSOM CO\1t RC IO DE '11OTORES E 80\18 \S 
LTDA • EPP - l n1ucss•do: Secrc1arias Mun1c1pa,s de Adrmnislr.lção, de Cuhura, de Dcscnvolvimen10 
Económ1co. de Educação, de Finanças. Jc Negócios Jund1eos, de Bem Estar Social. de Admm1s1r.1çilc, 
Rcg1ona1s, tk: Saüdc, de ~1c10 Ambiente. de Obm,, de PlancJd.nlCnto. de Agnl-uhura e Abas1cc1mcnto. de 
Espone, e La,er, o Gabine1e do Prcfrilo, o 12" (irupamenlo de Bombeiros. o Dcpanamenlo de Água e 
F.sgo10 de Bauru l)AE, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru EMDURB 
e a Fundação de Prcv1dênC'la dos Servidores PUM1cos Mun1c1pa1s rfcuvos de Bauru Funprc,. cu1~ 
cspcc1ficai;õc!t c~tào indu:ada.~ no Anexo I e Vlll. do Edital n• 370/17. Procr~so "\dmm1.strall\O n 
40.449/ 1 ~- mediante celebração Jo Conlralo, confom1c termo~ de sua propo~Ll dev1damcnt~ ancx,,da ao 
processo adm11us1ra11vo e preço abaixo consignado: 

LOTE N' 03 • COTA PRINCIPAL 
OBJETO: BATERIAS DE 4S. 60, 6S, 70 E 80 AMPERES. 

QTD 
P. l IT P. 1 O'IAL ITEM ES'I J\IAUA ESPEC IFICAÇÕES \IINI\IAS \1ARCA 

RS RS .\!\UAI. 
Ba1eria suluçjo chumbo á<."ido automot1va -
12 Volrs. cupac1daJe nominul · 45 Ah; 

MARTE 
01 141 

Selada, sem manutenção, hon1ologada 
M\ff 45 170,00 23'1,0.00 1un10 ao lnmctro, garantia de 12 meses. 

D'E 
Obs: A posição do polo posltho ser , 
drfinlda uuando da 101ici11rio. 
Bdtcria ~oluç:ào chumbo ácido automollva 
12 Volls, capacidadr- nom111al: 60 Ah; 

AMPERA 
02 122 

Scfada, sem manutenção, homologada 
-.PFL60 2 15,00 262-'0,00 

LJunto ao fnmctro. garan11a de 12 meses 
LD 

Obs: A posiçlo do polo poslrho seri 
definida auando da solicitado. 
Rdtcria soluçJ.o chumbo ácido automotiva 
12 Volu . capacidade nommal 65 Ah; 

ACDFLCO 
01 15 

Selada. sem manutenção. homologada 
22S65 268,00 4 020,00 ~unto ao lnmcrro; gdfanlla de 12 meses. 
m1 Obs: A posiçlo do polo po<lth·o será 

definida uuando da sollcllac:ío. 
na teria solução chumho ácid~1 autom,1tiva 
12 Volt5, capac,dade nominal 7U Ah; 

"1ARTI' 
0-I 33 

Selada. )Cm manmcnção. homologada 
\.1\fl 70 285,15 9 41)<1,'I~ lJunto a\J lnmetro; gdrantia Jc 12 meses. 

DC Obs: A posição do polo poslrivo ser á 
definida uu•ndo da sollcllaciio. 
Oateria solução d1umboácidoautomotiva 
12 Volts, capacidade nominal 80 Ah: 

TUDOR 
05 30 

Selada, sem manulcnção. homologada 
TI S 80 379,00 11 370.0íJ Junto ao lnmctro, ga.ranua Je 12 mcsrs. 

PHD Oh,: A posição du polo poslllvo ser á 
definid~ a u :rndo d~ solicitado. 

L OTE N' IM· COTA IU.SlRV.WA 
~lh:mmacm {;\lt.) f EIIIRWI de tblLU!III tm:1, (Lt:t} 1111ük1d11 , ...... Ili 1,ca111 dn ICl ,. ~-. -· - •• ♦ l"t'!:1"""-. 

OBJETO: BATERIAS DE 100 150, 170 E 200 AMPERES 
QTIJ 

l'. U IT 
P. 

ITEM ESTI MADA ESPECIFICAÇÕES MiNIMAS MARCA 
RS 

TOTAi 
AI\UAL RS 

Ba1cna solução chumbo :ic1do automou,·a 
12 Volts, ~pHciJade nominal: 100 Ah; 

MARTE 
OI 52 

Selada. sem mmrntenç,'io. homologada 
MMF 105 358,40 18636.80 !Junto ao lnmclro, g~u antia <le 12 meses. 

Fl 
Ob.: A poslç:io do polo positivo ser:i 
drfinida nuando da .solicifa(io. 
Ba1cna solução chumbo ácido automo11,a 
12 \'olls, capacidudc nomindl 150 Ah; 

MARTh 
02 38 

Selada. sem manutenção. homologada 
MMF 150 499,20 18 969.1,1) lJunto ao lnmctro; garantia de 12 meses. 

Obs: A posição do polo positivo será DE 

definida ouando da solicitado. 
Bateria solução chumbo .íc1do automo11va 
12 Volts. capacidade nominal: 170 Ah; 

MARTF 
03 4 

Selada. sem manutenção. homologada 
MMF 170 54 1.85 2.167,40 lJunto ao lnmctro; garantia de 12 meses. 

Ob,: A posição do polo positivo será 
D'F 

d efinida auando d a solicitado. 
Ratcna ~oluçào chumbo ácido automo1iva 
12 Volts, capacidade nominal: 200 Ah; 

MARTE 
04 6 

Seloda. sem manutenção. homologada 
MM~ 200 670.7~ 4ll2~5'1

1 

Uunlo ao lnmc1ro: garan1ia de 12 mrses 
DI Obs: A posição do polo poslrh-o será 

dcftnld■ ouando da solicitacio. 

PRAZO: 01 ,mo - MOOALJl)Al)E: PREGÃO PRFSLNCIAL N" 047/2017 ASSl 'IA'I URA 
07/1 1/2017 VALIDADE: 06/J 1/2018. 

'IOTIF'ICAÇ-\0 DE AllERTURA DE LICITAÇÃO - Ed11al n' 391/17 - ProceHo n. 5<4.467,l117-
\1odalldadr: Pregão F.ktrônico nº 273/2017 - Oo Tipo M enor P~ço ll0r Lo te - PARTICIPAÇ-\O 
EXCLUSIVA PARA ME f. f.PP - Ohjelo: AQUISIÇÃO DE Ol(UM) PAINEi. ELETRÔ'IJCO llF 

1 PROC. N• 
FOLHAS 
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. • ......... •• GESTÃO DE FINJ\NÇI\S EM·J:DUCAÇÃO .~ BAUR_U . . . 
. . . . . . _., ·- . . .. -

• .. · .. TABELA DE PAGAMENtOVERBASUBVENÇÃO ·ADITIVO· CRÉCHES CONVENIÀDAS • 2019 . . • ··-:·. ; .. 

Nº de Pré Valor Anual Pré - Valor Anual da Valor Anual / 
; •, Entidada ri I valor mensal . Es 

I 
Creche valor mensal C · h valor.mensaUtotal T tai 

--. . ,. ., .. . . e anças escoa . coa rec e · o -· 

R$ 282,97 7 R$ 339,87 7 

: ' 
CrecheBerçário António Pereira 111 41 RS 11.601,77 R$ 81.212,39 70 R$ 23.790,90 RS 166.536.30 R$ 35.392,67 R$ 247.748,69 

~n~tltudlção Beneficente Bom Sanarltano Creche Alice Barros de 109 62 R$17.544,14 R$122.808,98 47 R$15.973,89 R$111.817,23 RS 33.518,03 R$ 234.626,21 
l'U.8Ve O 

Cevac- Centro de Valorização da Criança 105 50 RS 14.148,50 RS 99.039,50 55 R$18.692,85 R$ 130.849,95 R$ 32.841,35 R$ 229.889,45 

Creche Berçãrio Ernesto Quaggio-Jardlm Nlcéla 102 25 R$ 7.074,25 R$ 49.519,75 77 R$ 26.169,99 R$ 183.189,93 R$ 33.244,24 RS 232.709,68 

Creche Evang611ca Bom Pastor 80 50 RS 14.148,50 R$ 99.039,50 30 RS 10.196,10 R$ 71.372,70 RS 24.344,60 R$ 170A12,20 

Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrtncla 130 68 RS 19.241 96 R$134.693 72 62 R$ 21.07194 R$ 147.503 58 R$ 40.313 90 R$ 282.197 30 
Creche e Berçário São Paulo • ' ' ' ' ' 

-n "10 

Cn,che Berçário Cruzada dos Paston,s de Belém 110 43 R$12.167,71 R$ 85.173,97 67 R$ 22.771,29 RS 159.399,03 R$ 34.939,00 R$ 244.573,00 ~ ~ 
:i:: n ~-

Creche Doce Recanto 100 44 RS 12.450,68 R$ 87.154,76 56 RS 19.032,72 RS 133.229,04 R$ 31.483,40 R$ 220.383,80 ~ 

Creche Berçário Ernesto Quaggio 120 55 R$ 15.563,35 R$108.943.45 65 R$ 22.091,55 R$ 154.640,85 R$ 37.654,90 R$ 263.584,30 ~ 

~Associação Creche Irmã Catarina 70 34 R$ 9.620,98 R$ 67.346,86 36 R$12.235,32 RS 85.647,24 R$ 21.856,30 RS 152.994,10 

Centro de Convivência Infantil João Paulo li 100 50 R$14.148,50 R$ 99.039,50 50 RS 16.993,50 R$ 118.954,50 R$ 31.142,00 R$ 217.994,00 v-- ~ 
Creche Berçário Dr.Leocádlo Correa 128 56 R$15.846,32 R$110.924,24 72 RS 24.470,64 R$ 171.294,48 R$ 40.316,96 RS 282.218,72 

1 
Casa da Criança Madre Maria Teodora Volron 50 38 R$ 10.752,86 R$ 75.270,02 12 RS 4.078,44 RS 28.549,08 RS 14.831 130 R$ 103.819,10 

Sociedade Cristã Maria Ribeiro 160 93 R$ 26.316,21 R$ 184.213,47 67 R$ 22.771,29 RS 159.399,03 i-- R$ 49.087,50 R$ 343.61_2,50 .. 
/1),, - ,>-...., 
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\/?:tf:}·\·.~~ · ~ .. ,:':~:_~- \~;:·•;, i•.-=-. . -:-./ .t.: -:-~~{._·~-~:~/·!'.·::~ >-,. .. ·'::;:~:.-\ .. t· ::-~~~ · .. ·_ · -~- ~·-.. :~=/-~~-- ~~::;.:,~:.t·•:-P~··{.·/ :.~?-.. F~~~:-~·. 
. \<_ ··, .. ''· -i,io-, · · . 65 .. ; R~_.18.393,05_ , Rs.12s_.i51,~s•: .: ';,'.•~• /: , !'!.S:2~,49012_~ 'RS .)t8é43,1;'7~_. .. ,:,:/!S~-~),\30 '. ·.-·· ;:,~8ftbf,,.~3i\Q . · ·. ;~'..,, -:-. ., . . -... ~ ·,..,: /;.- .,~.:~:;::,.~_:;~ ... > -. -::·,:. _·-~ ..... , .... ~ .. ·:..:~ .. -. , ... 

~s.có1â.de·EcfuC8ciÔ fnfa1Jt1l An.géi1C8'Lâ1tÕ-c1e Freitas 
l. ,. . .. 

·: .. ' ; ~;;;::,:•:" 1/ R$19.807;;· ~;;~,655,30 . ~O•:: --~;o:3;~:20 ~~2.745:~- ''j1~~-~~::;/- :•:ifãti1:~~:: -'~",t\ ;i\_,(;-

... ·-· •• :~· •• :::., ' •• • •'. > -~. :·'(". j. - ,. 
:_. ·• •.;: · ;, .. , · .. :. Céntrà:.ESpirltaAmoiâ;•-CaridatSo ,'!"Creche Nova Es~e~nça r • ·-?-·: · :•17(1•'._:'•. --~~ ,,,._ '.,, __ .... ,,.> ,, .. • .. , .. __ •. _,~ ... ~.,.-.!_:'~ ' . ,.···~..-.1-.•.:.,::-_.,.,.:, _1!>:i.l :lis i~-~cir-,~...:li~s ~3ll.6~s;3p:-j,' :?,ii<>t+~íis:~I:11sr;oo- RS-:i~r-~9.,ó~Ai,,;_·~~ ~F~1;99- d )~~~ttÍ~:'i3-~ . 

::1J{)Ú~~ f&~1~~:r1

::·:_P.
1°'~t~~tf::~f tt~I:~t/;-i./~;::}f ?t~}:~ :,-:~: .. 

{:.: . . Créi;,!).:çqnfunilárla .Pingo do geni_e:.7J:~~e,'iiiár)à ':O-i:70-·- · '. '. 50 . 
-•~!\•,;< ::·~ . :.·:?--~'i.f;:"• ·• ... ._· ... 

-"1'..--_. ', - .. -~.~-;.~ 
Bom Pastor·1nst1tuto· de Valorização e-Promd'çãb à Integração 
Humoma Crecha ,Rainha da Paz ' 

Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu -Rodrigues de 
Abreu Redentor 

Creche Berçário São José 

Creche Berçário São Judas Tadeu e São Dlmas 

Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem 

Centro Es,Pfrita Amor e Caridade - Pr<:>jetO' Crescer 

Creche Alrton Dará - CMD 

Creche Anjinhos de Maria - Cantinho Inaciano 

Creche Sementinhas 

160' 

265 

176 

145 

50 

50 

160 

80 

93 

98· 

125 

85 

65 

30 

25 

70 

30 

51 

R~,!;f1~5i: ;'-~'l!·º.39JO __ ,fl. ,'.~$1~:~94,80 R$!_~,1:s~l9; :~)~2/1~:~?, . r R$1~~~~;1ó 
,. ,- ... ~·.t-. .,:•'.'h _é~t-·,· •.1•,'..,.,.; ... ,~ •• .,-,~:.:,.. -.. .• -~ ,;: •• , •• ..-,7-'•-::'',. .... ~,:r "'-' ~,._,j,1:,f..-1,,!;i;· "-'tJ..,, ,·~•::.,,; ... 1 . · ., ·~··'~;_;. .. :.;.,; 

... -.~.•.a.:.. ......... ..;r,,+;-i1t~-·.-• ;;:, :: '>'"" .•• ~. ~:,--,.--c>i,,~· .. ;- .. ::;, •·.. ·• • ,,,..··..:~~:' -~ .... ~_.ri,.~:•,,.,.,_~"-:-~ .i 

R$14.148,io;, ,;;.;~'.!if.oi!l,só . 20 . 'lisôi'.tsi.:..O·:· • . RS 47-581,iÍO\i.C4~l~94'5.90 
~ ~~}!~••'\· -.. •~- ' "":~~~ ~.,, 

R$ 27.731,06 ! R$ 194.H7,42 
P. ••• ~,..,_., 

62 R$ 21.071,94 R$ 147.503,58 i · R$ 48.803,00 
'~ 

RS 35.371,25 i R$ 247.598,75 140 RS 47.581,80 R$ 333.072,60 i R$ 82.953,05 

RS 24.052,45 1 RS 168.367,15 91 R$ 30.928, 17 R$ 216.497, 19 i RS 54.980,62 

R$ 18.393,05 1 .RS 128.751,35 80 RS 27.189,60 R$ 190.327,20 i R$ 45.582,65 

RS 8.489,10 1 R$ 59.423,70 20 R$ 6.797,40 R$ 47.581,80 i R$ 15.286,50 

R$ 7.074,25 1: R$◄9:519,75 25 R$ 8.496,75 R$ 59.477,25 j ·- ,R$ 15.571,0? 

R$ 19.807,90 1 R$ 138.655,30 90 R$ 30.588,30 R$ 214.118,10 i R$ 50.396,20 

R$ 8.489,10 R$ 59,423,70 50 R$ 16.993,50 R$ 118.954,50 R$ 25,482,60 

R$ 14.431,47 R$ 101.020,29 42 R$ 14.274,54 R$ 99.921,78 R$ 28.706,01 

·~· "';;-~-:-?,?>. ·'?,;.,, 

R$ 1~Íi:'si1;3Ó .. 

R$34M21,00 

R$ 580.671,35 

RS 384.864,34 

R$ 319.078,55 

R$107.005,50 

R$108.99l,OO 

RS 352.773,40 

R$ 178.378,20 

RS 200.942,07 

Ação Comunitária Pousadense - Projeto Fonnlguinha 1 145 50 1 R$ 14.148,50 1 R$ 99.039,50 1 95 R$ 32.287,65 j R$ 226.013,55 R$ 46.436,15 R$ 325.053,05 

Totail 3399 1643 1 R$ 464.919,71 1 R$ 3.254.437,97 1 1756 R$ 596.811,72 i RS 4.177.682,04 R$ 1.061.731,43 R$ 7.432.120,01 

Bauru, 06 de junho de 2019 

~~~~ 
Luciana Maria Vigo Duarte 

Diretora da Divisão em Finanças na Educação 

~'b.'a,A.c-> 
1,,.J,el Cristina Miziara 

Secretária da Educação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

Ao Gabinete do Prefeito 

Conforme solicitado nas fls 6376/6378, informamos que foi feito projeto de lei (processo 
nº 12051512019) para complementar os saldos das fichas orçamentárias, portanto 
inf01mamos que existe saldo suficiente para essa despesa. 

Segue ao Gabinete do Prefeito, para autorização e demais providências. 

Everto.iraujo Basílio 
Diritor de Departamento de Flnanças 
Secretaria Mun. de Eccn,.e FlnançaiJ<{ /í:/3/ /~ 
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CRECHE BERÇÁRIO 
ANTONIO PEREIRA 

li 
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CRECHE BERÇÁRIO" ANI'ONIO P.l:REIRA " 
CNPJ. Nº. 54.725.19:í,/OOOl-37 

Rua Castro Alves~ 13-53--Vtla Alto Paraíso, Fone 238-7~595-CEP. 17051.-070 
BAURU-SlP 

PROC.NV_L...:~.µ..::a'c:..-:=..-:::.-~ 
FOLHAS 

CRECHE BEiltCÃIIIO 

ANTONIO Pl:REIRA 

ESTATUTO S()CIAl, -- . 
REVISAD() 



• 

ATA DA .ASSEMBLÉIA GER:âJL-EXTiiAORDiNÁRIA ~ },.. 
· · , ·· 14112,2004 · · - ., - ~.- • n . ~..- /\J;j' 

Aos. quatorze dias do.mês (il)•dezembro do llDO de dois,rnil e qu.átro, às 19:31) etí11". convocação 
e 20:00 horas em.:r.convo_Cl,!Ção, na sede da Creche Berçário Antonio Petcira; sito à Rua. Castre, 
Alves, nº. 13-53, Vila Alto ParàiSó, nesta .cidade e comarcà de Ba.úl'\I, roonítliln,i;tH!S !IDPci.ados 
da entidade, ein Asserilblêl.a Gerá! Extrá(lrd.inãria, especialmente AAl!Xl?.<1!lPll; j\tra~s dt: 
EDITAL,.datado .de- 30 de Novembro 2.004, e afixado nos Q~9s ~ ~~· ® E!).tide;de e 
Matriz de São ,B~ajito, so~ a, presidência do Sr. Jose Paulo. de Tarçio Buteii, . Presidente da 
Diretoria Ex.ecu.tíva, que designou eu, Delma Leonor Batista Borges , cogio Secretarlli; tudo de 
conformidade- çem as .disposivões do Artigo ~ 5 do Estatütó $Qejal da Ct~e. p!ll"a .discntir e 
analisar a segUinte ordem do ilia: ASSEMBLfil1..G$L :FJXT8AORDJ1!ÁR.IÁ., t},~mm 
dos Estat11tos Social; 2'· Revisllo d.o ~f;Ílto Interno, e ~) .Qutros asJ1J:91to~ llll Ífill;lf-!lSSC -da 
Entidade.DELIBEJM;ÇÕES: AGE: lloi apresentado pela Diretoria Exeeutiva, tiroJeto do n(l.vo 
Est11tuto S,ocial 4~: E:ntiil!l(le, visaíido a .. sua adequaç_ãQ. as novas eiijg~ias. l!lEaill pf~ no 
novo Código éivij Brasilefro, heói C())JlO, sqa atualização, a no~ r~dail.!l- . ps~ p;rQjeto do 
Estatuto foí iniciado pé!,a Diretoria anteriór ~ Ci)nclwdQ pela atiud. A apreSlllltllÇâo dessé se deu 
através da leiturl!-- .ia:. _íntegra · ® di$posiç.ões .que <Jever~i,l •lo. com .liscussões 1: 

esclarecíII1entQs wm rel~9 l!S <iú.VÚlas e informações. solicitadas pelos asSó.ciadcs 
presentes,Discutidii:todo o projeto e. esciarécidas as dúvidas ,suscjt~, foi o r~eyi(!O pr~jeto de 
Estatuto oolocado peio Presidente da Assenibléía em VO'tA,ÇÃ.O;. sendo o mesmo 
APROVADO, na sua integra, pela UNNUMPJAUE dos a~~ocià(\os pr~es, "Estatuto .esse 
qt,1e passa a vigjr, dor.ar-mie; çem,as 4ispQSÍçõ~:'lSÍ!ltiJtárias e redação a seguir di~nada. 
ESTATUJO - CAPITULO l- Dii Denominação, Sede. ot Fms : .Art.. lº - à Creche 
Berçário Ántonío l'ereira; con,sti.tuída em ,o de maio de 1988, é urna,. ~ade ,civil, sem fim1 
econômicos que ·terá d~ pot tempo indetermlnado, com sede estabel.~da à Rua Castro 
Alves nº 13-53 ~ Vila Alto Paraíso, CEP l70S1-070, illl cidade, nm:nicipio, · oo.maraa e furo-de 
Bauru, Estado-"de São. Paulo; Art. 2"'' - A Creche Berçário Antocio Pereitl! tem Pl'/f. finlilidades: 
§ 1 ~ - abrigar .e· mlllrter; em regime <te• semL-intemato; crianças tle ambes os sei1.os, · na fll}l{a 
etária de 4 { quatro ) meses a 6 ( seis ) anos· e 11 ( onze ) meses, pertencentés a: famílias de baixa 
renda, cujos pais ou responsável, residam ou trabalhem nos bairros jurisdfoiooàd0 à.Pâréqtiia da 
Comunidade de São Beaedito- Vila FàlQão, !l outros. bairros adj~et oftlr~do.Ihes 
assístência adequadà. à suâ fortnação; § lº - O de$l!nvolvimettto Ju:nto a populaçãQ ipfàntil da. 
região citada no .pa:rágraf o anterior, de. atividades de e4ucação ·forml,!f ,~ i:nfonnaj, lltrll,vés de 
profissionais habilitados, .estengendo • o atendim\lflto. aos. familiares das · crÍànçàs .assistidas e. 
outras, que necessitarem de ~juda e amparo, quailtio possível, sem prejuízPs de -süairt,témÍssas 
básicas, oriemando,,as e preparimdo-as. para uma vida melhor; através .do llflSino e da form1~ 
de hábítos úteis e construtivos. Àrt. 3° - Nç, desen-volvimento das suas ativid.adi;s assistllilciais, a 
Creche. Berçârio "An,tonio Pereira" promoverá o bem •de todoS'; sem precón~tos 4~ qrigem, 
raça, sexo, cor, id,ade, religião e quaisquer -outras forinaà de discrimina(:ão, prestandó .s\lfVÍços 
gratuitos e. pe!'l)lanentes, com o íntuito de promover à melhorá da (!)lalid:àde de vida de se1,1s 
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áSsistidos, disponibilizando; cjilii!ido po§sfvil1, ptõgi'.afija& <le atend,imertto social às respectivas 
f~ttillias, de lllO<lo a defimdê-los e orgariizâ.Jos, objetiVlllld9 a suaivserÇão n9 contexto sociaL 
AJ't. 4", A Crec.bc:i :Ser~o ,:\ntQniÇ> ,,Perein\ terá .um .)¼lgimeI1to, . lntllf!lo que aprovado pela 
Assemm~a-. Geràl;disé1plinará o seu fu'ric~tiilirierit&:Art. S°' ·~ A fim; de cumprir suas finalidades. a 
Instituição se~~iz.ará-em tantasimidades 8eiserviço,quantas se fizerem necessãrias, as quai;. se 
regerão pelo Régimento Iiltepio aludido no Art. 4°; Parligrafo Único - J;>oderâ, também. a 
instituiçãQ criar unid~des de prestação de serviços, dentro· 4as fiqajj<Jad:es previstas no Art' 2, 
piira a ·execução.de· atjyi41ujes visando :a- ,ma m.itO'Sllst!10taçilo; utilizando-se de todós os meios 
'lícitos apliéando. seu resultado óperaciooàl ,mtegralttrente ·no ,desei:1\iolV1IJ1ento, dos objetivos 

instítucioilais,CAPITULQ li--- Dos Sôciós-., Art. 6º· A Creche Berçário Àntonio Pereira é 
9onstitulda por numero -ilimitado de · sócios distinguidos -eín 05 ( éínco ) éàtégorias: I -
F:Uít-ón:s:'. As pesaoas· nsícas qüe partfcipar!!fit eia Assembléia de Fu!1da9ão da Cre•:he 
Betçário Antonie- lieteira, e que al!Sinararu. -a: respectivà ata dessa fun,(Jação; .II - Contribuin ce
As pessoas- flsí~. o~ jurídicas :que Ç<>lrtÓ1mem fin~nç.eij;i1me1,1te ;e de fol1llll r~ar com a 
ÃIJ~; 00W impp~cia -e·valor~ 4® livr~ente e_"cll priori·'' :fixiµ"ão; m -~ HÓruirários As 
pessol!S fisiCIIS'. distmguidas ooirt esse tifuló, 'por aprovação da Dkê.tmia e referendada pela 
Asseinbléia Cl'ehil; IV • B.eneinéíitos:A$ pessoas fiili!l'IIS' lil ou jutidl!ias q_i1e ptestllrtl ajuda moral, 
doutmlárià;@nômica O)l.socfal, de 'retévlirite.alcance'Jjarlt os qbjetivos. 011 Entidade, reconhectda 
e prop1is,t~ ·péla Diretqria e Aprovaçi<) pela Assembléia Geral; V ,. Beneficiados: As pessoas 
fisíqas que re-c~eírt os l>eneficios e· assistência o{lítecidos pela entidade. Dos· Direitos - Art. "º -
São direitoli dos sócios, cjµJtes e-oro .suas. obrigações sociitls: f t• -'\'otár e--eser votado para cargos 
efetiv-os, iliis bir.etbtjas e Conselho Fiscal, na fonna prevísta neste Estamto; § 2º ;. tomar p.arte nas 
Assemblélas Ôfirais; § 3º - Recorrer à Assémbléia Geri!! i(Qiltia qµàJqq~r ato da _Diretoria e do 
CoQSl)!ho F'iireal; § 4° '-$1,1gerir à D]ri.>toria, pçir escrito,. medidas oi, providências que aspirem ao 
aperfeiçoamento ópetacionat da entidade, •beµt como ·denimciat qtlalquer resolução que fira as 
normas estatutárias da: Crééhe Berçário Antmuo .Pereira; § 5" -Conipareêel' às Assembléias, com 
·ex~o' d11g~l;ts em.que ~eµ acessó não hoµver síc!o í!ll,toriz11do e§ 6;,. - Gozar dos benefiuos 
,;iferecidos ~~ entidade na.forma prevista. no ~atuto. Dos D~veres: Art 8°~ São deveres dos 
sócios:.§ 111. .. Cumprir e fazer cumprir as.disposições Estatutárias e Regimentais;§ 2º - Acatai as 
.determinações dá.Diretoria Executiva .e ,as, resoluções das. Al!Sêmbléias;i§ 34 -Zelar pelo decoro e 
. o bom nome da Creche Berçário António Pereira:; § 4° -Defender ri pattiinônio e os interesse~ da 
. Bittida®; § 5°'.:.Comp.a:rece,r às Assembléias convocadas, v.otando por ocasião das eleições; § 6 º -
Del$ocl.ar qu!!,lquer irreguladdade verificada ~entro ¼. Entidap!:l; ,parít que. a As_semb!éia Geral 
tome,as ptovidêncías cabíveis;.§ 7º - Efetuar .o. págàinento das: Contribuições. ménsàis e; § 8" -
Cêl!ihorar eOitl. os ttabalhos da Entidade; apresélltaildó idéias, t~ para discussão, tese, e 
,as.sunto:s- d~ jntetesse. cõmllllÍ, bem como atuar éorlw ,lllh aiente facilitador para o 
çl~lvjm~o <lo ti:a),l\lho proposto pela Instítui,ção, ~ .\dlnissi~ do1i Sócios: Art. 9° -
·&i:(l.llrffQ· intcigrar o quad,f Q,,de• assoc:iados '(Ja.. Entidaôe .quaiJquer pe~, in(.iependentemente de 
êlassê sôcial, nacionalidade, sexe, -raç.à cor ou crençitieligiosa, empresãs ou ertridades que se 
intefessein. J>.ói" s@s Objetivos, observando-se: § .1• -Ser indicàdà por um Assoolado da Creche 
-B\lrcánO 4íltonio Pereira, .em pleno gozo de $eUS direitos assoclativÓ's; § 2• -Apresentar proposta 
espeoifmàdevidament~preenchida e:,~ssinada, incl~jl;pelo proponente;§ 39 -Concordar com o 
present~ ·estatuto, e expressar em su11 ~çãô na Entidll.d~ 6 fora d,ela; .O$ princípios-nele inseridos; 
,§, 4~ -Ter reconhecida idôneidade·ttioral e.reputação.ilibada e;§~. Em caso.de associado 
éontribuinte; .assumir o compromisso de ho11rar .pontualmente com .as contribu(ô~~ 
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assQciativas:Da lJe!niss•o e'l)U "El:clltsio dos S8ciirs: · Art.10° 0 E cJirllito do ~~º ~enútir. 
se qua,ndo julgar n~w.;io, proto~!ando junto à;. Secretária ~111 ·Eqtidadé; o sçµ p~go de 
demissão.Art. 11° ~ Poderão ser'.êltcluí:dos do quadro associativo da Entidad~ os assoclàdos·.que: 
1 - Deixarem de contribuir OOIILa Ctellhe, por 'úin perio.do ígii)U QU supérior il três m~e~; U -
Desr.:speítárem.oEstatuto, o Regínrento Interno é 11S•decisôes'da·Dmltori!1eeíia. $Seroblêi&;.m -
Conduta. que. se tome nocíva ap. ínter~ social ·da. Enúdadé.. IV ~ DifilmM a Entidade, seus 
membros, asi;ocia<!os ou objetos;V , Tiverem• <lóllduta de desvio· dos btllis :oost\J'més· e; VI -
Tiverem conduta duvidosa, oú pra'ticatenl atos ilícitos.e ou imorais.§ ló - O associàdo excluído 
por falta de p~o pQde!'.(r ser readinitido, medi!lllte o pagámento dé s~ débit<t Oll por 
simples restabelecimento do respectivo pagainen't-0 da coiltnõuição I\SSQciativa, junto â' tesouraria 
da Entidade, ·§ 2• -A -perda: .da qualidade.de· associado, 1ie um modo geral, s.erá.·detennin'ada pela 
Díretoria Executiva, caben40 recurso,. por parte do assoc;iàilo, se ássiffi o dese.,ãr, para a 
Assembléia· Geral, a ser cóhvOcada, extraotdi1iarian1em1; piua <;SSe tlm. M 1.2º- Nei1hum 
associado póderaset:ünpedido de exercer diteitô óu fun~•qutdlwsi'do leglfi1llmnente·Cl:Jn:furido, 
a não ser nos CIISOS ·prevlst()s.neste Estatuto, J.\rt. l3° .., Os. sócio.3,inesm9 q®do na 
Administração da Entidade, não respo~ nem mesmo stibsidiariame~ jjelõs erica:f$os da 

Creche Berç4rfo Antonio Pereira..CAPITULO lll - .Das Fontes ae Ré'.Cursos• pant 
Manu«mçio d,à }:ntidade- Al't, 14º~ Tódás C:S. recur~os. admndos. de meias: iícitos poderão 
ser recebidos pela Entidade a ~ó de tnl\l'lúfett~o de suas a,fi\'Íqi!des· ~~~ci~. :~~ cles d~ 
origem pública oil :privad~ nele.s eb$JadraJ1do-se: I :. Y«Qa& de Subv~çae!;I .Fede.-a!~st11,d»ai e~ 
ou Municipal; U - Verbas acj.vindas de f.Jllld/!ções Pú~liCllli e.~.soçiaç®s ae :qwilquer gênero; 
III - Verbas. advinda~ qas cóntl:llituções de ~as físiCIIS e eu jurídica que s(lompõe. ó _quadro 
associativo ~ Enµdade; I\T - Verbas: advindas: de doações feitas- Jl!'f pessóáli · física§ -e juridicas 
que não pertertçain ao qúadro associativo âá Entidade e; V - Retida de ~~tQs,.ptwno,i;ioruús de 
qualquer natureza:Pai'âgrafo ·Único- Os receblinentos das doações ~arii IDlJll)lten~ daJ~ntidade. 
obedecetão. .à ie_gislação e . nOl'Jtlll& especificas visentei. ® pafs,CAt>fTQJ;O. IV,.. .. Da 
Administração - i\rt. 1S° -Camp&· aAàministr~ da Creche Berç4rio Al:tt1mu:i.P~. a: I -
Assembléia .Geral; II - Direwri!i Executiva; IIT • Diretoria .de Pl(ÍtirnôniQ;. IV - Diretoria de 
Marketing, Divulgaçijo e,Eventos ~; V - Conselho Fiscal. Da Assembléia.Getaf. • Mt. 16º
A Assembléia Gefal, é o órgão Maximo e soberano da vontade .SQéiaJ, '8Clldo oonatituida pelos 
sócios' da Entidade, que estéja:rn eín pleno gozo de.seu& direitoa estatutários-, competj.)ldo-l4e: I -
Eleger e Empossar as Diretbtias e Coilselho Fiscal; lI - Destimir, Exotieni,r e úu Cassar o 
mandato de quaisquer um dos administnldoresi integrantes das Díretorias, Cónse,lhO' F.iàcal e 
Comissões Auxiliares; liI " Deh"bêtat sobre a disséltição da Creche Berçârio Aiítómo Pereira, nas 
disposições do Af.t: 4S°;. tleste Estatuto; IV - Deliberar sobre a dõiívéruêlleia de 'alienar, trartsigit, 
hipotecar e ou pen»UtaF bens i,atrimortlàis da Entidálle; V - AnaliSàr é· Ãpi\'Wlil' todà e qualqu.er 
reforma e ou alteração do Estatuto Soçial da Entídade;V:l - Analisar e Aprovar o Regimento 
Interno da Entidade; W - Deliberar sobre a concessão .de tifulo -de Sócios Benemérito e 
Honorários, proposto pela Diretoria ExlÍcutiVá,· às p~áS · de notória .eóiittêilcià'. óli que tenham 
prestado serviços, &votes ol'.I· efetuados doações de relevância à Entidade; V1J1 -l)éhôêrar em 
última instâocia,, os r.ecursos-t ques_tões·que lhtdbreni-~úirÍall\e~ atribuídas; ~--An!llisar e; 
Aprovar as contas 4a 'E!!.ti~d.e. mediante ap~tação do bal.ançete anual:; X ... ~sar e 
Aprovar o Plano de Ação elaborado· pela D'iretoriá EKecutivà, pata o exercício e XI - Deliberar 
sobre a demissão e ou exclusão de sócios.§ 1º -Para deliberações das ·matêriils a que se: referem 
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ÓS incisos Il; iv e v, é iíéí:essátfü l exígido .o v.oio concõrilê'd~ ,2l3 ( dóls-terçOS ) des associados 
ptesentes -! Assémbléia,. especiahnent.e, convaçada Jl!l&J!.ces.s.e jiin, nija podendo .ela ddiberar, em 
_primeÍi'jl c.onV!:!®ção, -~m .a maioria llbl!Pluta dos ~ciadqs.; t;,J,i-.com meqos. de 1/3 ( um terço ) 
·nas .convoca~s. seguintes.§ 2°•Para deliberações das. matérias li que s~ referem os demais 
Íl)Í:ÍS0S ·e excltisive II, tv e V ). é necessMo :e exigido o 'i.Qlo c-on!)proe da maiória simples dos 
M$(.)élá4oll ~s.llJ!tes à As~l,,léia, po,d,e.ndo ela delib.er.ar ern- priinl'ira convocação, com a 
·pr~~ da JP31oria su:npt~ dos !ISS!)Çiados, i>U -~ segqncia ~!l-vocação, JO minutos após a 
primei,ra;, ll!)m qualqµcir número de ·associados.Art. l7"- .A .Assélnbléja Geral, reunir-se-á, 
ordíbàriamehte;-.uma vez.·por ano, iitlpréterive1metrte, até o mês de Abril, para delib'erar sobre. I -
-Apreciar. e Deliberar sob(e o rel11,tório .a.nua! das ®Vidade$ desenvo{~.no e,cercí<;io anterior, a 
~ prepil,tâdo. ~ D"iretori11 EKecutiva; II - Avaiisiv 1:: Ila1!1o1.oga( as .contas e o balanço 
iwrova<tos .. pele Conselho Fiscal1 ~adVQS,ao exercício.anterior;-ill·-Dellberar sobre a execução e 
fu~ ,de implalitação de progra.inas -assistenciais; IV • Discutir outros assuntos que forem 
riecessátios.§ lº•À Assembléia Gerai, reunir,®4, também,. ordinariamente, a cada dois ar.os, 
mais ~cam.ente nos ll!lQS· pares,. pm.:a r~o des .eleição pani. os órgãps diretivos da ... 
Entiqade,_ cleg!'Jl4q ~ @ll10ssando os·novas memlirós diretores daw Ellretorias e Conselho Fi~cal, 
de <l9)Ül)r@idalfe oom.118 ~posições estaMârias. ~- 18"- .A Assembléia~ reunir-se-á, 
extraotdiilarianiente, para lfeliberat sobre matéria ~pecificada na pauta de convocação, e ser;á 
tealizadll-qulil'Iê!O convl)é.'i.da: I - Pelo Presidente da Ditetonà.llitecutíva; tI - Pelo Conselho Fiscal 
~ nr- fQr mquetimettto de l/5 ( µm quinto) (!os sócios qµites com as suas ol»'fgações soc1ais, 
q~ (~&SÇl'll~Q e e$peciliwã!l os 111otivos da CO)IV.ocaçã9.~rt 19° -A convocação da 
Assembléqi (1\lml, devei-a ser feita tnediàl'lte edital, a sêt afucádo :na Seetetáfia da Entidade e 
pÚblieâdo na.inipren~ éSllrltá da cidade de Bauru, CÓIÍ) antecedênciiJ. ntínima de 8 ( oito ) dias. 
Art. }ô" -. fnstltiada a:, Assembléia &a! pelo Presí• da _I;>_ÍrlitOríá Executiva, será aclamado 
t,itn Presid~ 'para clirigír os trabl!lbos, ~rido-lhe escol,her· ~ S.ea-etalió e, quanqo for o caso, 
um ~~Or,. devendo os resultados de$sa Assembléia ·si:rem consignados em Ata, em Livro 
pr.óprio. § .1°· -·O: voto, na Assembléia, poderá ser por-aclaii:taÇão, nôllllllal ou secreto, conforme 
deli~ da. maioria dos presentéS.§ 2º - Quamlo reunida em As~mbléia, para eleger 
O~◊rias .e. Cónselho Fiscal e hou~er mais de Ul)1ll éhapa concorrentes, a eleição, 
0ºrig11tori~ !feverá s.erfcita an-ayé& do votosecreto.l>• Piretoria!Çxecutiva,-Art. 21 • -
A Di.-eti>till Executiva serã constituída por um Presidente; 1° ti 2" Vices- PreSidente; J 0 e 2° 

· Secretári()s e F é 2" Tesow:eiro~ Diret?r de Pa1;rimQliio; Direto.ria: de M~g, DiY1;1lgação e ,. 
Evetttos.A::r-t. 22° Compete a ,...irmonaExecu.ttva, coletivamente: !- l)irigir a Entidade de 
acordo ~m-o pi:esente E.,~to; ·adrowistr.mdo o .S\lJJ-:JlaJri,môQ.io SQcia1, promovendo .o bem geral 
<la Crellhe. 4os. i!,$Í~os, .e dos IISSOCÍlllÍ~s;--II - Cumprir e fazel1 .cumprir o presente Estatuto e 
decisões emagaâas-da Assembléia Geral; I;II0 Promover. e lncentiv.ar.a criação de comissões com 
função de desenvóiver.o aprimómtnento das ativídades assi~tenciaís ruantidl!s pela Entidade; 1 V -
Rtlpresentar e defender o.sJt.ttere~se.S: de seus-a,s~ciadosí V-~ 9 O,çainento Anual e Plano 
<!e .. A.~; Vl- ,wreserti~r à Assc;ipbl~ Qenil Qnill!lÍJUli o re\atórii;, de prestação de contas do 
e,cêrcfoio anterior; VII •. Aprovar a..,admissão de nov'os.associadés- ~ VJil,,. Prop:ot-a .Assembléia 
geral a; corlêesSão.dé títulos honorificos,aAss®iados;IX - l>ropot.;i..Assembléia ·Geral a demissão 
e, ou exclusão dé·JiSSOciados e; X - Proceder a -o>ntr~ e Demissão de 
funlliol.lárioa.Pnrágraf'o·úniw - As-dllJ;lisões dlt))íreto,ia ~ÜVII deverão ser tomadas por 
mai<>ria dos.-_vqtos, comfipart,icipaçãa garantida da maioria .simples.de seus membros, cabendo 

·.ao.P.resldênte, :em·.l:380.de empate, o voto de qualidade.An. ·llº: ... A Dirett>ruHeunir-se-á. sempre 
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que possfv~ uma: V~ por-mê!;; por canvocação do Presideiite/'qile'<lesignará, dàti!;; lióra·e local 
para sua realização; lavrando-se· em Livro próprio, à .respectiva-Ata do àto ~~ .24• • 
'Compete ao Presidente da Diretoria: l - Repr~serttar · a .crecli~ Berçárip i\lnp'nio I>~. !l\Nll, 
passiva, judicial e exm1j~!,lki1W11ent!i, PQ!Í®!> (lelegar poder~ e-~ l!livug\tdos PJll'll,O fim 
que julgar ri~ssârlo, bem como, designar prepostos: :para a eii:ei;uçii9. de tar r~tação; 
II -Cumprir e (ázer-·-eumpnr este Estatuto -e o Regim&' Interno; m ~ ConvooaF --e. Presidir a 
Assembtéia ffi:ral;IV • C-onvocar e Pttisidit as l"ellliiões ti.a. Diretoria Éic~và;' V - C-elebrat 
convênios e coritratos;VI - Assinar; oonjuntàmerrte com os Te.sonreiros, cheqtres e úerruµs 
documentos eorrtãbeís de tespo~~ilidade da Entidade; VII - Propor a Diret<>ria :Colegiada, a 
Contratação de fi!nçionfuios ou mooliares ·especializ.ados, ~erlndo !I :tixaçâii áe seus 
vencimento&, bem .como1 a licença, ,suspensão e ou demissão de· funcionârlos; vm · Praticar 
todos os ·demais atos peltilrentes à . AdmllllstráQão da Entidade, coordenandct, orientando e 
supervisionando as atividades desenvolvidas na F..ntiilade.Art, Z5" - Cwn~e· ao 1" Vice
Presidenté: I - Substituir o presidente -em suas ausências e ünpedillleiitos;II " A'ssµmir o 
mandato, em caso qe vacância; até ao -!!eu término e; m - 'Prestar, de inodô geral, a sua 
colaboração ao Presiõente e demais Diretores quando solicitàdo.Art. Ui: ~ êompeté ao 2• Vtcé--. 
Presidente: I - Substituir o· presidente eip; suas ausências e ou u:npedill1.enfos, qu!ltldo o 1 •· Vice
Presidente por· qul!lquer mot1vo não puclet fw.,e.lo; n -A$SUillir o Ó)lllldáfq, ~ ~$q 'd~ ~cii; 
até ao seu térntiiw-em ~~de-.in:tpedimenfe do lç Vfoe-Presídente-e; m~ Prestar; de· modo geral, 
a SU!l. colaboração. ao Presid1:mte, e· demiris Diretores quando solicitado.Art,. W " Cemp.éte .ao 
Primeiró-Secretáriod -$ectétarlaF as-reuriiões da Diretot'ia.Executivae as Assembléias-Gerais e 
redigir ás respéct~ atas, rilairtendiH1s iu:qurvadas em.meios niagnétlcos .e Oll llvrós p,rõp1fos, e 
em dia; II - Redigiro -publicar os editais -de 'C<itiVoc8ç!o ·clits assembléias ~ de todas as. notícias e 
matérias de ttiteresse da ")!!titµiçãp; nr - Elabp,rar OS, relatórios das atividades da ,institui~, 
conjuntamente com ·os demais Dirétóres; 'IV - Elilbotát, expedir, recebér e dár córiliiiciinénto à 
Diretoria Executiva de toda con'esp.ondência, inalltendo or~o o arqti.ivo .de 
correspondê"ncía e do(;UIIl@tos dá Entidàdé; V - Dirigir e -síJpervisic,nar ~- o tr(lbillh.o da 
Secretaria-, desempenhar ouh:as funções determinadas pela ·Diretoria e (!t,). Mse!llb~ VI -
Assinar CQrrespondências -em conjunto com o Presidente, ou seu substimtó Íégal, -bem como 
Assumír o ~dato, eni caso-de vacância do-Presidente-e sêt1i1 Vrc»- Presidentes,~ séU témíuro 
e; VIl - Substinur o Presidente; eltl seús .imI1edimentQS; no caso de impossibilid4cle -dAS. 1 º e. 2" 
Vice.-Presidélites, fat.e::lo. Art. 28° - Compete ao Segundo-'Sliéri:tiujo; I ~ Sub~tuir · o Pi'ilncli:o
Secretário em suas ·ausências e impe<jimentos:,. n. Assumir o mandato até·o seu térmioo, em caso 
de vacância e; Jii·-Ptestar, de módo geral, a S\la oofaboração ao P:rimeirO.:S~retátio.Art. 29" -
Compete ao P:rimeíro-t-esmir~o: 't - Arrecadar .e oontabilizat tódã.. a .con:tríhmção d1>it ~ciados, 
rendas, auxllios e dQna.tivos em dWteiro ou em ~;-!tlem qe outros.,:~im~os, tlJll!l~Q em. 
dia a esctj.tirra~ corrtãbil e financeira d11 Entid_adÍl,; devid~entq COlllP,l'dvada;- Il ~ l\4;mter . em 
contas bancárias; juntamente com o Presidente, o numerário recebido, pertt!tiootne à Entidade, 
pod~do aplicá•lo, · ouvida a 'Dir~~; III - Pa~ar todas as <:"ontas,_das deSpeSlll! aJltQ~lls pelo 
Presidente; IV •Aptesell$" rtí!atoqos de receita e <J~pe5:8$ sempre q~ foreiti salicitàdós;. V 
Apresentar o relatório financeiro a ser submetido à assen.tp1éia Geral; VI -Apresentar
Semestralmente · o balruicete ao Conselho FÍ'scal; VIl - Conse,var l!!)b sua ,8),Iàrda e 
responsabilidade, o nuirrérãrio e documento relativos ·1 Tesouraria. inclusive-contas bancárias que 
movimenta em. conjuntu com o l'residente; VIll - Assirutr ordens de pagamentos, ooltjumamerrte 
com o Presidente ou Vice-.Ptesidente; IX - Zelnt pelo pa,trim()njo da J;!ntidadb; fiscalizanrlo !i 
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aplfoação.de suas reJJiias; X -·Miµite:r ·e!h dí"a,a:escritú.r~o da.rei:êíta e .. dás despesas da Entidade; 
XI , Apresentar à-Diretoria Executiva PJJ:stl!~i> dll' contl\S,. SQbre 1,1, s.ituaçãp fimu1oeira, a qual 
4everá ser eI_1caminba4t! à Asse_m\lléia ~i após .a aprov.!Wílq e Pllf~ 4.o Conselho Fiscal; XlI 
,-Prestar à.Dir.etoria,- ao .Conselho e a As$embléia ~ todos-9s-"ínfoII11es de ordem econômico
financeiro que ihe fotém solicitados; . XIII • SµpetvÍsiona'r todo o trabalho da tesouraria e . ' . 
contji'bilidad~e;..XCV - F~r ~ua4nente, a relaçãp R~Jaliza_g,. dosben!\·P!ltnlllO~s pertencemes 
A. Emiitaije, apt~entanrl9-<J qw\lldo solicitai;lo,~ ~º ~ Coll!pe.ti: 11P' $egqndQ-;I'esoureiro: 1 -
Auxiliar o Piímeiro-T~oureiro no .desçmpeiiho de suas, funçõe3i .q -Su.~itµir o Prime,ro
TesOIIF~ eni..-suas·-fiiltas e· ou imp.;4imerttos, e ill- Al!.SWnif Ci mimdato, 11té o tétinino, em caso 
de Yllcância,,).rt. ~l º - Cõmpete. ao Diretor de. P.atrimôóíct- i ~Ze1in- ·pela conservação e 
qumutenção qo patrinJ~µi,o i1íi Eptidll4e, de-~º que· 11$: bel!!! iro~h'~ e IJ.lóveii; que integram 
e,sse patrim()!'/l.9, estejam sempre ~-- ,pesfeita.s condiçõ!)!! de uso; R - Manter: organizado e 
devidamente atualizado, Livro. Tombo, dos bens móveis e,imóvei~ que .compõe o. patrimônio da 
.Bllti.ilade,. no <J.UaI .deverá, sempre g_ue possível, cé!lstar a .dafil. de aqwsição, wlor e origem dos 
bens: Íntl0rpota4os, bem "COlllQ, as retiradas de proprledades-,_ dt,s bens, Ul$61VÍVeis.Parágrafo 
Ú.ni~I)-,, A. Dir~otia de Plltrimônio seqí .coll!!tituida, por IIQ mínimo 0l ( um ) membro, de 
preferênc,i~ f.J()UJ.,fo~ e ou,. conb,~o J;l<I Á{ea<te,~iistftlção,-(;jyjl,Art. 32" - Compete a 
D.ir-etoria deMm:kentig, Divulgação~ Eventos:--!, P.teparar, él.'gãnÍYM e proceder a divulgação 
d~ atividade~ desem,olvida$, Cljlllpanhas, pràn:iocionais,~.eventos sq.ciaj!!, contata,ndo os meio~ de 
~®\!Úcação 4isponíveis, necessàrios a difusão do trabalho realizado. pela entidade; Elabornr o 
crenograllll} de Eventos. ~ociais da Entidade; ·çpord~l;l :a SI!ª realização: P~~grafo Ú.qico - A 
-P.iretoria. de Marketing, .Divqlgação e Eventos será constituí.d!!. por·no mínimo dois 02 ( df,i, ) 
membio~ preferenciahnente, com formação .eiq,eeftica na área de publicidade e. marketing, ou 
slll)Ílar.:Oo CooseJho Fisc'ál -· Art. 33>º -O ConSel!iQ. Fisé;ll serâ composto por 06 ( sei; ) 
mei:nlli:Qs, eSÇOJh.idos jllll. Assembtéi!!. a~ dentre SQÇ\OS regulw.(\$;. sen(lo 03 ,(.três) efetivo~ e 
03 ( ~) ,suptent~Parágl:afo Único - o. Ma,ndato !fo Çl)Jlselho J1isça1_ çoineiq.irá com <' da 
Diretoria. e eiµ caso de vacância, o mandato será ~ssw'!µdo -pelo respectivo suplente, até o seu 
tétmirto.,,Ar-t. ~º - Colnpete ao Conselho Fiscal: I ~Examinar os livros de escrituração da 
ED.tfdade~ II- .~ar os balancet~·apresentados.pe!o Tesoureirç, balanço ~uai das.contaf do 
exercfoici:, <:>fer~do Pl!í~ ~scrito a respei~, pllfa subsiiliar a jll]âlise1>or p~e da Assembléia 
Geral; m- A11àiiS{lf os balanços e inventários que-acompanham o .telatório. anual da Diretrnia 

· Executiva; -IV -,.Ofetecer-par.écer" · sobre a aquisição e· alienação de bei)s; V -Requisitar a qualquer 
tempo, junto a te.souraria da Ertti\iade, documentação comprobatória das-operações econômico
fipanceif!IS reaIµada&; VI - A~p~ ~ trabl\U!o de eventuais audi~eres externos 
indepElll4erites e; VII Çqnvocar., quando necessário, ~rdiruµ;iamente a Assembléia Geral. 
Panigrafo Único - O Consélho Fiscal reunír-se-ã, oidimu-4unente, a cada seis meses. e, 
extraordµlariáifiênte semprê que necessário .. Ai!t. 35º - Nãe ·percebem.seus diretores. conselhei, os, 
sói:ios. instituidores, benfeitores ou. eqµivalentes, remuneração, v.antagens ou beneficios, direw ou 
indit«ament~, por qualq11i=r fgrma ou titulo,em qiiâo dai;c çonipetência_s, funções ou atividades 
que Ih~ ·sejam atribl!Ídâs pelos_ atos const®tivos~ . devendo, pelq wntrário, os Diretores 
0:CMdàménte eleitos :para Adiiiiiíistraçãl) da Entidàde; -corttn"buítenl, como Associados 
ContribuÍntes, sâlvo se enqúad[lldo como Assoi;iado Iseoto, nas disposições dt-ste 
Estatuto,,CAPil'Ui..ô .V~ Ds Eieição e•Po~s.e -~.36" ~ "!,, Eleição da Diret•)ria 
Executíva e do Çonsêlh~ Fiscal da Creche B.erçál:io Antonio Pereira; teaiizar-se:-ão 
conjl.lQUll1.iefite,. !lO prazo, ~o, ~ até .30 diM, anterior a datá do.~ do mandato vigente, 
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via Assembléia Ge_raH>rtlinárlii.; eiipecialineiitê 'cliiivc1càdli para es11é .fim; qbsel'\':a/!(): l~ Poderã 
ser eleito a qualCfUei" _ ~, tudo ~so<;iado-, pessoli tí&ica, maior de JS' 'l!PQS; ;911-itiis (lOlJ1 ai; 

obrigações ~ociais, e estai: inscrita no quadro associativo da Entidade, no mínimo' a-03;( tr~) 
meses, devidamente. CQmprovados; II ~ A in$crição de Chapa& devera ~er' '~ntá~à- -e 
registrada na Secr.étarla dá. Entidade, ímpreterivelmen'té; àté ó 5° -dia útil, -antenor il: data: de 
realização da Asse_nililéla 6etál, na- qiµd deverio estar -eonten)l>lacfos- todos 'QS qrg9s da Pirf.totja 
e Conselho Fiscal; Ill -,A forroa plinl: a realizàção da:.;ileição ~ por IIClamação p~ Ó <:&$0 oe 
chapa única e por .esi:m!~o ~~o para o caso de haver )Ilais de-uma.-chapa,.,sendo ·declarado 
vencedora e ell)Íta a chapa qutt obtiver mais -de 50 ( cinqü~ ) por eentó dós. 'V(ltos,. dos 
associados presentes ria. Assemb1éià e; IV - A posse da Diretoria: dar-se-á, únediataniel)te, após 
a chapa vencedóta ser .declarada eleita,Art. 3'Jº • Ó Illl!ll,dato do, membi;os. eleitos da Diretoria 
Exeeutiva ·e Con~o Fiscal serií de 2- ( dQis ➔ ~os, Sl)lldo pemµti(lo; .it reç}eição· Ç9DSeçutiva, 
apenas para mais um: 111andato e em caso de vacância, o ináridáto deverá sé'i e•suttiirl" pelo 
respectivo-~plente,.até o.seu tértnino. Ar.t. 38'! •' Perderão o máà.dilti> osnientb.tõs da Diretoria 
Executiva e Censelha FisGal-que incorrerem (im: I -Malversação ou iiüapi~-do tw,ttiPtõnio 
social da Entidade; II -ótave violação. ao E~atuto Secial; lII- Abandono d~ carge, assim 
considerado a auSêl(eia rião iustificad11 em 03 ( três ) re\lffiõe~ orcjínárias- c-onseeutjws,. sem a 
expressa eonruni~o it Seeílltari!t .da Entidade; IV - Acéitação de càrgo ou fupção_ ihcompatível 
com o eii.erdcio de m~dattHia Et!tidade e; V -Cond)lta duvido~.J.>llrigrafü ;único ~A perda do 
mandato será declal'ada pela Diretoria fu:ecutiva e ho,;nolog\lda pela .Assempfé:ia, Oeral, 
convocada especialmente. para .(i)!se,1itn. ~do- ljSSllg1Jl'ado e defeoo, ao menjbro ~luid<t ó mais 
amplo di;eito de defesa.Art.-.3?" ~ · Aos _Jllémbrps eleitos· é .assegurado o <lit~to 'd<!S ~ncia ,ao 
mau.dato para o <iual fóí eleito, o· qual devera ser expressado, j:lot escrito é protocolado na 
Secretaria da E~idade, .devendo a -renúncia ser submetida a· dehõeração da.t\s$embl~a Geral, llº 
prazo máirimo-de ao (_trinta) dias.Patligrafo úntco -Ocorrendo renqnci&coletivJ d3 ~orla e 
Conselho Fiscal e te$1Jec:tivó-s SJJplenteij, qualqµer $,s- sócios p,oqerá CQnvocar a Assembléia 
Geral que-elegerá uma comis$ão eleitóral, .constjtuf~a de 05 ( e~ ) membros,_a4ue adrttiitistrará 
a elUidadé durante o periodo de vacância; farã realizar nevas eleições nó pll!ZÕ: de 10 ( trint3 ) 
dias, sendo que os mlmibros e1eitos nessas ·condições CQmplementarão o mandato do~ 
renuncíantes_CAPÍTULO VI- m; Patrimanio- Art.. 40° - o patrilhõlno da Cr.eclle 
Berçário Antonio Pereira, será cõnStituldo de berts, irnii'W!t, veieulõ9 e semoventes, ações, 
apólices de dÍvida pública, contribuições das associados, aulá:lio~ e c!-Onativos em dinheiro eu 
espécie.Art. ,41°- A -Creçhe Berçário Antonio Pereira aplicará ~ r~das; seu11 sl!tviços e 
eventual .resµltado operacional, integralniente; .no. território nacional -e na tnanutimção e no 
desenvolvimento de seus objetivos 1nstítuciona,is.Pariigmío Únit'!o - Os 'féciltsos ad~Qs' dos 
poderes publicos deverão ser aplicados dentro do Mu'Iiicipio de sua -sede, õ.U, em l.1lll!ós de 
unidades prestadoras de serviço 11r ela Vll1Clllad.~ no âmbito do estadt;i con~Qc,Art. ~l° • A 
Creche Berçário .AntQ!ÚO J>e,eu:a não distribnirã restiltados, divjd61,140S; bonificações, 
participaÇ068 9l!- P3!Qelas de seu patrimônio sob. qualquer forma.Art. 43° - A Creche .Berçário 

. Antonio Pereira aplicara as subveny6es e dpações reoébidas llllS finalicfudes ;t: -güé eStejam 
- programadas. Art. 44º - DA DISSOLUÇÃO : A Creche Berçário Antonio Jlei:eira podei:á 

ser dissolv.ida a qualquer tempo; por delibe111çjio da Assemb\éia Qeral, espeiiatwcme convocada 
para essa finaiidad~ observado: § t• - Em caso da dissoliiçiio wcial .dii. Entiq!)(l(). eventual 
patrimônio remanescente, devera ser doado a uma entidade congênere; dotal:Ía de persõnalidade 
jurídica, com sede e atividades preponderantes l)O Estado de São Paulo, preferêilcíalmente no 
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IDtfniC!pio c;te ot:igém e rágjsttadii ilo C<ínselho Nilêi\H)lll Je:, ~m~ên.cÍa Social ÇNAS e demais 
órgãesiitins. § j}I - Ém não .e,ài;tindo JIO Município,' nQ Est,Mio ·e ou na \Jnião, em que a 
Entidade tiver. sede, institl!ívfil> nas· condiÇ<ij\S indic44as no pllíâgrafo llllferior1 o que remane,cer 
do -seu patriJ!lôniq, Ãeverã, ser repassado · ap Fundo Muniéq>àl. da Assistência Social ( FMAS ; de 
iill!i <if~de de prigem, e,rião havendo, à Fazenda do.ltstadd ou da União.Art. 4So - A Cre.che 
Berwáb.-~o Pemra .não con&tiµiirá patrlinõnio eJ1:clusivo de :um @VPQ determinado de 
inc!ivíduos, fãtrµlias, entld!14es <le .classe ou. qe sociedade sem. ~ter benéfü::ente de assistencia 

social CAPÍTULO Vll- Das Disposiçõe$ Ge:r.áis+ A,rt<, 46º - O presente estatuto 
põ4e(â ser'-tefünnulàdo; ·.no todo ou em parte, :em.gualquer'tempo, p.or d~~ão dos•associados, em 
Assembléil- Oera1, de conformidadll co.oi as. -diSPQsiçi5es do· Artigo 16 ( d~sseis ) inciso V, 
conjugad_o_co]lJ o parâgrafb primeiro, especialmente conv'oeada pam.essefün e; entrarã em vigor 
na data de sea :registro no competente cartório de regis~I) das pessoas juridicas.Art. 47° . O 
exerofoio fiscaloompreendm-0 petiodo d~ 01 de janeiro 11 ~.l.•de~ezembro de cádaano, quando 
serãó l!liibótada.$ às demQns~es financeiras da' .Associação, tle confonnidade com as 
di:lposiçõ~ ~s, Att. .mo· - 0$ casos omissos no presente ~atuto, serão resolvidos pela 
Diretoria :~ecqtjva .e referendados péla Assembléia Geral. -Bauru, 14 DE DEZEMBRO DE 
2004- Jose Paulo de· Tareio Bufelí - Ptesitlente da Diretoria Executiva e Paulo César Fá,cro 
Zaileti.-Advogwio ~ oAB.SP. 51.106. Na seqüência dos trabalhos e de confotmidade com a 
Orocm .do i>ia tia AGE, a Coor\lenadora da. Entjclilde, S~ I,ucia Helena; expôs aos preser,tes 
projeto çle rbVisiío âo ~ento Ititemo, -caj11 atualização se torna necessâria,e imprescindível ao 
adequado desemrol:vimento das atividades assistenciais da Entidade; pois as disposições do 
Regimento vigente, .estão· defasa4as e désatualizaáas em. relação cas. necessidades atuais. De 
trtàlleira detalhada apre.sentou-aos associados. o 11ovo regi~o interno;. tecendo comentârit-, a 
r.espej,t~ · de seus prineipais. itens e ·esclm:eoendo as ·f:lúvldM e infomraçôes levantadas pelos 
!ISSOciados presentes. Fei~ a devidl1 ~tanação e esGlatecidà$ :as dúvi~, foi o projeto do 
Regimento lutemo, colocado, pelo .Presidente da. Assembléia ·em VOTACAO, sendo o mesmo 
APROVADO, na sua integra, pela UNANIMIDADE dps associados pre~es, passando o novo 
R~tnento ~mo a vigir, doravante; de confomtldade·cotn-o projet9 apre&enfado, que assimdo 
pelo Presidente -e Secr~a desta Assembléia, se reveste de legalidade para ger.ir seus efe1:os 
legais.Na ~eqüênciá o Presidep,te da ~Jéia abriu. a ~isc:u~o_ pám outros assunto, de 

. interesse .da Entidade, fuuiqueando a palavra aos p,tesente$. Como -não houve a apresentaçã<, de 
outros .!ISSiJntós li tilll1hém, como. tiingµé~ !JliÚs, :qws. faz(lr :Us'<> da pa)avra; o Presidente da 
As~léia:~r,adeceu \IPT~.de~m. ·nou.qu. e fo~liivrad~~e at.a, que vai 
jlSSin~ pefo Pr~goo.te; , . • :. por mim Sect-et~<-b!v . e pelos 
presentes, ,que gravaram s as aturas, ll!iS Listas de P~~9asr elt1 •anexo, eyue ficam fazendo 
parte integrantlis. deste instrunlentó, -encerrando-se a reunião, com a oração do Pai Nosso, renda 
frat~ente pelos presÇl).tes. 

A presente-Ata é copíà fiel, trans(lllta 'do Livro de Registr.o de Atas de Assembléias da Creche 
BerQário Antonío Peteira. 
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:'<-ecepcao ........................................•. ,: * . * 5 7 . 3 5 1 

Bauru, 12, J:ANEIRO di/ 2005 
~-~~ ! 
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ATA DA APWILIJA GQAL fà1 ·li1fÃQ E POSSE 

Aos 3 l diu do m!s de ourubro de dois mil e de:~to.. as 19 horas e 30 mmuros. 
na aede da Creche Berçmo Antonio PereiJa situadlt à Rua Castre> Alves 13-53, Vila 
Souto, Município de Bauru/SP, mmiram-se crn Assembleia Ordin6ria os aüociadós da 

entidade convocad9s atravá do EDITAL. publicado 1lC1 Jornal da Cidalde de Bauru em 
19 de ourubro de 20 l s. com uma cópia anexada a esta atL 

Presidida a assembleia de eleiçlo e poe9e da d11etoria executiva e conselho fiâ 
para a gestio do biêuio 2019/'l020 pfto paidenle ela Diretoria Exec:utiva atual Roberto .._.__. 
Sergio Puebeiovicz, que designou eu_ Antônio Otft'l'si Junior coroo ~ titular 
em conform.klade com as disposi9'-t,s do artigo t 5 e t 6 dõ estatUto social da aecbe. O 
pRSidente expos para os presentes o oijetivo desta auemb1eia e: em aegúicft fez a 
pr:estaçio de contas referenie ao bi&io 2017/lOIS nc qtaal foi lp'O•rado pela toCalidade 
dos ~tes. Dando JeqUl!ncia aproveitou para agr•3'icer aos puceiros e assoclâdos 
~ pelo apoio e c.olaboraçic) recêbidâ ao lorqJ(• da gestão que ~tiram a 
concretização dos objetivos propostos e fez um agradecimento esp~al aos seus ~ 
da diff:toria pela oolaboraçlo e dedicaçlo na execuçikl da., suas atividades. o ~ sem 
dúvida foi muito importante para que a misdo ~;sumida pudesse ser oooclufda a 
contaito, oontribuindo para atingir os objetivos dai entidade. Fez 1ambém um 
as,adecimento a Deus pelas bêoçlos e proteçlo recebida ao longo dá p.lo. 

Na sequência o presidente Roberto ~ Przebtriovicz colocou em diacussio a 
troca de algim membros e seus Jespectivos C8J'F.S nu diretoria cxec:utiva para a gestlo 

201912020. e propôs a prorrogeçio por mais doiJ ailoa de seu~~~ ocupa e do 
demàis integrantes. Como nio houve apreseotaçAo de c,utras ~ a eJeiçlo acont«eu 
por ACLA.\IAÇÃO, pois foi llp'Ovada PQr IDIIDirnicmck· dos presentes. para o maridíió 
de02 anos, inidando em OI de janeiro de 2019 áSé31 de dezembro de 2020. 

A di~ eleita fui devidameale empo1aada oeste ato. sendo constituída pelos 
seguinles integrankS: Pmu1tn1~: Rpkrt9 &rgw PrlJ.heiovkz. 1• Vict Pruíd,nle· 
fqylo Reltfll9 fidtlu Co.stq. 2" V-s Pmiden1e: /ctH PilMlo ât TgiQ Mli, J • 
T~sOlll"firo: <M dos Scmt9, Sityg 2• Tewiniro: /ll@'!~~rfilOOl!Y, 1 º ,r;«ntarfo: Antonio 
Ôfflmi Junior. 2• Sw,ttfj,o: Cl6vls de O/iveírg. Direk;!: dt Patrimdnlo: Wüsort MóraJS 

·11. • .,,,, • e nl!• : ~-t• 
llon Zi• •~r ~ Lhmi; 

'C orlas &rtuzzo! cl#IQ ~ // 
Colocada a palavra aberta a todos os ~e , deJa se utiliz.ou novamente o 

Presidente reeleito Roberto Setgio Pr7.ebcJovkz que ~ a todos os membros da 
diretoria eleita e empoaada pela di.sposíçlo e pediu que t,odos trabalhassem unidos ~ 
continuidade dos trabelllos e o alcance dos objetivos di entidade, ressaltou à.inda a 
imponincia do apoio e a colaboraçlo dos membros que c~am de seUI C8f10S. cuja 
experiênc;ia 9f!'l'á Gltlito impolraote para o daenvolvim?Oto do bom trabalho ~lado 



-------- --

PROC. N2 .... .._ e111 lWl5/l,_ 
---~-:f:'-"""'-','-GU.IIMFa•$4.?JS.2WAlll.:.J7 

FOLHAS ••a@prnl c1• 

a&é este iiiaridãtõ. Agradeceu pela oonfi~ dq;osittida e se com~ a fazer o 
poaivel para 1ltinair a uúalo propolCa. 

Por fim. o Prellidecle da utemblei~ Sr, Robe,:to ~o Pru~ agradeceu 
a ~ de 1IOdos e encenou eu wmbleia dê dei~ e posse da diretória pera o 
bierdo 2019/2020 e., DÕ mais llriendo atracar, foi ~r mim. Antimio Off'emi Junior, 
Secrettiio. lavrada a prae:nr.e A TA que depois de lida ct.i!ICUtida e çrovada vai minada 

pqr quem de direito, 1IIIDdb QOlllO psie i~ 11 lista dé pre.9~ que ~ em 
anexo. 

/ 

/ola CatroAho, ,,. JJ-.17. Ytla G"""4,. . 'EP: 1;-::r ;~rr;~f~~ii,~ER~E-;C~0~~:-7 

ORIGINAL 



. 2º OFICIAL DE ~)Sno CIVIL DE 
PESSOAS JURÍDic!-s;tffi BAURU - SP . 

RUA RIO BRANCO, 16-56 - CENTRO 
CEP N' 17.014--037-F01:1E"(l4/ 3010-SIM0 

LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 
OFICIAL 

l ••· •• • • •• ', • 

. Que o prêsenié título foi PROTOCOLIZADO no 
,•Livrp A s.oll·n• 65.W?:MJ:caOFILMADO sob o 

mesmo número, AVERBADO EM FREJ\TE AO 
_:iu:tiiSTRÔ' nº ·996 d;; Ü-;,Fo···A-PJ':em 13 de 

EMOL: 
EST.: 
IPESP: 
M.P.: 

• OI!!. ·:o· refetjdç ~ _verdade e dou 

55,63 
15,80 
10,83 

2.68 

ES 

SINOREG: 2,92 
T. JUST.: 3,81 
ISS: 1,09 
TOTAL: 92,76 

CONFERE COM O 
ORIGINAL 
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RElACÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

DIRETORIA EXECUTIVA E (;QNSELHO F:SCAL ~ 

ADMINISTRAÇÃO 2019/2020 1,-P-RO_C_. N-2-,t-:==----,~f-i-~---I 
0
FOlHAS ~9 J_:: 

11
_: _ 

PRESIDENTE 
------ --- - --~----. 

Roberto Sergio f'rubefovk:J, brasileiro, RG 09 

1.379.124-4 S5P SP, residente na Rua Maria da 
Graça Martihs- 3-40. Cep. 17032-570. VIia carolina. 
BauruJSP --------Paulo Reníltc• Fldefls Costa, brasileira. RG 1 

24.346.974-3, residente a nua Antônio Garcia 6- 1 

49.Vila Santa .... e,eza. Ce l 7v12-0SO. Bauru-SP l __________ .,... 

-----------1• TESOUREltlO 

José Paulo de 16rdo luMII, ~ras,leiro, RG. 
6.272.398-4 SSP SP, residente a rua Bernardino de 
Campos 14~77. VIia Souto1 Cc~ 17051-000.Bauru
SP. 
Oto dos 5anto1 Silva, brasileiro, RG 9 .061.220 SSP 
SP. remente a Rua Olegário Machado nt 9-47.,. Vda 

1 
____________ So_uto, Cep. 17051-050. Bauru SP. ~ 

i- TESOUREIRO Juarez Targino, brasileiro, RCi. 18.032.938 SSP SP, 
1 

1 
residente na rua Jlegário Machado n!l 9-37. Vila 

1 
Soutt>, Cep. 17051-050. lmiru-SP ' 

1-1-•_SE_CRET_...,Altto-------An-ta.--"lio-Offerrn--Junior, brasileiro. RG 17.187. 73(}.5 ! 
SSP SP. residente na Rua Manoel da SIiva 1-143 - ~-.~ 

...,._ _ ________ _....c_e_.__. _17_0_24-780 .• tardim Eldorado. Bauru-SP. ~ 
29 SEatETQIO Clóvfs de Ollwfra, brasileiro, RG 11.760.875 SSP ! 

SP, residente a l~ua Pedro Delflume no 3-78 Nucleo l 

1 

Habitacional Eng. Otávio Rasl, Cep. 17039-230. I 
Bauru-SP. - ---------' . - - - , 

OlRETotl OE PATRIMÕNIO WIison Morais Lclsllla, bras.ile•iro, RG. 4.809.204-6 

1

. 
S.SP SP, residerte na Rua Ary Barroso no 2-21, 
Jardtm Brasília, Cep. 17052-280 Bauru SP. 1 

DIRETOR DE MMICE11NG1 1 Elfdlo Adlnaldo C:wteia, brasileiro, RG 22.600.931-

1 

OIWLGAÇÃO E EVENTOS t 2 SSP SP, residente Rua Tufik Act)oa 2-40. Vila j,/ 
-----=~--:--~~---'._P_a_d_fi_co_._C_e..,__p_l_7_:JS0-410. 8auru-SP .li' 

, 
I 

CONFERE COM C 
..__ORIGINAL~- \f\ 
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JOH carlos Maak>n, brasileiro, RG 6.423-072· 7 SSP SP, residente na Rua 
São Vicente, 13-4, Vila Bela, Cep. 17050-623.. Bauru-SI' 

Milton José Zuquieri, brasileiro, RG12.912.899 SSP SP, residente na Rua 

Matilde·F raga Moreira de Almeida 5-50, Parque São João, Cep. 17055-240. 
Bauru-SP. 

Jair Hilarlo Zorzi Junior, brasileiro, RG 2.6673378-5 SSP SP, residente na 

Rua Luiz Gama 5-58. Cep.17O54-300. Vila Independência. Bauru, SP . 

Osvaldo Pereira, brasileiro, RG 6.531.104 SSP SP, residente na ria Ory 
Pínheíro Brizola 4-55. Cep. 17051-300. Vila Alto Parais•~. Bauru, SP. 

cartos Cesar Bertuzo, brasileiro, consultor de vendas, RG 16.829.437 SSP 
SP, resJdente na Rua Mario Gonzaga Junque·ra, n2 7-35. Cep. 17051-070 

Vila Paraisa. Bauru,SP 

Bruno Possebom Correia, brasileiro, Consultor de vendas, RG32.479.589-0 

SSP SP, residente na Rua Joaquim Marques de Figueiredo, nº 12-55. Cep. i1 

17.034-290. Distrito Industrial. Bauru - SP. /j 
/ 

ÍCONFERE COM ~ 
LORIGINAL ~ 
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2° OFICIAL DE REGISTRO DE T TC} 

E CIVIL DE P.E SOAS JURiD 
Rlla Rlit ~ 16-56-aP: 17,.914-&17 -Feae: 41.f) Jll ..... · CNPI: M."9. 77,dllt- ., 

. Lals Mjrdo Ollil&e Pell08 - Ofttlal 
----------------------------- -- --

..... ! _____ ___;_PR..:.;.OT.;;:;._;;_;OC:;...:;;..;;OL.=-0..;;:;D..;;:;E~P..;;;;E..:::...SS.::...:O=-A,.;c..; .. ;..:;IU;..c...R=IOlC:;.;;..;:..;;.A..;;.,~, .... ,.;;..;;:06;..;;.5.;;;_1;..;;.0..c...7 -----~ 

~: CRECHE BERÇARIO ANTONIO PEREIRA 
Par1N ....... tt ... : CRECHE BERÇARIO ANTONIO PEREIRA, CNPJ: 54 725.296rociu.ll---~~4~~---, 

Titulo ............. : ATA OE ASSEMB. GERAL· 
FOLHAS 

CERTIF1CA que o presente tituk>,foi proCocofadQ ~ o número ac~. em 13/11/2018, tendo sido praticado 0b seg.JintMI 
atos. 

AV 1 MF 85101 lV A. Reg. No-llle 1311112!)111 -- R,S 5!1.83 ~t.,ÇA,oe-. c.o.OIIIR._ • -

"'I'~ .,_ •· •• ~ .. ·- " "'" '" .... ....... , . .... .. ........ - ~ ....... • - ... 

~ 
Ao&lado 
Ao 1PESP 
Aofl..-,oClvU 
Ao T,.,,_ • Juetka 
~lllncfttlo 
M a.1111Mi1o Púbffeo 
TOTAL 

CU@ E ãíõLl,IIIENLLOTOS!!t'!----,.=-----=,...,,.,,...----- ----' · . R$ 16,13 
RS 15.80 
RS 10,13 
R$ 2,92 
RI U1 
RS 1.0t 
RS 2.18 
R$ 92,76 

Vtlor ~do ............ , ..................... -._ .... ;,. ....... R$ 92,71 

ORIGEM oos Clf:flõsiros 

Clt>telYaçl!Jes. 

LEANOR.0.AGUUiAAl·GONÇALVES • ESCI\EV'ENTE 

PEL<> ltlTERESSADO 
Recebi 1.1111a via da Pffl$8111e-com o «Mo devidamente fomia•;;-: co 

Datá· __ .! .t __ _ 

-Asa.. -·----,--,..---------

Enc:f.: 

- -....... .. - .... _ - -
-------- ....... _______ -·---



2º (JF.ICIAL DE REGISTRO DE TÍTCLOS 'E DOCUME, TOS 
E CIVIL. DE PESSOAS J URiDlCAS DE BAURU - SP 

!-tua Rio ar..., -~·CU: 17.11~1-Foa: (14) 30U ..... -CNPJ: Cl!.689.17 ..... 1-95 

Ltds Márdo OU.to PC't90a - OftdaJ 

·- ~ Piss<>Ã JüiÍõiêA: ücieõ~~.roêõi.o Nº-(~1Ô7 ==---L 
l ,vre~rtuatl': CRECHE BERÇAklO ANTONIO PEREIRA 
hnc:•~ CRECHE BERÇARIO ANTONIO PEREIRA PROC.N2__.--'-~~~-
t «wcr~~; Telefo•: 3238~ 7S9.S &.maiJ: FOLHAS 
noccuuuto; 
t itulo; ATA DE~EMB.-GERAL 
u ta pr~-vista pata e•maa 
r,1,i.1,1 ~ a .!'(etlW&I ~oluçlo 11/11/2018 
1, cfl!11t, dl.~taprtffio«açJo prcvalfferá atê o diq 1'111/JtW 

RET.IRAD ... 
..., 

.,. 

~~, •t ~ 1 ~----, 1 E::Ri~ 1 m 1 ·~ 1 iR{~ .. t1·1~ 1- I ~~ .. i~tt flb~,? 
!e~ lv•w T•t: as 4)2. ~, !0tp6th Pmto: ~ 92. "f. 

• ·.f-õ 1flli-.Jt. 13 denovembrode201l ~Um da Silveim Cam~ 

CD ---
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[::;;· aYMê 1 

Creche~ Berçári~ Antônio Pereira 
Fundada em 30/05/1988 

CNPJIM}' nº 54.725.29610001-37 
E-mail: crechebapereira@grnail.com 

RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA OSC 

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTE 

1!! VICE-PRESIDENTE 

2!! VICE PRESIDENTE 

1!! TESOUREIRO 

29 TESOUREIRO 

1!! SECRETÁRIO 

2!! SECRETÁRIO 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO 

Roberto Sergio Przebeiovicz, brasileiro, RG n!! 

1.379.124-4 SSP SP, CPF 233.803.909-25, residente na 
rua Campos Sales 11-57. Cep. 17050-000. Vila Falcão. 
Bauru-SP. E-mail robertosergiopr@gmail.com 
Celular: 14 99121-6373 
Paulo Renato Fidelis COsta, brasileiro, RG 24.346.974-3, 
CPF 180.971.928-37, residente a Rua Antônio Garcia 6-
49.Vila Santa Tereza. Cep 17012-050. Bauru-SP. E-mail 
!1aulo amies@hotmail.com 
Celular: 14 99710-0063 
José Paulo de Tárcio Buféli, brasileiro, RG. 6.272.398-4 
SSP SP, CPF 746.461.178-00 residente a rua Bernardino 
de Campos 14-77, Vila Souto. Cep 17051-000. Bauru-5P. 
E-mail bufeli@uol.com.br 
Celular: 9.9795-6415 
Oto dos santos Silva, brasileiro, RG 9.061.220SSP SP, CPF 
797.670.798-15, residente a Rua Olegário Machado n9 9-
47. Vila Souto, Cep. 17051-050. Bauru-SP. E-mail 
oto.s@bol.com.br 
Celular: 14 98214-4580 
Juarez Targino, brasileiro, RG. 18.032.938 SSP SP, CPF 
120.140.838-51, residente na rua Olegário Machado n2 
9-37,Vlla Souto Cep.17051-050. Bauru-SP. 
E-mail jttargino@l/ahoo.com.br 
Celular: 14 99789--4643 
Antônio Offemi Junior, brasileiro, RG 17.187.730-S SSP 
SP, CPF 054.569.518-00, residente na Rua Manoel da 
Silva 1-143 Cep. 17024-780. Jardim Eldorado. Bauru-SP. 
Email offernijunior@hotmail.com 
Celular: 14 99763-2471 
Cóvis de onveira, brasileiro, RG.11.760.875 SSP SP, CPF 
824.436.028-34residente a Rua Pedro Delfiume n2 3-78. 
Núcleo Habitacional Eng. Otávio Rasi, Cep. 17039-230. 
Bauru-SP. E-mail cloviso1iveira1958@hotmail.com 
Celular: 14 99771-7822 
Wilson Morais Losilla, brasileiro, RG. 4.809 .204-6 SSP SP, 
CPF 272.337.078-04 residente na Rua Ary Barroso n2 2-
21, Jardim Brasília, Cep. 17052-280 Bauru SP. E-mail 
wilsonlosilla@uol.com.br 
Celular: 14 99702-130S 

CONFERE COM@, 
ORIGINAL 
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DIRETOR DE MARKETING, 
DIVULGAÇÃO E EVENTOS 

Elídio Adlnaldo ' ' 
SP, CPF 116.277.088-04, residente Rua Tufik Achoa 2-40. 
Vila Pacífico. Cep 17-050-410. Bauru-SP. E-mail 
eacorreia8369@gmail.com 
Celular: 14 99141-2170 

CONSELHO FISCAL 

José Carlos Magion, brasileiro, RG 6.423-072-7 SSP SP, CPF 559.418.428-72, 

residente na Rua São Vicente, 13-4, Vila Bela, Cep. 17050-621. Bauru-SP. 

E-mail jcmagion@uol.com.br 

'---' Celular: 14 99767-8242 • 

• 

Milton José Zuquieri, brasileiro, RG12.912.899 SSP SP, CPF 039.957.608-80 

residente na Rua Matilde Fraga Moreira de Almeida 5-50, Parque São João, 

Cep. 17055-240. Bauru-SP. E-mail miltonj.zuquieri@hotmail.com 

Celular: 14 99622-3338 

Jair Hilário Zorzi Junior, brasileiro, RG.26.67.378-5 SSP SP, CPF 

259.601.188-31, residente a Rua Luiz Gama 5-58. Vila Independência. Cep. 

17054-300. Bauru-SP. Celular: 14 99702-3016. E-mail jair.zorzi@unesp.br 

Osvaldo Pereira, brasileiro, RG 6.531.104 SSP SP, CPF 827. 762.858-20 

residente na rua Ory Pinheiro Brizola 4-55. Cep. 17051-300. Vila Alto 

Paraíso. Bauru, SP. Cel 99791-1821. E-mail (não possui) 

Carlos Cesar Bertuzo, brasileiro, consultor de vendas, RG 16.829.437 SSP 

SP, CPF 091.259.318-06, residente na Rua Mario Gonzaga Junqueira, n!! 7-

35. Cep. 17051-070 Vila Paraíso. Bauru,SP. Cel. 9.9671-3705 

E-mail carlos@multimac.com.br 

Bruno Possebom Correia, brasileiro, Consultor de vendas, RG32.479.589-0 

SSP SP, CPF 323.829.438-58, residente na Rua Joaquim Marques de 

Figueiredo, n!! 12-55. Cep. 17.034-290. Distrito Industrial. Bauru -SP. 

Cel. 99122-8534. E-mail brunocorreiabauru@hotmail.com 

CONFERE cor,1 
ORIGINAL 
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Notn FIICII 
:RECHE BERCARIO A PEREIRA 

t CASTRO ALVES 13--053 
1LSOUTO 
7051-070 BAURU SP 

Conte dt Energia ENtrk:1 

N'. 078202311 dr'- C Pi9, 1 d1 
D1tn de EmlHIO 27/0512019 

Dito de Apru1n11Ç10 30'115120 

Conta Contrito No 31000366198 

CONFERE COl\11 O 
ORIGINAL 

.ote Roteiro de leitura Medidor Cliente 

7 BAUBU356--00000029 301966087 0701960466 

PREZADO IAl CUE:NIE 
tJao deixe água paraja em qualquer local, o Aedes Aegypti 1tansmlte a dengue. Precisamos combatê-lo, laça sua parte. 

PROC.NQ__,.-'--'-1~~------- -~~...., 

DADOS DA UNIOAl>E CON~IDOAA 
CRECHE BERCARIO A PEREIRA 
R CASTRO ALVES, 13-053 
VL SOUTO BAUºfü - SP 

INSC.EST: ISENTO 
CNPJ:54.725.296/0001-37 

FOLHAS 

Convencional B3 Comercial Templos Religiosos • Trifásico 220 / 127 V 

ATENDIMENTO 
0800 010 1010 
www.cpfl.com.br 

PN 
0701960466 

SEUCÕDIGO 
4924932 

CONTA/Mês 
MAl/2019 

VENCIMENTO 
10/06/2019 

TOTAL A PAGAR (R$) 

983,95 

0601 Ccnamo- TE 

0601 -00-
T otll Oisà1buldc 111 

DtllJTOS DE OUTROS SERVIÇOS 

0807 ~ . Custeio IP-CIP Ml,1ldpll 

TOTAL CONSOLIOl.00 

ÍISTÓRJCO DE COtlSUMO 
019 MAI 

"8R 

HAR 

fEV 

J>.N 

~18 OEZ 

HOV 

OUT 

SET •GO--

.!IW!l~ 
1346 32 
1405 29 
1329 30 
1392 28 
1061 32 
1470 30 
1310 32 
1262 30 
1032 33 
827 29 
785 30 

Mês Quant. Unld. 

Ref. Faturada Med. 

MAl/19 1.34e,OOO kWh 

MAl/19 1.348.000 kWh 

MAl/19 

MAl/19 

. TI\RIFI'< ~ 
e- 'MIO TI ............ .......... '-'"""" 

Base Cálculo Allq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS 

Tributos tCMS ICMS PIS/COFINS 157% 718% 

0,33482170 450.67 450,87 18,00 81,12 450.87 7.08 32.311 

0,37919020 510.39 510,39 18.00 91,87 510,39 1,01 311,85 

15,49 15,49 18.00 2,79 15,◄9 0.24 1,11 

978.55 

7.40 

- 970.65 1711.711 918..511 1U3 70.12 

EOUIPAMENTOS DE ~OI DATAS~ LEITURA ....... ....... ·- Corano Tm de P9nll ....... 
N" - 27/05'2019 2S,40U20UI ....... ll<W"I i1'I _,... 

3019MOl7 "™" - 57I02 1.00 1.348 le.<lll/2019 

INDICADORES DE CONTINUlllAOE DE FORNECIMENTO OE ENERGIA 

-✓• 802 32 Para consulta dos Indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br 

~.AI 937 29 

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. 

Caso nao ocorra o débito utilize esta oonta para pagamento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departanierito de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963596 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
78368 14/01/2003 

Nome Empresarial: 
CRECHE BERCARIO ANTONIO 
PEREIRA 

Endereço Fiscal: 
RUA CASTRO ALVES 
CEP: Bairro/Distrito: UF: 
17·º51 _ VILA SOUTO SP 
070 
Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3227-8111 Notificação 

Dados da Atividade 

CPF/CNPJ: 

54. 725.296/0001-37 

Número: 
13-53 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da Atividade: 
SERVICOS PUBLICOS, 
COMUNITARIOS E SOCIAIS - DE 

14/01/2003 26/03/2007 CARATER COMUNITARIO, 
ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE 
CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 

99.99 4.47 26/03/2007 ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

Descrição da Atividade: 
ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS - CARA TER 
COMUNITARIO 
Situação da 
Inscrição: 

Data da 
situação: 

ATIVA 12/06/2019 

Certidão emitida em: 12/06/2019 / 

8CD7DE76DA91EE2FDACF7392002DC9CA 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

I PROC, NQ 
FOLHAS 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS REI.ATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CRECHE-BERCARIO ANTONIO PEREIRA 
CNPJ: 54.725.296/0001•37 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não çpnstam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:13:16 do dia 10/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/10/2019. 
Cóõ1go de controle da certidão: D6C5,8810.5707,243B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
• 

Prep-.anr página 
par.a lmpras:.:io 

L{ob~ 
w Canais , 

servlcos.recelta.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnter/EmlteCertldaolntemet.asp?nl=54725296000137&passagens=1&tipo=1 1/1 



Imprimir Certidão Página 1 de I l.\ i6:5 

lPROC. Ng 

PREFEITURA MUNICIPAL DE B fifiljAS 
~;[j~ t ~ 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1925655 

Inscrição Municipal: 78368 

Contribuinte: CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA- 54.725.296/0001-37 
Endereço Fiscal: RUA CASTRO ALVES, 13-53 
Atividade: ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS - CARATER 
COMUNITARIO 

Empresa aberta em: 14/01/2003 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso 
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a 
inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a 
inscrição municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário 
Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais 
débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 10/04/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 
- Bauru/SP - CEP: 17040-

900 
Fone: (14) 3223-1514 -

Fax: (14) 3234-2993 
http://www.bauru.sp.gov.br 

6F2414A698F56A7B61232041B6104912 
Chave de autenticação 

http://www.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir_ consu)ta.aspx?c=l 925655&c... 10/04/2019 
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PREFEITURA.MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças l l} 
Departamento de Arrecadação Tributária :~

2
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ROL NOMINAL DO CADASTliO IMOBILIÁR=,1:::0~;:=:===,oi::!:::::===1 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1962290 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso banco de 
dados do Cadastro Imobiliário que não constam imóveis, até a presente data em nome de 
CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA- CPF/CNPJ: 54.725.296/0001-37. 

Certidão emitida em 07/06/2019. 
Agente Público: Aline Paini 

41F8B305132DE55B188E948757219E45 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

www2.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/lmprimir_ consulta.aspx?c=1962290&chave=41 F8B 



11/06/2019 Consulta Regularidade do Empregador 
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~ 

11 Imprimir ,PROC. N2 
----~..,............., ___ --t_FOLHAS 

Voltar ~g;gg 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 54.725.296/0001-37 
Razão Social:CRECHE BERCARIO ANTONIO PEREIRA 

Endereço: R CASTRO ALVES QUADRA/ 53 / VILA SOUTO BAURU - SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em__situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Número: 2019052702090974654709 

Informação obtida em 11/06/2019 15: 19:25 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https1/consulta-crf.caixa.gov.br/oonsultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE-BERCARIO ANTONIO PEREIRA 
{MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 54.725.296/0001-37 

Certidão nº: 170764679/2019 
Expedição: 10/04/2019, às 17:28:05 
Validade: 06/10/2019 - 180 {cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE-BERCARIO ANTONIO PEREIRA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito{a) no CNPJ sob o nº 

54.725.296/0001-37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugeat6eG: cri.dt.&ts:t..jus.br 
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Creche Berçário Antônio Pereira 

PLANO DE TRABALHO/ 2019 

Rua Castro Alves nº 13-53 Vila Alto Para!so, 
Bauru/SP. CEP: 17.051-070. Fone: (14) 3238-7595 

CNPJ/MF nº 54.725.296/0001-37 
E-mail:crechebapereira@gmail.com 

REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

1, IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome da entidade: Creche Berçário Antônio Pereira CNPJ: 54.725.296/0001-37 

Endereço: Rua castro Alves NR 13-53 Bairro: Vila Alto Paraíso 

Cidade: Bauru - São Paulo 

Telefones: (14) 3238-7595 / (14) 99821-1602 

E-mall:crechebapereira@gmail.com 

1.2, Nome do responsável pela instituição: Roberto Serglo Przebeiovicz 

CPF: 233.803.909-25 RG: 1.379.124-4 Cargo: Presidente 

Enderenço: Rua campos Sales n2 ll-57 Vila Souto 

Telefones: (14) 3238-5076 / (14) 99121-6373 

1.3, Mandato da atual da diretoria: 

CEP: 17050-00 

Período 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020 

CEP: 17051-070 

êS i 
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1.1.Nome da coordenadora: Karienne Fernanda Dias da Silva 

Telefone: (14) 99719-3943 

1.2. Constituição da entidade conforme estatuto: 

•· 

Conforme consta no estatuto, capitulo I art.12: a Creche Berçário Antônio Pereira, constituída em 30 de maio de 1988, é uma entidade civil, sem fins 
econômicos que terá duração por tempo indeterminado, com sede estabelecida à rua Castro Alves 13-53 Vila Alto Paraíso, CEP 17051-070 na cidade, 
município, comarca e foro de Bauru, estado de São Paulo. 

Art.29: A Creche Berçário Antônio Pereira tem por finalidades: § 12 abrigar e manter em regime de semi-internato, crianças de ambos os sexos, na faixa 
etária de 4 (quatro) meses a 6 (seis) anos e 11 (onze) meses, pertencentes a famílias de baixa renda, cujos pais ou responsáveis, residam ou trabalhem 
nos bairros jurisdicionados à Paróquia da Comunidade de São Benedito - Vila Falcão e outros bairros adjacentes, oferecendo-lhes assistência adequada 
à sua formação; § 29 o desenvolvimento junto a população infantil da região citada no parágrafo anterior, de atividades de educação formal e informal, 
através de profissionais habilitados, estendendo o atendimento aos familiares da crianças assistidas e outras, que necessitarem de ajuda e amparo, 
quando possível, sem prejuízo de suas premissas básicas, orientando-as e preparando-as para uma vida melhor, através do ensino e da formação de 
hábitos úteis e construtivos. 

1.3. Data da fundação: 

A Creche Berçário Antônio Pereira, foi fundada em 30 de maio de 1988. 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

"TI -o o :,, .... o 
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2.1. Identificação do Objeto: 

Região do Alto Paraíso - para atender 111 alunos de 04 meses a 5 anos e 11 meses, em período integral, com repasse de verba Subvenção no va~ 
mensal de R$ 35.392,67 e anual de R$ 247.748.69 no período de junho a dezembro. 

·2.2.Justlflcativa e fundamentação legal: 

Justificativa · 

Aos trigésimos dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e oito, atendendo convocação pela imprensa de Bauru, feita pelo Padre Ivo Martineli, então 

pároco da Igreja de São Benedito, reunira-se em assembléia, para subscrever a fundação de uma creche a ser denominada CRECHE BERÇÁRIO 

_r 
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ANTÔNIO PEREIRA, mediante a necessidade de atender os filhos das trabalhadoras que freqüentavam a paróquia e não tinham onde deixá-los em 
período integral. 

A escolha do nome deu-se porque o Sr. Antônio Pereira era uma pessoa de destaque na comunidade e colaborou multo para a sua construção. 
A princípio, o terreno foi doado pela Prefeitura Municipal de Bauru e para que se desse início a construção, a comunidade colaborava enviando 
materiais recicláveis, dentre as quais latas e garrafas pets para que fossem vendidos e os materiais de construção fossem comprados. Alguns eventos 
como festa do sonho e pastelada também foram realizadas para que pudesse alavancar as obras. 
Por alguns anos, a creche funcionou ligada a SEBES - Secretaria do Bem-Estar Social e a partir de 2005 houve a incorporação junto à Secretaria 
Municipal da Educação, agregando ao trabalho realizado ações educativas e atividades pedagógicas. 

Fundamentação legal: 

Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 

Seção li 

Da Educação Infantil 

Art. 292. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 302. A educação infantil será oferecida em: 

1 - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

li - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

Art, 319. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamentai. 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

capítulo IV 
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Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
1 - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
li - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
Ili - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 
§ 12 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 22 O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta Irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 32 Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, Junto aos pais ou responsável, pela 
frequência à escola. 

2.3. Capacidade de atendimento: 

A capacidade de atendimento desta entidade, e de devidamente matriculadas 111 (cento e onze) crianças. 

2.4. Forma de atendimento: 

O atendimento se dará de segunda-feira a sexta-feira, em período integral das 7:00 horas as 17:00 horas 

2.5. Critérios de eleglbllldade para o atendimento: 

Atender crianças de educação infantil, cadastradas na entidade por ordem de Inscrição, com prioridade as crianças oriundas de responsáveis inserido 
no mercado de trabalho e crianças de vulnerabilidade social. 

2.6. Caracterização da clientela: 

As crianças atendidas pela Creche Berçário Antônio Pereira, possuem idade entre 04 meses e 5 anos e 11 meses, de sexo feminino e masculino. 
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São em sua maioria do próprio bairro ou oriundas de bairros adjacentes como: Vila Independência, Vila Dutra, Parque Viaduto, entre outros e ainda 
alguns de bairros distantes. 

As famílias atendidas são de classe salarial baixa a média, e formadas normalmente por pai, mãe e irmãos. Havendo ainda aqueles que residem apenas 
com um dos pais, normalmente com a mãe e ainda aqueles responsáveis que possuem a guarda provisória ou definitiva da criança. 

2.3. Experiência na realização do objeto da parceria: 

A Creche Berçário Antônio Pereira, possui 29 anos de experiência no atendimento da educação infantil. 

2.4. Valor global: 

R$ 247.748.69 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1. Plano de Ação 

METAS AÇÕES ESTRATÉGIAS RECURSOS 

Dar continuidade ao Manter o número de Preenchimento da ficha Humanos públicos e 
atendimento das 111 atendidos de solicitação de vaga e ou próprios 
crianças matriculadas chamamento conforme 
na entidade desistência dos alunos 

matriculados 

Realizar matrículas 
sempre que houver 
necessidade 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Durante o ano letivo de 2019 
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2 Proporcionar Melhora no habito 

alimentação saudável alimentar das crianças 
para o 

Fornecer ao aluno uma desenvolvimento físico 
da criança alimentação balanceada 

e nutritiva 
Ampliação do paladar 

3 Melhorar a qualidade Proporcionar para as 
de ensino crianças, locais 

adequados para que 
Promover o recebam educação, 
desenvolvimento dos recreação e 
alunos nas diversas alimentação 
áreas do 
conhecimento: língua Desenvolvimento de 
portuguesa, projetos e atividades 
matemática, música, dentro e fora da sala de 
ciências naturais, aula 
ciências sociais, artes e 

Llngua portuguesa: cultura corporal 

Despertar o interesse 
para a leitura 

~ 

Seguir cardápio 
elaborado por 
profissionais da área de 
nutrição 

Incentivar através de 
filmes, atividades 
pedagógicas, oficinas, 
degustação e realização 
de projetos 

Cada turma possui uma 
sala com mobiliários 
adequados a sua idade 

Compra de novos 
mobiliários, materiais 
pedagógicos, entre 
outros 

Realizar brincadeiras 
dirigidas e passeios 

Comemorar os 
aniversariantes de mês 
com festa e presentes 
bem como as datas 
comemorativas" dia 

-
Humanos, materiais 
e financeiros 
próprios e públicos 

Financeiros próprios 
e públicos e 
humanos 

Livros 

Folhas suifite 

Papel craft 

Envelopes 

Lápis de cor 

Giz de cera 

Jogos 

Canudos 

Durante o ano letivo de 2019 

Durante o ano letivo de 2019 
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Matemática: das crianças e natal" 

Brincar com os Proporcionar atividades 
números próprias, respeitando 

cada fase do 
Relacionar a 
quantidade com a 

desenvolvimento 
infantil 

simbologia numérica 

Identificar as formas 
Proporcionar momentos 
de diversão 

geométricas: quadrado, 
triangulo e círculo Língua portuguesa: 

Música e cultura Folhear livros de 
corporal: história; 

Projeto: " nós cantamos Hora do conto; 
e dançamos" 

Reprodução da história; 
Ciências sociais: 

Identificação das letras 
Projeto: "as famílias" do nome da criança com 

Ciências naturais: 
o nome da história; 

Divulgar a importância 
Trocar correspondência 
entre os alunos da 

da água escola e de outras 
Artes: escolas 

Identificar cores Pedir a ajuda dos pais 
primárias nos enviando tampinhas 

de garrafas de diversas 
cores e tamanhos, 
canudos plásticos 

• 
Materiais recicláveis 

CD de musicas 

Radio 

Tinta 

Tela 

Cola 

Tesoura 
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•· 
coloridos 

Separar e quantificar as 
tampinhas 

Separar e quantificar os 
canudos 

Colorir, recortar, colar 
com as formas 
geométricas 

Mostrar onde 
encontramos o círculo 
no nosso dia-a-dia 

Colocar música para as 
crianças ouvirem 

Ensinar cantigas de 
rodas 

Explorar diferentes 
tipos de sons 

Imitar as músicas 

Dançar cantigas de roda 

Mostrar diversos tipos 
de família 

Desenho livre da família 
da criança 

Observar água saindo 

.( 
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da torneira 

Pintar as gotas de água 

Cantar musica sobre a 
água 

4 Possibilitar o Formação continuada Incentivar formação 
desenvolvimento continuada de todos os 
profissional de todas as funcionários 
funcionárias 

Participação Integral em 
cursos e oficinas 
oferecidos por parceiros 

Todos os convites que 
recebemos são 
passados para as 
fu ncloná rias 

Oferecer materiais 
livros ou textos sobre a 
Importância da 
fonnação continuada 

Realização de cursos 
extracurriculares 

Pagamento de horas 
extras 

• 

.( 

Humanos e Ourante o ano letivo de 2019 
financeiros públicos 
e próprios 

Textos 
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5 Envolvimento da Realização de reuniões 
família na educação de pais 
dos matriculados 

Atendimento especial 
Programas de com agendamento de 
fortalecimento de horário para melhor 
vínculos família x escola atender a família 

Apresentação dos 
trabalhos 
desenvolvidos 

6 Aproximara Reuniões 
comunidade externa. 

Eventos 
Aumentar o número de 
voluntários 

Elaboração de convites 

Encaminhamentos para 
atendimento 
especializado e 
orientação sobre as 
dificuldades 
apresentadas 

Conscientização sobre a 
importância da 
participação efetiva da 
família na vida escolar 
da criança 

Explicar a importância 
do trabalho voluntárlo, 
para com a instituição. 

Fazendo convites e 
realizando eventos 

•e 

Recursos humanos Durante o ano letivo de 2019 

Recursos humanos Durante o ano letlvo de 2019 
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4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

1) Como você avalia a qualidade do atendimento recebido? 

a) Qual o seu nlvel de satisfação em relação aos atendimentos prestados pela creche? 

ÓTIMO-76 BOM-21 

ruim 

.regular 

. bom 
! 

ótimo 

REGULAR-00 

o 20 

RUIM-00 

Aval iação 

~ ,:;;. 

40 

b) Atendimento da equipe de apoio (recepção, organização e limpeza). 

ÓTIMO-82 BOM-14 REGULAR-01 RUIM-00 

Avaliação 1 

' ruim ' 
regular ] 

bom , .~ ] 
1 

ótimo ··- -·-

o 20 40 60 

• 

60 80 

80 100 

"T1 --0 
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2) Como você avalia as instalações físicas e equipamentos da creche (salas, mobiliário, materiais, banheiros, parque, pátio e outros)? 

ÓTIMO- 52 BOM-41 REGULAR- 03 RUIM-00 

ruim Avaliação 

regular Q 
-bom 

ótimo .... 
o 10 20 30 40 50 60 

3) Como você avalia a Proposta Pedagógica da Entidade (atividades realizadas com as crianças)? 

ÓTIMO - 66 BOM -28 REGULAR - 02 RUIM-00 

Avaliação la ,, 
ruim ;:0 

r- o 
,~ n 

regular J ~-
1 z , '° 

bom J 

ótimo 

o 10 20 30 40 50 60 70 
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4) Como você avalia a qualidade de ensino desenvolvido pelos profissionais da creche? 

ÓTIMO-73 BOM -23 REGULAR - 01 RUIM-00 

ruim Avaliação 

regular ] 

bom .. •-·· ' ] 
ótimo t _-,. -

o 20 40 60 

5) Como você avalia o desenvolvimento do aluno? 

ÓTIMO - 67 BOM-31 REGULAR - 01 RUIM - 00 

ruim Avaliação 

regular ) 

bom r. -- .......... 

ótimo .. 
o 20 40 60 
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80 

80 
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6) Como você avalia a sua participação no processo educativo do aluno? 

ÓTIM0 -43 BOM-53 REGULAR-01 RUIM - 00 

ruim Avaliação 

·regular i 
bom 

ótimo ■ 

o 10 20 30 

7) Como você avalia a relação entre escola e comunidade? 

ÓTIM0 - 66 BOM - 32 REGULAR-01 RUIM - 00 

ruim Aval iação 

regular J 
bom 

: ótimo _, 

o 10 20 30 40 

-

40 50 60 

! 

50 60 70 
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8) Como você avalia as condições de trabalho da equipe escolar? 

ÓTIMO-53 BOM -36 REGULAR-04 

ruim 

regular ~ 

bom 

ótimo 

o 

9) Apresente sugestões de melhorias para o nossos serviços. 

Passar para os pais os horários das atividades; 

Ter mais funcionárias; 

Colocar sinalização na frente da creche; 

.. 
.. ,; 
10 

RUIM-00 

Avaliação 
: ' 

,. 
.... " 't( • ~;· 

20 30 

Os pais poderem participar da adaptação da criança ficando um dia na escola; 

Prefeitura deveria enviar profissionais para ajudar na creche; 

Mais reunião de pais; 

Mais ventilação nas salas de aula; 

Relatos diários no caderno de recados; 

Trocar as portas dos banheiros das crianças; 

-

40 50 60 
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Apresentação do plano pedagógico aos pais; 

Ter uniforme. 

1 O) Elogios; 

Está tudo perfeito; 

Está tudo ótimo; 

Não tenho do que reclamar, minha filha ama Ir para escola; 

A creche responde a todas as nossas expectativas; 

Encontrei na creche um porto seguro, me sinto bem de deixa-lo aí; 

• ·. 

Dentro das possibilidades (em especial financeira) toda a organização física/humana atende as necessidades ... o investimento público 
deveria estar a altura do serviço prestado a comunidade, que especialmente em nossa região não possui nenhuma creche da 
prefeitura. Parabéns a vocês! A Creche é perfeita; 

Estou multo satisfeita com a creche, tem sido multo bem o desenvolvimento do meu filho. Só tenho a elogiar pelo empenho de todos; 

Bom, pra mim não tenho do que reclamar. O atendimento sempre foi bem organizado. Meu filho está se desenvolvendo bem no 
aprendizado. A escola é bem limpa. 

Pra mim não há nada que eu mudaria ... que Deus continue abençoando vocês para que tenham condições de ajudar outras mães que ,, ~ 
bé . o~ tam m precisam; 5: g 

A creche exerce um excelente trabalho com as crianças, as funcionárias são atenciosas e amorosas, poderiam atender um número maior 1'l:. -~ 
de crianças se houvesse um Incentivo maior da prefeitura e da comunidade; 

Observação: ~,~ 
10 pais não responderam à pesquisa. 

5. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (Segue Anexo) 
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Creche Berçário Antônio Pereira 

Rua Castro Alves nº 13-53 Vila Alto Paraiso, 
Bauru/SP. CEP: 17.051-070. Fone: (14) 3238-7595 

CNPJ n2 54.725.296/0001-37 
E-mail:crechebapereira@gmail.com 

CRECHE BERÇÁRIO ANTÔNIO PEREIRA 

PLANO DE APLICAÇÃO 

2019 
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Creche Berçário Antônio Pereira 

Rua Castro Alves nº 13-53 Vila Alto Paraíso, 
Bauru/SP. CEP: 17.051-070. Fone: (14) 3238-7595 

CNPJ nº 54.725.296/0001-37 
E-mail:crechebapereira@gmail.com 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

CRECHE BERÇÁRIO ANTÔNIO PEREIRA 
Rua Castro Alves 13-53 Vila Alto Paraíso 
CEP: 17051-070 Bauru - S.P. 
Telefone: (14) 3238-7595 / 99821-1602 
E-mail: crechebapereira@gmall.com 
Ano: 2019 
Serviço: Educação Infantil 
Financiamento Total Anual - Subvenção 
Valor recebido de Janeiro a maio: R$ 159.588,35 
Valor recebido de junho a dezembro: R$ 247 .748,69 
Valor anual: R$ 407.337,04 
Saldo de R$ 7.036,97 em 31/05/2019, provisionado para pagamento de 
férias e 132 salário de 2019. 
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RECURSOS HUMANOS 

Encargos Sociais e Trabalhistas 
QT Formação Cargo C/H Rea:lme Salário FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13!! Rescisão Férias Demais Total Total 

Proflsslonal Traba. Uquldo 8% 15% 1% 8a11% VA/VT 1/12 1/12 1/3 Encargos Mensal Anual 

1 Pedagogia 
Coord. 

40h ctT 2.950,00 254,50 49,02 Pedagógica 29,05 345,50 154,50 245,83 o 84,50 o 4.112,90 28.790,30 

z Ensino Médio Assistente 
40h 

Adm. 
CLT 1.959,51 158,50 o 19,59 177,00 154,50 163.29 o 54,43 o 2.686,82 18.807,74 

3 Pedagogia Professora 22h CLT 1.564,D0 131,00 o 15,64 131,00 154,50 130,33 o 43,44 o 2.169,91 15.189,37 

4 Pedagogia Professora 22h CLT 1.564,00 131,00 o 15,64 131,00 154,50 130,33 o 43,44 o 2.169,91 15.189,37 

5 Pedagogia Professora 22h CLT 1.5"64,00 131,00 o 15,64 131,00 224,50 130,33 o 43,44 o 2.239,91 15.679,37 

6 Pedagogia Professora 22h CLT 1.564,00 131,00 o 15,64 131,00 224,50 130,33 o 43,44 o 2.239,91 1S.679,37 

7 Ensino Médio Aux. Creche 40h CLT 1.150,00 102,00 o 11,50 102,00 224,50 95,83 o 31,94 o 1.717,77 12.024,39 

8 Ensino Médio Aux. Creche 40h CLT 1.150,00 102,00 o 11,50 102,00 154,50 95,83 o 31,94 o 1.647,77 11.534,39 

9 Ensino Médio Aux. Creche 40h CLT 1.150,00 102,00 o 11,50 102,00 154,50 95,83 o 31,94 o 1.647,n 11.534,39 

10 Ensino Médio Aux. Creche 40h ctT 1.150,00 102,00 o 11,50 102,00 154,50 95,83 o 31,94 o 1.647,77 11.534,39 

11 Ensino Médio Aux. Creche 40h ctT 1.150,00 102~00 o 11,50 102,00 154,50 95,83 o 31,94 o 1.647,77 11.534,39 

12 Ensino Médio Aux. Creche 40h ctT l.150,00 102,00 o 11,50 102,00 154,50 95,83 o 31,94 o l.647,77 11.534,39 

13 Ensino Médio ÃW!• Creche 40h CLT 1.150,00 102,00 o 11,50 102,00 154,50 95,83 o 31,94 o 1.647,77 11.534,39 

14 Ensino Flmd. Cozinheira 40h ctT 1.300,00 113,SO o 13,00 113,50 224,50 108,33 o 36,11 o 1.908,94 13.362,58 

15 Ensino Fund. Aux. Cozinha 40h CLT 1.250,00 104,00 o 12,50 104,00 154,50 104,16 o 34,72 o 1.763,88 12.34 
-V 

16 Ensino Fund. Aux. Geral 40h 12.02 .~ 
;:,o 

ctT 1.150,00 102,00 o 11,50 102,00 224,S0 95,83 o 31,94 o 1.717,77 o 
~ 

p 
z .. 

TOTAL 22.915,51 1.970,50 49,02 228,70 2.080,00 2.822,00 1.909,57 o 639,04 o 32.614,34 228.30 138 
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OBSERVAÇÃO: No caso de haver rescisão de contrato de trabalho, todos os encargos serão custeados pela própria entidade através de contrapartida. 

SERVlç_os DE TERCEIROS 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 
Eletricista; o o 
Encanador; o o 
Marceneiro; o o Pedreiro; o o Pintor; 

o o Manutenção e pequenos reparos em geral; 
Dedetlzação; o o 
Despesas e/ monitoramento de alarmes; o o 
Recargas anuais de extintores; o o 

o o 

TOTAL o o 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
o o o 
o o o 

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total )! ~ 
o o o 5: Q 
o o o ~ z 
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DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
Material de Limpeza; R$ 900,00 R$ 6.300,00 

.Água; R$ 400,00 R$2.800,00 

Luz; 
R$1.000,00 R$ 7.000,00 

Telefone fixo; 
R$ 220,00 R$1.540,00 

Telefone móvel; 
R$ 50.00 R$ 350,00 

Gás d11 cozinha; 
R$ 208,33 R$1.458,31 

TOTAL R$2.nB,33 R$ 19.448,31 o ::,:, 
DESPESAS DE CAPITAL/AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual. ~; VALOR TOTAL: 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 

Equipamentos e Material Permanente (relacionar) o o - -
TOTAL o o li -

-\l -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Ül 
SUBVENÇÃO j '\ 

Concedente l 

l•Parcela 2!Parcela 3•Parcela 41Parcela s•Parcela 6iParcela 7•Parcela S!Parcela 9•Parcela lOIParcela 111Parcela la 

R$ 31.917,67 R$ 31.917,67 R$ 31.917,67 R$ 31.917,67 R$ 31.917,67 R$ 35.392,67 R$ 35.392,67 R$ 35.392,67 R$ 35.392,67 R$ 35.392,67 R$ 35.392,67 R$ 35.392,67 

_e-
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO 

Concedente - Fonte Municipal 

l•Parcela 2•Parcela 3•Parcela 41Parcela 

o o o o 

CONTRA PARTIDA GERAL DA ENTIDADE: R$ 65.000,00 anual 

AUTOMÓVEL: ( ) SIM OU ( X ) NÃO 

SI Parcela 6i!Parcela 

o o 

~~J:o, ""' .,IL Coordenadora 

-Y------JJresldente 

7!Parcela 

o 

•-
S!Parcela 91Parcela 10!!Parcela ll•Parcela U•Parcela 

o o o o o 

Bauru, 14 de junho de 2019. 

W::dlh~~ 

Conselheiro Fiscal '/'-
~~-~ 
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CRECHE ALICE 

BARROS DE AZEVEDO 
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Instituição Beneficente B 
Creche "Alice Barros de Azevedo• 

;, 

A Instituição Beneficente ''Bom Samaritano", entidade estabelecida nesta cidade, 

neste Ato representada por seu presidente, Sr. Luiz Eduardo dos Santos, casado, 

brasileiro, eletricitário, portador do RG nº. 8.751.228-2, CPF nº. 890.636.608-63, vem 

pelo presente requerer a V.Sª. que se digne registrar a reforma do Estatuto da 

Instituição, no seu livro de Registro de Pessoas Jµridicas nos termos da lei para os 

devidos fins de direito. 

Termos que 
P. Deferimento 

Bauru. 06 de setembro de 2017. 

~~ce·----~~&'-
~Eduardo dos santoV 

Presidente 

• Rua Santo Antônio, 15-41 Jardim Bela Vista - CEP: 17.060-455 - Bauru - SP 
• ôJP.T: 4!i 0!111!i0/0001-0Q *F-IIVlif: rr<>.rh.,hnmMtn11ritnm>Clilvnhnn N>m hr - F.,,... {f4) !I???-
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r OFICIAL DE REGISTRO avn.·OE PESSOASJURfnicÃsii 

MICROm.MADO-N" 64.410 

Assembleia Extraordinária da Instituição Beneficente Bom 
Samaritano i 

I:~~~~ª 1
11 l:~0::r 

A Diretoria da Instituição Beneficente Bom Samaritano 

convoca os seus associados para uma Assembleia Extraordinária 

da Instituição Beneficente Bom Samaritano, a ser realizada no 

dia três de setembro de dois mil e dezessete, às vinte e uma 

• horas, à Rua Antônio Alves, número nove cinquenta e três, em 

Bauru~ São Paulo, para mudança de Estatuto. Não havendo 

"quórum" em primeira convocação, a Assembleia se reunirá em 

segunda convocação trinta minutos após o término da primeira 

convocação. 

Bauru, 02 de agosto de 2017. 

Luiz Eduardo dos 

-Presidente-

t 
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PROC. N2 

FOLHAS 

C1AL DERECISl1tOCIVIL DE PESSOASJURÚ)ICAS D 
MICROFILMADO-N• 64A10 

Ata 130 - Ata da Assembleia Extraordinária da Instituição Beneficente Bom 

Samaritano. Aos três dias do mês de setembro de dois mli e dezessete, às vinte e 

uma horas .e trinta minutos, reúne-se a Assembleia Extraordinária da Instituição 

Beneficente Bom samaritano, em segunda convocação, sob a presidência do Sr. 

Luiz Eduardo dos Santos, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, São 

Paulo, à rua Antonio Alves, número nove, cinquenta e três, para conhecer, discutir 

e aprovar as reformas propostas para a adequação do Estatuto da Instituição, de 

acordo com o projeto de ampliação das atividades. Assinaram a lista de presença, 

24 associados da Instituição. O presidente luiz Eduardo dos santos convida a 

advogada Valéria Cláudia da Costa Coppola para fazer a apresentação das 

alterações necessárias a serem ínseridas no nosso Estatuto, em face do projeto de 

ampliação das atividades, que após apresentadas e discutidas, foram aprovadas 

pela Assembleia, ficando o nosso Estatuto com a seguinte redação: INSTITUIÇÃO 

BENEFICENTE "BOM SAMARITANO• ESTATUTO. CAPITULO I DA 

DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS. Artigo 1º - A Instituição Beneficente "Bom 

Samaritano" é uma Associação, sem fins econômicos, fundada em 12 de dezembro 

de 1949, pela Igreja Presbiteriana de Bauru, com duração por tempo 

indeterminado, C.G.C. número 45.031.150/0001-09, reconhecida de Utilidade 

Pública pelo Decreto Federal número 86.871, de 25/01/1982, Lei Estadual número 

6.910, de 26/06/1990 e Lei Municipal número 807, de 07.06.1960, devidamente 

registrada no Conselho Nacional Assistência Social. Artigo 2° - A Instituição tem 

sua sede à Rua Santo Antônio, n.0 15-41, Bairro Jardim Bela Vista, CEP 17.060-

455, Bauru, Estado de São Paulo. Artigo 3°- A Instituição tem por finalidade o 

amparo à criança, ao adolescente e ao Idoso, em caráter emergenclal e provisório, 

à assistência social, à promoção da educação e cooperação comunitária, através de 

creches, escolas, abrigos e outros estabelecimentos assistenciais. Artigo 4° - No 

desenvolvimento de suas atividades a Instituição não fará qualquer discriminação 

quanto à raça, cor, condição social, crença religiosa ou convicção filosófica ou 

política. Artigo 5° - A fim de cumprir suas finalidades a Instituição se organizará 

em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessári 

Artigo 6° - Cada unidade de ·prestação de serviço terá seu Regimento Inte 

aprovado pela Assembleia da Instituição, que disciplinará a finalidade e se 

funcionamento dentro das normas da entidade mantenedora. Artigo 7° - Constitui 

fontes de receitas da Instituição, destinadas à manutenção dos seus serviços e 

cumprimento das suas obrigações: I - contribuição da primeira Igreja Presbiteriana 

de Bauru; II - contribuição dos associados; lil - contribuição voluntária de 

empresas e pessoas físicas; IV - subvenção do Governo Federal; V - subvenção da 

Prefeitura Munlcipal de Bauru; e VI - valores provenientes das matrículas e 

• L--- ________ __, 
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FOLHAS 

mensalidades, pagas por representante ega o a uno matriculado no Ensino 

Fundamental e Médio. Capitulo li - Dos Associados: Artiigo 8º - A Instituição se 

constitui de um número tllmltado de associados que se distinguem nas categorias 

de fundadores, contribuintes e honorários. § 1° - São considerados associados 

fundadores, os que contribuíram para formação da Instituição. § 2°- São 

considerados associados contribuintes os que contribuem regularmente e 

diretamente para a manutenção da Instituição, sendo cadastrados e participantes 

das Assembleias, podendo votar e serem votados. § :-1° - São considerados 

associados honorários os que se distinguem pela prestação de relevantes 

benefícios, reconhecidos pelo voto unânime da Diretoria. Artigo 9° - Os associados 

fundadores e os associados honorários poderão ser associados contribuintes, 

independentemente da categoria que já possuem. Artigo 10 - A admissão de 

associado se fará mediante proposta examinada e aprovada pela Diretoria. Artigo 

11 - Os associados não respondem pelas as obrigações sociais e encargos da 

Instituição, nem mesmo subsldlariamente. Artigo 12 - São direitos dos associados 

quites com suas obrigações: I - Votar e ser votado para os cargos eletivos; II -

Tomar parte nas Assembleias Gerais e votar os assuntos constantes na pauta. 

Artigo 13 - São deveres dos associados: I - Cumprir as disposições estatutárias e 

regimentais; II - Acatar as determinações da Diretoria e resoluções das 

Assembleias; III - Manter as finalidades da Instituição e a prover-lhe os meios de 

fiJnclonamento. Artigo 14 - A demissão de associado dar-se-á por: I - pedido 

escrito; e II - falecimento. Artigo 15 - A exclusão do associado dar-se-á por justa 

causa, ou quando for reconhecido a existência de motivos graves a juízo da 

diretoria da Instituição. Parágrafo único: Da decisão que decretar a exclusão do 

associado, caberá recurso para assembleia geral, convocada para esta finalidade. 

Artigo 16 - Só poderão votar e serem votados nas Assembleias, os associados 

civilmente capazes e que contarem com doze meses ou mais, como associado da 

Instituição, na data da realização assembleia de eleição. Capitulo m - Da 

Administração. Artigo 17 - A Instituição será administrada por: I - Assembleia 

Geral; II - Diretoria; e m - Conselho Fiscal; Artigo 18 - A Assembleia Geral é o 

órgão soberano da Instituição, que se compõe por todos os associados, maiores e 

capazes em pleno gozo de seus direitos estatutários. Artigo 19 - As reuniões a 

Assembleia serão convocadas pelo Presidente ou por seu substituto legal ou po 

solicitação subscrita _por um quinto dos associados da Instituição, com antecedência 

mínima de 08 (oito) dias, através de edital afixado na sede da Instituição, por 

circulares e outros meios convenientes. Parágrafo único - Assembleia Geral 

instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos associados; e em segunda 

convocação 30 (trinta} minutos após, com qualquer número, exceto para a 

~~fEReJCOM O 
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finalidade prevista nos servada as disposições do 

artigo 20, Parágrafo único. Artigo 20 - Compete privativamente a Assembleia 

Geral: I - Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal; II - Destituir a Diretoria e Conselho 

Fiscal; III - alterar o estatuto; J.V - Aprovar o Reglmento Interno e suas 

modificações; V - Decidir sobre extinção da entidade nos termos dos artigos 42 e 

44 deste Estatuto; VI - Decidir sobre a aquisição, allenaçiío ou oneração de bens, 

hipoteca ou permuta de bens patrimoniais. VII - Apreciar recurso da decisão que 

d·ecretar a exclusão de associado. Parágrafo único: Para deliberação que se refere 

os incisos, II, m, J.V, V e VI, é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes 

à assembleia especialmente convocada para esse fim, nãc1 podendo ela deliberar, 

em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 

um terço nas convocações seguintes. Artigo 21 - A Assembleia Geral reunir-se-á, 

ordinariamente, anualmente, convocada no prazo previsto no artigo 19, para: I -

Tomar conhecimento do relatório anual; e II - Discutir e homologar-as contas e o 

balanço aprovado pelo Conselho Fiscal; Artigo 22 - A Assembleia Geral reunir-se

á, extraordinariamente, convocada na forma do artigo 19, para o fim previsto no 

artigo 20 e seus incisos. Artigo 23 - A Diretoria será composta de Presidente, Vice

Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo 

Tesoureiro, Superintendente e Vice-Superintendente. Parágrafo único - A 

Diretoria eleita pela Assembleia Geral, será homologada e empossada pelo 

Conselho da igreja Presbiteriana de Bauru. Artigo 24 - O mandado da Diretoria 
• será de 2 (dois) anos, sendo vedada mais de uma reeleição consecutiva. Artigo 25 ... 

- Compete a Diretoria: I - Elaborar e executar programa anual de atlvfdades; II -

Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual; Ili - Fazer parcerias 

com Instituições públicas, privadas e internacionais para mútua colaboração em 

atividades de Interesse comum; J.V - Elaborar Regimento Interno para aprovação da 

Assembleia. Artigo 26 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente a cada 6 (seis} 

meses e extraordinariamente sempre que for necessário. Artigo 27 - Importará 

em abandono de cargo o não comparecimento de qualquer membro da Diretoria em 

2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) Intercaladas, sem motivo justificado u 

justificável. Artigo 28 - Compete ao Presidente: I - Cumprir e fazer cumprir 

Estatuto e o Regimento Interno; n - Representar a Instituição, ativa, passivame 

em juízo e extrajudicialmente; III - Convocar e presidir as reuniões da Assemblei 

Geral e da Diretoria da Instituição; IV - Ser um membro permanente dilS diretorias 

das unidades de prestação de serviços da Instituição; e V - Assinar documentos 

relacionados à área financeira, juntamente com o tesoureiro e toda e qualquer 

documentação referente à transação patrimonial. Artigo 29 - Compete ao Vice

Presidente: I - Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; II - Prestar, 
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o 30 - Compete ao Primeiro 

Secretário: I - Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral e redigir as 

atas; II - Controlar o fichário dos associados; III - Submeter à apreciação da 

Diretoria a admissão e demissão de associados. Artigo 31 - Compete ao Segundo 

Secretário: 1 - Atender correspondências e exeaJtar outros serviços congêneres; II 

- Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou Impedimentos; m - Prestar, de 

modo geral a sua colaboração ao Primeiro Secretário. Artigo 32 - Compete ao 

Primeiro Tesoureiro: I - Arrecadar contabilizar as contribuições dos associados, 

rendas de qualquer natureza, donativos, mantendo em dia a escrituração; II -

Pagar as contas e autorizar despesas; m - Providenciar abertura, movimentação e 

controle de contas em estabelecimentos de crédito, assinando sempre em conjunto 

com o Sr<>. Presidente; IV - Apresentar balancetes contábeis mensais; V -

Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral; VI -

Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; VII - Conservar, sob 

sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria. Artigo 33 -

Compete ao Segundo Tesoureiro: I - Elaborar a prestação de contas juntos aos 

órgãos públicos, dentro dos prazos estabelecidos, auxiliado pelo Primeiro 

Tesoureiro; Il - Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou Impedimentos; 

III • Prestar de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro. Artigo 34 -

Compete ao Superintendente: I - Assessorar a Diretoria em todas as suas 

atividades; II- Administrar o quadro de empregados e prestadores de serviços, 

mantendo em ordem a documentação pertinente; m - Elaborar relatórios mensais 

das atividades e necessidades da Instituição, zelando pela boa manutenção dos 

bens móveis e imóveis; IV - Contratar e demitir empregados; Artigo 35 - Compete 

ao Vice-Superintendente: I - Responder pelo inventário dos materiais e 

equipamentos dos diversos setores e unidades de prestação de serviços da 

Instituição; II - Observar e comunicar à Diretoria, avarias nos prédios, mobiliários e 

equipamentos que necessitem de reparos rotineiros, de emergência, ou mesmo 

reposição; III- Responsabilizar-se pelo intercâmbio de Informações entre o 

Administrador e a Diretoria o tocante aos assuntos de almoxarifado, sua 

organização e funcionamento; IV - Substituir o Superintendente em suas fal 

impedimentos; V - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Superlntend 

Artigo 36 - O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros, eleitos 

Assembleia Geral. Par6grafo 6nico - O mandato do Conselho FtSCal se • ....__,,, 

coincidente com mandato da Diretoria; Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: I -

Examinar os livros de escrituração da Entidade; II - Examinar o balancete 

semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito; m - Apreciar os 

balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria; Parágrafo 

-SP 
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único - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 6 (seis) meses e 

extraordinariamente sempre que necessário. Artigo 38 - No caso de vadlncia de 

qualquer cargo será convocada dentro de 30 (trinta) dias da constatação da 

mesma, a Assembleia Extraordinária para preenchimento da vaga, através de 

eleição, confonne artigo 20 (vinte), inciso I. Artigo 39 - As atividades dos 

Diretores, Conselheiros, associados, fundadores, contribuintes e honorários, serão 

Inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer fonna 

ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam 

atribuldas. Parágrafo único - A Instituição não distribuira resultados, 

dividendos, bonificaç6es, participaç6es ou parcela de seu patrimônío, sob 
nenhuma forma. Capítulo IV - Patrimônio: Artigo 40 - O Pabimônlo da 

Instituição será constituído pelos estabelecimentos por ela mantidos, por Imóveis, 

móveis, máquinas, utensílios, veículos, ações, apólices da dívida pública, 

mensalidades dos associados, donativos em dinheiro ou espécie, valores 

provenien!Bs das matrículas e mensalidades do Ensino Fundamental e Médio, 

auxílios oficiais ou subvenções de qualquer tipo. Artigo 41 - A alienação de bens 

Imóveis, somente poderá ocorrer após esrudos da Diretoria e Conselho Fiscal e 

apresentação de motivos à Assembleia Geral, convocada para este fim, a qual só 

poderá ser efetivada se aprovada por deliberação, na forma prevista no artigo 20, 

parágrafo único. Artigo 42 - Ocorrendo a dissolução social .da Instituição, os bens 

remanescentes serão destinados a Instituição congênere, ligada à Igreja 

Presbiteriana do Brasil ou entidade com os mesmos fins, de caráter evangélico, 

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou órgãos que a lei venha 

determinar, com personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no 

Estado de São Paulo. Parágrafo único: Não caberá restituição aos associados, em 

nenhuma hipótese, das contribuições financeiras, ofertas, doações ou legados, por 

se tratar de ato voluntário dos doadores ou ofertantes. capítulo V - Das 

Disposições Gerais. Artigo 43 - A Diretoria de cada unidade de prestação de 

serviço, mantida pela Instituição, será nomeada pela diretoria da mantenedora, qu 

terá sempre a seu critério as prerrogativas e funçõ 

Artigo 44 - A Instituição será dissolvida por decisão da Assembleia Ge l 

extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tom 

Impossível à continuação de suas atividades por deliberação, na fonna prevista no 

artigo 20, parágrafo único. Artigo 45 - A Instituição poderá finnar convênios com 

outras sociedades nacionais ou Internacionais, autarquias, o poder público ou 

empresas no interesse de sua manutenção, desenvolvimento e ampliação.§ 1°. -A 

Instituição aplicará integralmente suas rendas, recursos privados e eventual 

,., 



resultado operacional, na manutenção e desenvolvimento dos objetiv,os 

Institucionais. § 2°. - A instituição aplicará Integralmente seus recursos públioos no 

Muniápio de Bauru ou no Estado concesS(lr. § 3°. - A instituição aplicará 

integralmente as subvenções públicas e doações recebidas nas finalidades a que 

esteja vinculada. § 4° - A Instituição encerra o seu exeirácio fiscal no dia 31 de 

dezembro de cada ano. Artigo 46 - O presente Estatuto poderá ser reformado, em 

qualquer tempo, desde que não contrarie a finalidade da Instituição, por decisUo 

em Assembleia Geral, especialmente, convocada para este fim por deliberação, na 

forma prevista no artigo 20, parágrafo único. Artigo 47 - O presente Estatuto, 

aprovado pela Assembleia Extraordinária da Instituição Beneficente Bom 

Samaritano, realízada em 03 de setembro de 2017, entra em vigor, na data do seu 

regi$ em. ca~rto. Artigo 48 - Os casos omissos serão resolvidos peJa Diretoria 

· e refe~ndad~ pela Assembleia Geral. Bauru, 03 de setembro de 2017. Luiz 

Eduardo dos . Santos Presidente. Valéria Cláudia da Costa Coppola Advogada 

OAB/SP 209.798. O presidente Luiz Eduardo dos SantQs agradece a advogada 

Valéria aáudia da Costa Coppola pela colaboração p~"tada na elaboração das 

alterações do nosso Estatuto. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 

presente Assembleia Extraord;nárla, às vinte e duas horas, com uma oração feita 

pelo Vice-Presidente Marcelo Mata de Sousa e, para constar, eu Luiz Henriqllle 

lJRU-l 

Astolfi campanhã, primeiro secretário, lavrei a presente ata_ que após lida e 

ap~va~os pLJ será por mim e pelo presid~nte Luiz Eduardo dos 5a')tPS .1,. ~ 
assma~r'<:_~ ~~ ~ ~,,~- ~ .. ~ ~ 

. 'iP~, / -~~ 
A presente cópia da ata da Assembleia a:;yf~ i"bllirl~ da Instituição Beneficente ~

4 

Bom Samaritano, livro n°. 2, folhas 47 a 53 e versos. Eu, Luiz Henrique Altolfi 

campanhã, secreu:· · , subscrev<e assino com o Presidente Luiz Eduardo dos(' / 

Santos a Ata e cóp • L~ 1 r ,~ o--Q--' ~~ ...J~ ~ 
vM ~ ~ e ,,,oe-o c:,Uf1 , . 

/ 
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Ata 131 - Ata dá Assembleia Ordinária da Iilsbruic;ã,:, Beneficente Bom Samaritano. 
Aos vinte e cinco do mês de fevereiro do ano de dois mil e de.ioitD, às vinte e uma 
h!>~, .r.i!> T!m:!PJ!> @ P.rJ.melf'il Jg_reja P.resblt.e.rlan.il de .Bauru, .sib> .à .r:ua Antonio 
Alves, número nove, cinquenta e três, em Bauru, SI>, sob a presidência do Sr. l..ulz 
Ed.uard.o dos _Santos, tendo assinado a lista de pnisença vinte e três s6clos. A 
reunião tem Inicio com uma oração feita pelo pn:!Sii:lenw $r, W.1.?: !;{11,1il1!.fp d~ 
Santos, a quai foi convocada para a leitura e aprovação das atividades dos anos 
letivos de 2016/201~ e para e~!> da nov;i l;)JlfflJrJa pari, 9 6iíl!nk> 2618/2026, 
Uma vez constatada a insuficiânda do quórum, o Sr. Presidente dá por encerrada a 
Reunião, convocando-a para reunir neste mesmo local em s"egunda convoc:ação, 
apéis trinta {3Q) 1:11lnutos. ~afia mais havendo a tratar e(ICeffll-se a reunião às vinte 

. e uma horas e cinco minub>s. Eu, ""71'1"'''1!°iQ~ Asb?ffi ~mpa~ã., ~JiQ, ~I 
' e assino a presente ata, jun o S~ Pr~dente. a) ~ Henrique Astolfi 

campanhã b) Luiz Eduardo dos sa 1 ) ~ ,~ Gt_U · 
': ~~-,d.> ~ ~ 

Ata da Assembleia Orlitnaiià da Instituiçãp Senefira.nte Samaritano 7,,,,,..,._, 
Aos vinte e cinco do mês de -fevereiro do ano de dois ínil e dezoitó, às vinte e uma · 
horas e trinta e cinco minutos, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Bauru, sito à rua Antonio Alves, número nmr.e, cinq1JIenta e três, em Bauru, SP, sob 
a presidência do Sr-. Luiz Eduardo des santas, tendo assinado a lista de presença 
vinte e três sócios. Esta Assembleia ôrdlnárla foi ccnvocada legalmente para ouvir 
o relatório das atMdades i016/iQ18 e eleger a nova diretorta para o biênio 
2018/2020. o Sr. Presidente apresenta o ~la~rio de aijyldades (lo .blên_tp 
2016)2018, bem como o receblment:o de doa9)1!5 e despesas, assim projetadas: 
2018 - Contrlbuic;ões e Aluguéis R$7.750,00; Convênio Prefe!tura - SME 
~;i!-9,:1-12,!)1; T~I ReçeltijS Mensais: R$36.862,51; 2018 Despesas Folha de 
Pagament:o R$22.110,72; Tributos R$3.973,00; DAE, CPR. e Tel~one R$1.100,®i 
Produtos de Umpeza e de Manutenção R$1.000,00; Cesta Básica R$1.210,00; 
Vale Transporte R$1.050,00; Total das Despesas R$31.443,72; Previsão 2018 com 
Reajuste de 7%: R$33.644,78; Previsão _de Receitas ~ R$36.862,51 - Previsão de. vt· _, 
Despesas: R$3-3.644,78; Superavit Mensal: R$3.217;73. Ao final do ano: 
R$38.612,76, o valor será provisionado para pagamento do 13º salário e parte das 
férias; Saldo· Conta Corrente Recursos Próprios em 23/02/2018: R$23.844,24; 
Saldo Conta Corrente Prefeitura em 23/02/2018: R$29.254,25. Reallzaçfies de 
_Interesse ger.al; Man.lllenção Estrutura F-5ica - PinbJr:a das salas e portas, Pintura 
das lousas nas salas, Manutenção dos pisos eidlemos, Reforma caixa de Esgoto, 
Colocação de piso antlderraj>ailte no refeltói1o, Refoona e p1nturà .d~ brtnquedos 
dó i>à.rílúé, Refo,ma e plõtura .da .R.at.i:IPil de .a~ ão M.ettórlo, Ti'ocà de ·vasós 
sanitários, Isolamento da área dos depósitos corn grades, Construção da Quadra 
Recreativa, Construção de um banheiro masculino na sala dos professores, 
Continuidade no Trabalho &angelístico mm todas as turmas, Pmjetos .em paix:eria 
com 1> ftlllnlstério de Educ.ação Cristã, Conbibuição Mensal das Famílias, Participação 
do Conselho Escolar, Participação da Equipe em ansas de fonnação -Continuada; 
Ass "'Iria P.edagógica .com a pmi'essora lella Arruda, Apresentação e 
Desenvolvimento do Projeto da Escola Cristã Bom Samaritano; Projetos: 
Implementação da Escola Cristã Bom Samaritano em 2019; Troca do mobiliário; 
Consolidação dos b:abalhos .evangelístims. A seguir .o pn!Sidente .apresenta a 
seguinte chapa para formar a diretoria do Biênio 2018/2020: Presidente: Alalse 
Pinheiro dos Santos; Vice-Presidente: Luiz Eduardo dos santos 19 secretário: Luiz 
Hem-Jqtle .Astblfi Campanb.ã; J.O Seaetánt>! Lella femal'ldes Arruda; 1º Teso.l.UEÍJl)! 
Francisco Roberto Caldeira; 2° Tesoureiro: Luciano Domingos Carrasco; 
Superintendente: Gutemberg de campos Neves; Vlre-SUperlntendente: -José 
Antonio Fontana; Conselho Ascal: célio Edmundo Dionísio, Darci Murilo Carrion e 
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José Rui Fem!ira da Silva.: Há uma proposta para que .a eleição seja feita por 
aclamação, uma v.ez .que exisre uma só .chapa, o que .é acetto por todos os 
PI esentes. Feita a eleição por aclamação, foi a mesma eleita por unanimidade de 
votos .. A posse da diretoria ~ra eleita foi dada no mesmo momento pelo conselho 
.da P.rin'>Air.a Igr.eJa .Pl'.esblte~ ® i,a.wv, Mas t> ~D !IP m~1P Jnk:Jor-:;e-6 
em 20/03/2018-qqandq.~ o ~to anterior. Nada mais havencJQ a tratar, 
encena-se: a rei,niãq ~ .t!ipa Qf'IIÇfiQ pelQ_ ~ Marcelo Mata de Souza. Para 
constar, eu, Luiz Henrique Astolfl campanhã, seaetárfo, lavrei e assino a i,,eseub:: 

~~ q~e~·. se~r lida e'adtad:h~=~7-:' = =r: ~se~r / 
~e . . ~~~--~(Bc-'--~' 4e,t.o ~ ~ ifi 

é/ . ✓-· 
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~.7'JÓ28 SSP SP e CP. 890.636 .. ~~~. r~ic;f~~ e d9 . "ciliQdo o .Rua Qodrigo ~~.-4-45 - Apto 92, Centro, 
Bauru, SP, telefone: 14 99nt-1M"5, e-mail: 1-edusant tmail.com. 

/.·· ./ - . 
1° Secret~ó: WIS HENU:dÍE ASTQLFI MPANHA, brasileiro, pisado, Publicit~ portador do RG 
27.649.769-X SSP SP e ~2~.63$-03, r,e,si~e e .domiciliado .a Qr.10 AJto Acré,Í8-72 ~ .Jd. Bela VJsta, 

- ; Baul"u, SP, telefone: 14 99702;..tS39,e-mail:lui~iquecampanha@~l.com. .,.-

20 Secretór~10: ✓ "FERNANDES=~· brasileiro, -~a;'Pedagoga, portadora do R~ 89 SSP SP e 
CPF 792.943. - , residente e .do · 1Gdo a Rua Ivani ~ lmeida Andrade, 1-12-5, Centro, Bcnru. SP, ·teJefone: 
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1° Te.sour~ro;.,FRANCISCO TO CALDEIRA, brasileiro, casado, Técmco em CoAtdi>ilÍdade, por1ador do RG 
~J7?.44?"SSP SP e CPF ~806.138-n.~dent.e.e.domiciliado a Rua Or~i, 8 .. 85-Apt.o. 3,4. ~ Bloco 28, 

-Parque Flamboyant, Bauru. SP, telefo,yat14 98100-1455, e-mail: chicocal~@hotmail.com. 

2° Tesoureiro: ~ I)()~ brasileiro, casado, Cotnt~o. porta~; lt217.862-6 
SSP SP e CPF 170cÚ4.258-07, residârte e domiciliado~~ de Ccls.m, 13-40 - Apto 23 F, Vila Coralino , 

Bauru, 5P, tolÚOlle! 14 99797 ~!lia, _7"1Í: --~-""mbauru.oom.br. -· ' , _ i 
Supc>..rintendente: 6lJTEM.IB(& ✓CAMPOS NeVES. brasileiro, casado, Vend~ador do ~ ~.999.8 
SSP SP e Q>F 195.319.()8Í--OO, residente ~íniciliado ~ ~amin eonstint.9~2<>-Ãpto 1202 Ed. Abrolhos, Jd. 
Brm:il, Bauru, SP, telefone: 14 98744-IDZ, e.-mail: gmi.nete;@hotmail.com. 

- - Vice Superintendente.: J~NT~~ANA, brasileiro, ~o. Empresário, portador do RG ~.ggi__ 
SSP SP e CPF 408.843.~~. ~jdente a Rua Lourenço Carmi')~-68, Lago Sul, Bauru., SP telefone: 141.f223-
4259, e-mail: gerlenafont~.com.br . 

. , CONSa.HO FlSC:AL _,.,.,.-

CÉLIO El>MUNl>O• ·M~. brasiieiro, cosa~mercidrio, portador do ~134 SSP _§f..-e .CPF 
001.932.308-~esidente a Rua Almeida ~16-61, Jd. Brasil, Bauru, SP, telefone.: 14 988~31, e.-maih 
ce.lio.shirlei@ho~m. .,,.- · 

DARCI MURn.0., C •• brasileiro, casado, Bancário, p~ador do RG 20.~ SSP SP e CPF 
067.769.2~ residente. e d~ Rua Augusto· J~$.. ~-;59 - J'd.J:YJ'9.pg. ~ . SP, t e:l.efs>n~: .14 
99769-79n, ~il: darcimurilo~oo.com.br. ,,... 

JOSÉ RUI ~~~VA. ~ro. CGSado, Contador, portador do RG 4.948.~ SP CPf 
073.257.~68, resident~e domicilidéÍÓ a Rua Paraguai, 4-95, .Jd . . Ta::r::a B!. . 4 99n1-

5429, e-mail: jryjsilvaptS'óí.com.br. c~h_~'.~· ~~:;--~' E COM o 
.·: -~ · .. ,r; AL 

- - "e: 
• Rua ;ianto Antônio, 15-41 Jardim Bela Vist - ~l.Ot·>v-~ ~ aw,;:,1~õai'---

• CNPJ: 45.031.150/0001-09 *E-mail: crechebomsama1·itano@yahoo.com.br - Fone (14) 3222-6507 
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12/06/2019 Comprovante de lnscrtçlo e de Slluação C8daslral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1 

PROC. NR Jq J / =, ·_ 
/ • A'-.,.;;; 

~ASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 1::;M:::::::lH=AS:::U::::::i/:m:::: t..=J:=..:JÉ::== 
HOMERO OE IHSCRICAO 
45.031.150/0001-0 
MATRIZ 

l COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DF: SITUAÇÃO ~;~~ 
1 CADASTRAL 

f NOME EMPRESARIAL / 
INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 

L:_!!ú_.~_!.'°_"""_'_ªª_""" __ ENTO __ - __ ae_,""'_~_~_1 ________________ ~f (:.S 
CôDIGO E DÊSêRÍçÃÕ DA ATIVIDADE ECONOAIIC,\ PRINCll'AI. 
85.11-2-00 • Educação Infantil • crech& 

êõõlGO E DESCRIÇÃO DASATI\IIDADES ECONÕMICAS SEêüNííAAíÁs 
Nãolnformada 

êõDIGOEDEsêíííêÂÕDANATUREZAJURfÍÍICA 
399-9 • Associação Privada 

11-
SITUAÇÁO ;.;;;;.,4..;- 1 1 OAll\ DA smíÃçAÕ CADASTRAI. A::::ffi=:11.......:.../ __ ··-________________ ___, ~3111/2005 

1 M011VODEsíi\1\çAõCAl>ASTIW. 

l ~ESl'EC1AI. 1 1 ~sífuÃêXOESPECIAL 

1 
1 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 12/06/2019 às 10:00:53 (data e hora de Braslfra), Página: 111 

hllps-J/www.recefta.fàzenclagov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpJreva/Cnpjreva_Comprovante.asp f/1 
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PREFEflURA MUNICIPAL DE BAURU : 

De~==~!~i~:=:~~~~~~é~;Rn ~sq~~;:j 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastr/ 

Código da Certidão gerado: 1963681 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
502718 · 11/04/2007 
Nome Empresarial: / CPF/CNPJ: 

INSTITUICAO BENEFICENTE Bfa™ 45 031 150/0001-09 
SAMARITANO · · 

Endereço fiscal: Número: Complemento: 
RUA STO. ANTONIO 15-41 
CEP: BairroJDistrito: UF: Município: 

;~~SO- JD. BELA VISTA SP BAURU 

Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3222-6507 Comercial 

Dados da Ativídade 
ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da Atividade: 

99.99 4.47 11/04/2007 ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATNA 

99.99 11/04/2007 11,0412007 ENTIDADES E INSTITUICOES PUBLICAS OU 
PARTIC DE CARATE:R SOCIAL, DESP RE 

Descrição da Atividade: 
-A CRECHE OBEDECERA A UMA PROGRAMACAO DE A"nvtDADES ELABORADA 
PELA INSTITUICAO , NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL EM SEUS ASPECTOS 
FISICOS, PSICOLOGICOS, INTELECTUAL E E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A 
FUNCAO DA FAMILIA E DA COMUNIDADE ATRAVES DE ATMDADES. 

· Situação da , 
Inscrição/ 
ATIVA/ 

Datada 
situação: 
12/06/2019 

Certidão emitida em: 12/06/2019 

ED16123D2476CCBE9C300EF77A82A4BE 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

www2.bauru.sp.gov.br/financasloerlidoes/imprimir_consulfa.aspx?c=1963681&chave=ED16123D2476GCBE9C300EF77 A82A4BE 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

PROC. Ng / 3/ 1::) 
FOLHAS -+= ·1t5~?t(::::=:::::;-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivtDA ATIVA 
· DAUNIÃO ~ 

Nome: INSTrrUICAO BEN~OM SAMARITANO / 
CNPJ: 45.031,150f0001-W 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabffidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certlfloado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tríbulários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) Junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiaís e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as oontribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo único do art. 11 da Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internei; nos 
endereços <http://rtb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratu~tam m base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751. de 2/10/2014. 
Emitida às 10:27:23 do di 2/06/2019 <hora e data de BrasHia>. 
VãRda até 09112/2019 
Código de controle da certidão: 9242.D3E8..44ED.D163 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 
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1 12/06/2019 Imprimir Certidão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU•~::-.:------r:::;-r-h-=---. 
PROC. N2 

Secretaria de Economia e Finanças FOLHAS -,.~~é::===--1 
Departamento de Arrecadação Tribu,u,,,~:..::::..::.:::::z=:a-311:11111--J 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS/ 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963695 

Inscrição Municipal: 502718 / 
Contribuinte: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARIT,\NO - 45.031.150/0001-09 
Endereço Fiscal: RUA STO. ANTONIO, 15-41 
Atividade: -A CRECHE OBEDECERA A UMA PROGRAMACAO DE ATMDADES 
ELABORADA PELA INSTITUICAO , NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL EM SEUS 
ASPECTOS FISICOS, PSICOLOGICOS, INTELECTUAL E E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A 
FUNCAO DA FAMILIA E DA COMUNIDADE ATRAVES DE ATIVIDADES. 
Empresa aberta em: 11/04/2007 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com infonnações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal 
acima discriminada. 

Es1a ooradão- -monte aos Tributos lloblliiriLrange ,om,><rte a,.,._ 
municipal acima identificada. Nos tennos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, 
fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que 
sejam apurados posterionnente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 12/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: {14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

EODB1150E47E5B3A125E5Ell5C99M7F4 
Chave de autenticação 

www2.bauru.so.Q0V.br/linancas/certidoes/imprimír_consulla.aspx?c=1963695&cflrnl&,EODB1150E47E5B3A725E5E35C99A47F4 1/1 
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12/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963718 

Identificação Municipal: 10035051 - / 
Contribuinte: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO - 45.031.150/0001-09 
Proprietário(s}: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO -45.031.150/0001-09 
Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, 2-68 BLOCO AA122 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 
discriminado. 

Esla "8md!lo ...,.,... exdu.,,,.,,,_ aos Tributos bnobiL. abrange somente o ;móv,j 
acíma identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 12/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

BB8A8FAFCF52719ECBA393EDEC0CFD83 
Chava de autenticação· 

www2.bauru.sp.gov.brlfinancas/certidoeslimprimlr_consulta.aspx?o=1963718&ch3V8'"888A8FAFCF52719ECBA393EDECOCFD83 1f1 
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Consulta Reguladdade m e,.,.ep:1nr 

Voltar 
1 ··--•·'ª. e. ... z. •• , -

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

J Imprimir 

Ins<rlçlo, <S.m.=~•M-/. / 
Razão Social:INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO ./ 

Endereço: RUA SANTO ANTONIO / 15 41 / BELA VISTA BAURU - SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FG 1/ 
Validade:02/06/2019 a 01/07/2019 

Certificação Número: 2019060200434938582460 

Informação obtida em 12/06/2019 10:52:50 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://oonsulla-af.caixa.gov.br/consullaaf/pages/oonsultaEmpregador.jsf 1/1 
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de 1 ti I Pâgina 1 

""''"" /~-::· 11WB::J JUSTIÇA DO TRABALHO / 

CERTIDÃO NEGA'l'rvA DE DÉBITOS TRABALHISTAS/ 

Nome: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.031.150/0001-09 

Certidão nº: 173984182/2019 
Expedição: 12/06/2019, às 10:24:33 
Validade: 08/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se~ue I.NSTI.T~ENZl'I.CENTE BOM SAMARI.TANO 
(MlllUZ E FI.LDUS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

45. 031.150/000 -09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certtdão !;Illitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

mli'ORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt~tst.jus.br 
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços 

='Qf'H r .. Receita Federal ,~~ CERTIDÃO 1 

Confirmação de Autenticidade das 
Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 45.031.150/0001-09 

Data da Emissão : 12/06/2019 

Hora da Emissão : 10:27:23 

Código de Controle da Certidão : 9242.D3E8.44ED.D163 

Tipo da Certidão : Negativa 

1 PROC. N2 
FOLHAS : 

Certidão Negativa emitida em 12/06/2019, com validade até 09/12/2019. 

1 Página Anterior 1 

Legislação Canais 



Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónicamente. Número da transação: 1963695 

Inscrição Municipal: 502718 
Contribuinte: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO - 45.031.150/0001-09 
Endereço Fiscal: RUA STO. ANTONIO, 15-41 
Atividade: -A CRECHE OBEDECERA A UMA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES 
ELABORADA PELA INSTITUICAO , NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL EM SEUS 
ASPECTOS FISICOS, PSICOLOGICOS, INTELECTUAL E E SOCIAL, 
COMPLEMENTANDO A FUNCAO DA FAMILIA E DA COMUNIDADE ATRAVES DE 
ATIVIDADES. 
Empresa aberta em: 11/04/2007 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso 
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a 
inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliãrios e abrange somente a 
inscrição municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário 
Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais 
débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 12/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 
-Bauru/SP-CEP: 17040-

900 
Fone: (14) 3223-1514-

Fax: (14) 3234-2993 
http://www.bauru.sp.gov.br 

E0OB1160E47E5B3A725E5E35C99A47F4 
Chave de autenticação 

http :/ /www2 .bauru. sp .gov. br/financas/ certidoes/im primir _consulta. aspx? e= 1963 69 5&... 28/06/2019 
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l"°""' i 1' '9- fv ~ FOLHAS G .3 
PREFEITURA MUNICIPAL ~E """"" 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963718 

Identificação Municipal: 10035051 
Contribuinte: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO - 45.031.150/0001-09 
Proprietário(s): INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO - 45.031.150/0001-
09 
Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA, 2-68 BLOCO AA122 

4' CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso 
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao 
imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos lmobiliãrios e abrange somente o 
imóvel acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de 
Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos 
anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 12/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 -
Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: 

(14) 3234-2993 
http:llwww.bauru.sp.gov.br 

B88A8FAFCF52719ECBA393EDEC0CFD83 
Chave de autenticação 

http:/ /www2.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir _ consulta.aspx?c= 1963 718&... 28/06/2019· 
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Dúvidas mais Frequentes j Início I V - 1 .C 

Situação de Regularidade do Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 45.031.150/0001-09 

Razão social: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 

esultado da consulta em 28/06/2019 16:46:31 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

Voltar 

O uso clestas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 

autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

ps :// consulta-crf.caixa.gov. br/ consultacrf/pages/ consul taEmpregador .j sf 28/06/20 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 45.031.150/0001-09 

Certidão nº: 174941128/2019 
Expedição: 28/06/2019, às 16:52:55 
Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
45. 031.150/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

INST ITUIÇÃO 
BOM SAMARITANO 

Plano de Trabalho 

Junho a Dezembro 
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, • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

PLANO DE TRABALHO 2019 

(junho a dezembro) 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

1. 1. Nome da Entidade: Instituição Beneficente Bom Samaritano - Creche Alice Barros de Azevedo 

Número CNPJ: 450311500001-09 

Endereço: Rua Santo Antônio, 15-41 / Bairro: Bela Vista/ CEP: 17060-455 

Cidade: Bauru/ UF: São Paulo 

Telefone: (14) 32226507 / E-mail: crechebomsamaritano@yahoo.com.br 

1.2. Nome do Responsável pela Instituição: Alaíse Pinheiro dos Santos 

CPF: 145.838.248-66 / RG: 8.174.121-2 SSP SP 

Cargo: Presidente da Instituição 

Endereço: Rodrigo Romeiro, 4-45 AP 92 / CEP: 17015-420 / Telefone: 14 997123106 

1.3. Mandato da atual diretoria: 01/04/2018 - 30/03/2020 
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Instituiçêfo Beneficente Bom Samaritano 

Creche "Alice Barros de Azevedo" 
1.4. Coordenadora Pedagógica: Glaucia Rodrigues de Faria 

Telefone: (14) 32226S07 

E-mail: glaucia_rfaria@hotmail.com 

( l.S. Constituição da Entidade conforme Estatuto 

Artigo lº - A Instituição Beneficente "Bom Samaritano" é uma Sociedade Civi~ sem fins lucrativos, fundada em 12 de dezembro de 

1949, pela Igreja Presbiteriana de Bauru, com duração por tempo indeterminado, C.G.C número 4S.03 l. IS0/0001-09, reconhecida de Utilidade 

Pública Federal por Decreto número 86.871, de 2S/01/1982, Lei Estadual número 6.910, de 26.06.1990 e Lei Murucipal número 807, de 

07.06.1960. 

Artigo 3º- A Instituição tem por finalidade o amparo à criança, ao adolescente e ao idoso, em caráter emergencial e provisório, à 

assistência social, a promoção da educação e cooperação comunitária, através de creches, escolas, abrigos e outros estabelecimentos assistenciais. 

1.6. Data da Fundação: 12 de dezembro de 1949. 

2 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1 Identificação da Realidade o Objeto 

Atendimento de l 09 alunos de O 1 a OS anos e 7 meses, em período integral na Região da Bela Vista, com repasse de verba Subvençã, 

no valor mensal de R$33.S18,03, saldo de janeiro a maio de R$ 41.670,72 e valor de junho a dezembro de R$ 234.626,21 / 
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' • Instituiçêio Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

2.2 Justificativa e Fundamentação Legal 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 

cinco anos de idade em seus aspectos tisico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da familia e da comunidade (Lei nº 

9.394/96, art. 29). 

A Constituição Federal de 1988 define o atendimento em creche e pré-escola como dever do Estado em relação à educação, oferecido 

em regime de colaboração e organizado em sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

As creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 

crianças de zero a cinco anos de idade por meio de profissionais com a formação específica legalmente determinada, a habilitação para o 

magistério superior ou médio, refutando assim funções de caráter meramente assistencialista, embora mantenha a obrigação de assistir às 

necessidades básicas de todas as crianças. 

As instituições de Educação Infantil estão submetidas aos mecanismos de credenciamento, reconhecimento e supervisão do sistema 

de ensino em que se acham integradas (Lei nº 9.394/96, art. 9°, inciso IX, art.10, inciso IV e art.11, inciso IV), assim como a controle social. Sua 

forma de organização é variada, podendo constituir unidade independente ou integrar instituição que cuida da Educação Básica, atender faixas 

etárias diversas nos termos da Lei nº 9.394/96, em jornada integral de, no mínimo, 7 horas diárias, ou parcial de, no mínimo, 4 horas, seguindo o 

proposto na Lei nº 11.494/2007 (FUNDEB), sempre no período diurno, devendo o poder público oferecer vagas próximo à residência das 

crianças (Lei nº 8.069/90, art. 53). Independentemente das nomenclaturas diversas que adotam, a estrutura e funcionamento do atendimento deve 

garantir que essas unidades sejam espaço de educação coletiva. 

A Creche Alice Barros de Azevedo entende que o direito à creche seja abertura para conquista de todos os outros direitos 

posicionando-se como mediadora do desenvolvimento integral da criança em consonância com a família e a sociedade representando assim, o 

Estado no que lhe cabe na atenção social e educacional das crianças de O a 05 anos. O trabalho desenvolvido prioriza a adequação máxima no 
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' • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

atendimento integral de cada faixa etária propiciando o desenvolvimento físico, psicomotor, emocional, intelectual e social à criança, sujeito da 

história. 

2.3 Capacidade de atendimento 

( Atendimento em Creche e Educação Infantil para crianças na faixa etária de 1 ano a 5 anos e 7 meses (Mês de Referência: Fev./2019) 

( 

Crianças atendidas: 109 

Infantil I: 1 ano a 1 ano e 07 meses - 12 crianças 

Infantil II: O 1 ano e 08 meses a 02 anos e 07 meses - 17 crianças 

Infantil m: 02 anos e 08 meses a 03 anos e 07 meses - 18 crianças 

Infantil IV: 03 anos e 08 meses a 04 anos e 07 meses - 27 crianças 

Infantil V: 04 anos e 08 meses a 05 anos e 07 meses - 35 crianças 

2.4 Forma de atendimento 

Periodo Integral, das 07: 1 O às 17: 00. 

2.5 Critérios de Elegibilidade 

Atendimento às crianças na Educação Infantil, cadastradas na entidade por ordem de inscrição, com as seguintes prioridades: crianç 
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Creche "Alice Barros de Azevedo" 

2.6 Caracterização da Clientela 

A comunidade escolar está constituída em sua maioria de pais trabalhadores domésticos ou do comércio. 70% deles moram em 

bairros vizinhos, utilizando transporte escolar ou veiculo próprio para chegar à creche. 

2. 7 Experiência na realização do objeto da parceria 

A Creche Alice Barros de Azevedo foi fundada em 1970, inicialmente com a proposta de atender os filhos das familias abrigadas na 

Instituição Beneficente Bom Samaritano. No decorrer dos anos, o atendimento foi ampliado à comunidade e foram firmados Convênios com a 

Secretaria do Bem Estar Social do município de Bauru. 

Desde 2005, os Convênios são firmados com a Secretaria Municipal de Educação, integrando a Educação Infantil Pública do 

Município de Bauru. 

2.8 Avaliação Organizacional 

Em setembro/2018 ocorreu a aplicação de uma pesquisa de satisfação com os pais. Dos 100 questionários enviados, obtivemos 

torno de 61 familias com as sejU!Íntes respostas 

!) Avaliacilo auanto a aualidade do atendimento recebido: 

a) Oual o seu nível de satisfação em relar.llo aos servir.ns orestados pela Entidade? 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 

38 22 1 o 

b) E em relacão ao atendimento da PLTUioe de apoio (receocão or11;anizacão e limneza )? 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 
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, • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

48 13 o o 

2) Como você avalia as instalações tisicas e equipamentos da Entidade (salas , mobiliário, materiais, sala de espera, banheiros, espaços livres 
e outros)? 

OTIMO BOM REGULAR RUIM 

30 28 3 o 

3) Como você avalia a Proposta Peda26gica da Entidade? 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 

38 22 1 o 

4) Como você avalia a aualidade de ensino desenvolvido pelos profissionais da Entidade? 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 

44 16 1 o 

S) Como você avalia o desenvolvimento do aluno? 
ÓTIMO BOM REGULAR RUIM 

40 21 1 o 

6) Como você avalia a sua participacão no processo educativo do aluno? 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 

21 35 4 o 
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Creche "Alice Barros de Azevedo" 

l 1) Como você avalia a relacão entre escola e comunidade? 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 

32 27 2 o 

1 s) Como você avalia as condicões de trabalho da eauipe escolar? 
OTIMO BOM REGULAR RUIM 

36 21 3 o 

9) Apresente sugestões de melhorias para o nossos serviços: 

1. Colocar na agenda tudo o que acontece com a criança. 
2. Mais festas folclóricas e ter menos emendas de feriados. 
3. Melhorar os banheiros. 
4. Poder buscar em qualquer horário e enviar fotos das crianças em sala de aula 
S. Entregar as crianças no portão. 
6. Não conheço a proposta da Instituição. 
7. Se tivessem o primeiro ano seria ótimo. 
8. Ter o primeiro ano. 
9. Estou muito satisfeito quanto ao trabalho da creche de modo geral . .Parabéns_a-todoS-os_colaboradores. 
10. Está tudo ótimo, agradeço a toda equipe Bom Samaritano pelo cuidado e amor com minha filha. Deus abençoe a todos. 
11. Vemos o desenvolvimento no caso do Bernardo e estamos muito gratos pelos serviços prestados. Voltamos há pouco tempo de 

Curitiba/Paraná e ele aprende muito com vocês, estão de Parabéns! 
12. Será dificil falar alguma coisa porque faz tão pouco tempo que minha filha está na creche. Não tenho nada que reclamar e nem melhorar, 

só tenho a agradecer por vocês cuidarem da minha filha com muito amor e carinho e dedicação. Obrigada por tudo. 
i3. Está tudo bom. 
14. Eu acredito que está ótimo do jeito que está tudo e todos estão de parabéns. Não vejo no que tem que melhorar. Meu filho adora estudar e 
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Instituição Beneficente Bom Samaritano 

Creche "AI ice Barros de Azevedo" 
passar o dia nessa creche. E se ele está feliz e satisfeito, eu mais ainda. Obrigada por tudo! 

15. Pra min,. não precisa de mais nada!!! Escola ótima em tudo. 
16. Na minha opinião tudo está ótimo, as crianças evoluem super rápido, acho que se tivesse o primeiro ano, as crianças aprenderiam super 

rápido. Professores nota 10! 
17. Pra mim está muito bom, uma das melhores escolas que já conheci. 
18. É uma excelente escola, acredito que a equipe escolar esteja em constante avaliação. Não tenho sugestões para acrescentar no momento. 
19. Eu acho tudo muito bom e vejo progresso em semanas da minha filha. Acho que deveria oferecer alguma atividade tisica como, por 

exemplo, dança, música e esporte. 
20. Olha eu acho a escola muito boa mesmo. O que vocês fazem é um ótimo serviço para todos os alunos. Muito obrigado por tudo. 
21 . Não tenho do que reclamar, todas da equipe Bom Samaritano são maravilhosas. 

As respostas foram organizadas também por meios de gráficos: 

l .a) Qual o seu nivel de satisfação em relação aos serviços prestados pela Entidade? 
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Creche "Alice Barros de Azevedo" 

1. b) E em relação ao atendimento da equipe de apoio (recepção, organização e limpeza)? 
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2) Como você avalia as instalações tisicas e equipamentos da Entidade ? 
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3) Como você avalia a Proposta Pedagógica da~Entidade? 
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4) Como você avalia a qualidade de ensino desenvolvido pelos profissionais da Entidade? 
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Instituição Beneficente Bom Samaritano 

Creche "Alice Barros de Azevedo" 
5) Como você avalia o desenvolvimento do aluno? 
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6) Como você avalia a sua participação no processo educativo do aluno? 
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7) Como você avalia a relação entre escola e comunidade? 
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8) Como você avalia as condições de trabalho da equipe escolar? 
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Creche "Alice Barros de Azevedo" 

Diante das perguntas realizadas aos pais das crianças matriculadas na Creche Alice Barros de Azevedo, 62,29% dos pais, ou seja 

38 pais responderam à questão la produzindo um resultado final em que a maioria considera a creche ótima. 

Diante da sugestão de que fizessem uma observação sobre como veem nosso trabalho, tivemos 14 pais que se posicionaram de forma 

positiva, cumprimentando a creche ou mesmo considerando a creche boa, sugerindo alguma modificação. 

7 pais observaram fragilidades e sugeriram modificações, ora na estrutura fisica, como melhores banheiros, ora no funcionamento, 

com menos emendas de feriado. Diante disso, pensamos em explicitar de diferentes maneiras nossa proposta pedagógica e a organização do 

funcionamento. 

Esperamos que em 2019 o elo entre família e comunidade seja fortalecido e que cada vez mais olhemos para nossa prática 

administrativa e pedagógica com olhar critico e possamos corrigir as distorções havidas e cada vez mais servir com qualidade as famílias usuárias 

de nosso serviço. 

2.9 Valor Global 

Para o desenvolvimento das atividades da Creche Alice Barros de Azevedo serão utilizados os seguintes recursos, considerando a . .,_ _ __, 

fontes: 

Verba Subvenção Municipal üunho a dezembro): R$ 234.626,21 / Contrapartida da Entidade: R$ 85.714,29 / Saldo de Janeiro a maio: 

R$ 41.670,72/ Total: R$ 362.011,22 
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3 DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1 Plano de Ação 

Nº. METAS 

1 Promover o 

desenvolvimento das 

crianças do Infantil I 

ao Infantil V nas 

diferentes Áreas do 

Conhecimento: 

Língua Portuguesa, 

Matemática, Cultura 

Corporal, Arte, 

Ciências da natureza 

e Ciências da 

sociedade e 

Formação 

~ • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

AÇÕES ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS 

Criar um ambiente especial com todos Professoras, 

Rotina da roda 
sentados, se vendo e se escutando. Berçarista, 

Perguntar, responder, acompanhar a Auxiliares de 
da Conversa 

conversa das crianças, estimulando alguns Desenvolviment 

e intervindo quando necessário. o Infantil e 

Rotina da Promover momentos em roda para a Coordenadora 

autoavaliação reflexão individual e coletiva. Pedagógica; 

Escolher diferentes gêneros textuais; 

Projeto Leitura Recitar poesias; 

Ler diariamente em todas as turmas. 

Oportunizar observações de fotos e 

imagens que se relacionam com a 
Projeto 

realidade; 

ÉticoPolltica; 
Alfabetização na 

Trabalhar a Chamada Viva considerando 
creche 

faixa etária e o grupo; 

Promover situações de brincadeiras de faz 

RECURSOS 

Salários 

pagos com 

Recursos 

Públicos; 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

De junho a 

dezembro de 

2019 
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Rotina do 

Calendário 

Projeto Visitas 

Programadas 

de conta, intervindo para a ampliação de 

representações; 

Oportunizar o desenho livre com 

diferentes materiais e diferentes suportes; 

Registrar ideias, conversas e mensagens 

das crianças, elaborando bilhetes, 

correspondências, registros nos Livros da 

Vida, informativos e receitas; 

Estruturar o lugar das atividades do 

calendário e disposição das crianças nessa 

ârea. 

Estabelecer e rever diariamente 

procedimentos e combinados. 

Visitas: às ruas do bairro; à sorveteria; 

jardim zoológico; teatro; cinema, entre 

outros. 

Avaliação Inicial: Identificar um tema de 

Metodologia por I interesse das crianças, levantar perguntas 

projetos sobre o tema; 

Encaminhamento de Ações: Pensar ideias 
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~ • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

Projeto Como 

brincavam 

nossos pais e 

avós? 

e ações possíveis no sentido de focar o 

conteúdo e objetivos detectados no 

·primeiro momento; 

Selecionar conteúdos, considerando o 

grupo e objetivos. 

Sistematização: Retomar o que foi criado e 

produzido; 

Expressar o que o que viveram e o que 

apropriaram. 

Pesquisar com as familias, os brinquedos e 

brincadeiras antigas. 

Classificar das brincadeiras em: 

Brincadeiras de situações opositivas; 

· Brincadeiras de destrezas e desafios 

corporais; Brincadeiras de imitação e 

criação de formas artísticas. 

Escolher a brincadeira e estabelecer 

objetivos para o grupo; 

Encontro da Família ao final do ano com 

pais e filhos brincando juntos. 
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~ • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

METAS AÇÕES ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS 

Inclusão para todos: Avaliar Observação das Professoras e 

Incluir todas as continuamente as crianças, Coordenadora 

crianças nos grupos crianças nas turmas, relacionando as Pedagógica; 

em que fazem parte e identificando as atividades com a fase 

fazer dificuldades de de desenvolvimento Psicólogo: 

encaminhamentos de aprendizagem e da idade. voluntariado; 

crianças que encaminhando todas 

precisarem de um as crianças que 

olhar avaliativo de necessitarem de 

um profissional avaliação. 

qualificado. 

METAS AÇÕES ESTRATÉGIAS RECURSOS 

Promover o Formação Reuniões Pedagógicas bimestrais com Professoras, 

desenvolvimento Continuada reflexões sobre a pratica pedagógica; Berçarista, 

profissional de para todos os Auxiliares de 

PRAZO DE 
RECURSOS 

EXECUÇÃO 

Salários pagos De junho a 

com Recursos dezembro de 2019 

Públicos. 

Voluntariado: 

sem custos para 

a Instituição. 

PRAZO DE 
ENVOLVIDOS 

EXECUÇÃO 

Salários pagos De junho 1 

com Recursos dezembro de 2019 

Públicos; 
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, • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

todos os funcionários; Encontros quinzenais com a Desenvolvimento 

funcionários da Coordenadora Pedagógica; Infantil e 

Creche; Coordenadora 

Participação em cursos oferecidos pelo Pedagógica; 

Departamento Infantil da Secretaria 

Municipal de Educação; 

Participação em Cursos oferecidos 

pelo Departamento Pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação; 

METAS AÇÕES ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS RECURSOS 

Atingir 70% das Projeto Qualidade Elaboração e Professoras, Salârios pagos com 

famílias, no ano de Vida: Veiculação exposição de painéis Auxiliares e Recursos Públicos 

letivo, nas leituras de informação, informativos; Coordenadora Voluntários, sem 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

De junho a 

dezembro de 2019 
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de painéis 

informativos. 

Atingir 20% de 

( 
participação das 

familias nas 

Palestras 

Informativas 

propostas a cada 

trimestre. 

( 

, • Instituiçêio Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

trocas de Pedagógica; custos para a 

experiências, Busca de Instituição. 

palestras profissionais para Palestrantes: Contatos 

informativas e realização de voluntários; teletonicos, 

atendimento Palestras sobre impressões, 

individual. Desenvolvimento combustível de 

Infantil; palestrantes 

voluntârios: valores 

Confecção de pagos com Recursos 

Convites pelas Próprios; 

crianças para as 

palestras; 
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Nº, METAS 

( 
5 Valores cristãos para 

as crianças e familias: 

Promover o 

desenvolvimento 

integral de cada 

criança, focalizando 

os seguintes pontos: 

relacionamento 

familiar, 

relacionamento na 

creche e social, 

( 
respeitando sua 

identidade e seus 

vínculos familiares e 

sociais. 

~ .. 
Instituição Beneficente Bom Samaritano 

Creche "Alice Barros de Azevedo" 

AÇÕES ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS RECURSOS 

Apresentação de Cronograma de visita Evangelista: cedida Evangelista: sem 

histórias e músicas às turmas nas pela Primeira Igreja custos para a 

bíblicas para todas segundas-feiras pela Presbiteriana de Instituição; 

as 109 crianças da manhã· 
' 

Bauru; Vale-transporte: 

creche em encontros As crianças levam Recursos 

semanais. para a família a Próprios; 

atividade realizada no 

dia; Assim os pais 

têm acesso aos temas 

trabalhados. 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

De junho a 

dezembro de 2019 
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Nº. METAS 

• • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

AÇÕES ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS I RECURSOS 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

6 Fazer algumas !Executar o plano de I Manutenção periódica dos I Profissionais Mão de obra, De junho a 

reformas a fim execução de I ambientes externos e salas de I Liberais; 

e I atividades: 

materiais e dezembro de 2019 

de adequar o reformas 

espaço fisico às !manutenção; 

necessidades das 

crianças. 

4. APLICAÇÃO DE RECURSOS 

FINACIAMENTO TOTAL - SUBVENÇÃO 

VALOR MENSAL: R$ 33.518,03 

SALDO Qaneiro a maio): R$ 41.670,72 

VALOR Qunbo a dezembro): R$ 234.626,21 

TOTAL: R$ 276.296,93 

Limpeza e capinação da área J Voluntários; 

externa quinzenalmente; 

Dedetização da escola 

Contratação de 

serviços 

especializados: 

Recursos 

semestralmente; 1 1 Próprios 

Limpeza da Caixa D'agua 

semestralmente; 1 1 Voluntários: sem 

Manutenção de ambientes com 

Pinturas danificadas. 

custos para a 

Instituição; 
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5.1. RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: Municipal 

Formação 
Cargo 

Profissional 

QT 

1 Superior Pedagogia Coordenadora 

1 Ensino Médio Auxiliar 
Administrativo 

2 Ensino Médio Serviços Gerais 

2 Ensino Médio Cozinheira 

1 Ensino Médio Berçarista 

• • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

" fj! C/H o o 
.§ ;§ ·;::: 'O "' -ci.s ·a o o 
bll "' 'ü < o ~ "" ~ê "';; -E" INSS IRRF PIS FGTS "' 

"' ,-l 'ii > "'- 'ü 
1-< 8a 7,5% 1% 8% - r-- "' "' o " 9% " "' ai 

44H CLT 2612,31 261,00 26,69 29,00 232,00 131,50 414,28 o 

44H CLT 1801,78 178,20 o 17,83 158,40 131,50 254,74 o 

44H CLT 2383,82 204,32 o 23,84 204,32 263,00 340,54 o 

44H CLT 2405,07 215,52 o 24,50 215,52 263,00 350,09 o 

44H CLT 1270,17 107,60 o 12,25 107,60 94,71 175,04 o 

4 Ensino Médio Aux. Desenv. Infantil 44H CLT 5539,32 481,53 o 55,39 481,53 526,00 791,33 o 

6 Superior Pedagogia Professora 22H CLT 8852,28 799,44 o 88,52 799,44 789,00 1264,61 o 

TOTAL GERAL 

Total 

"' Geral: 

~ s gj Total 
<) Mensal Valor + "i: "' "' .., ., 

Mensal "'"" "' :5 .g ·,; 
X7 

"" 13 ., 
o 

552,28 o 4259,06 29.813,42 

339,66 o 2882,11 20.174,77 

454,06 o 3873,90 27.117,30 

466,80 o 3940,50 27.583,50 

233,40 o 2000,77 14.005,39 

o o 7875,IO 55.125,70 

1686.12 o 14.279,41 99.955,87 

39.110,85 273.775,95 

Observações: 1.0 restante do Décimo Terceiro Salãrio das funcionárias serão pagos com Recursos Próprios. 2. O restante das férias das auxiliares serão pagas com Recursos Próprios. 
3. A rescisão das funcionárias serão pagas com Recursos Próprios. 
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-· ----. _.,... __ -- -------------
Fonte de Recurso: Municioal 

Natureza da despesa 

TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa 

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa 

• • Instituição Beneficente Bom Samaritano 
Creche "Alice Barros de Azevedo" 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

5.3 DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 
Luz 180,14 
Ama 180,00 
TOTAL 360,14 

Custo Total (anual) 

Custo Total 

Custo Total 
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li; Custo Total - -1260,98 ,..,., -
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• • 
Instituição Beneficente Bom Samaritano -

Creche "Alice Barros de Azevedo" 

5,4 DESPESAS DE CAPITAUAUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual, 

VALOR TOTAL: 
Fonte de Recuno: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Equipamento, e Material Permanente 

TOTAL 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R$ 234.626,21. 
6,1 - SUBVENÇÃO 

Concedente 

1' Parcela 2' Parcela 3'Parcela 4'Parcela S'Parcela 6' Parcela 1 7' Parcela 1 8' Parcela 1 9' Parcela J 10' Parcela 

RS33.518,03 I RS33.518,03 I RS33.SÍ8,Q3 I RS33.518,03 I RS33.Sl8,03 

Custo Total (anual) 

11' Parcela 12' Parcela 

R$33.518,03 RS33.518,03 

6,2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO ( valor do repasse municipal para quem fez opçllo) 

Concedente - Fonte Municipal 
!'Parcela 2' Parcela 1 3' Parcela 1 4' Parcela s• Parcela 6' Parcela 7' Parcela 8'Parcela 9'Parcela 10' Parcela 1 11' Parcela 1 12' Parcela 

1 1 1 1 

7, CONTRAPARTID~,R$ 85.714,29 

7.1 AUTOMÓVEL: ( ) 8im ( x) não 
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Instituição Beneficente Bom Samaritano 

Creche "Alice Barros de Azevedo" 

-~=-o.,Q, d-'-~ ~~ 
Coordenadora Pedagógica 

Glaucia Rodrigues de Faria 

Presidente 

iro-doTSiantos 

Bauru, 14 de junho de 2019. 

Francisco Robérto Caldeira 
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