
Projeto de Lei nº 66/19, que altera o art. 1º da Lei n 
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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Registro ,,:i Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social -4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

Presidente: Alexandre Prado Branco 
• Profissão: Comerciante ._ 
• Estado Civil: Casado com Simone Bussolo Branco 
• Endereço:_ Rua Argentina, 9-59 
• Bairro: Jardim Terra Branca. 
• Bauru - SP - CEP: 17 .054-050 
• RG: 22.009.131-6 - SSP/SP · 
• CPF: 180.919.908-55 
• Data Nascimento: 20/03/1972 
• (14) 99791-5893 
• E-mail: anpaneis@uol.com.br 

Vice-Presidente.: Élida Maria da Fonseca Costa Farias 
• Profissão;. Professora 
• Estado Civil: Viúva . 
• Endereço: Rua Pedro Silvestre, 03 - quadra B, Lote 8 
• Bairro: Village Campo Novo. 
• Bauru - SP - CEP: 17.048-793 
• RG: 17.116.243-2- SSP/SP 
• CPF: 141.299.378-47 
• Data Nascimento: 17/04/1949 
• (14) 99651-2237 
• E-mail: elidaverdefonseca(a).hotmai l .com 

Rna Alziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Email: cevacbamu@yahoo.com.br - Fone: (14) 32-03-2793 
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( 
1 CGC: 54.702.865/0001-29 

Registro na Secretária da Criança, Fmm1iá e Bem Estar Social - 4.489 
Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 

N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

1 º Secretário: Sebastião Gândara Vieira 
• Profissão: Professor Universitário 
• Estado Civil: Casado com Selma Issa Gândara Vieira 
• Endereço: Rua Joaquim da Silva Martha, 9-51 
• Bairro: Jardim Estoril 
• Bauru-SP-CEP: 17.014-300 
• RG: 9.234.947-X - SSP/SP 
• CPF: 014.509.868-03 
• Data Nascimento: 29/06/1959 
• (14) 997~·2-3644 
• E-mail: sgvieira59@hotmail.com 

2° Secretário: Jacqueline Millen de Miranda 

<J\ 

i 
., • Profissão: Comerciante 

• Estado Civil: Casada com Wladimir da Costa Junior 
"- ·-.._,__ 

• Endereço: Av. das Tipuanas, 20-75 
• Bairro: Residencial Paineíras 
• Bauru - SP - CEP: 17.018-240 
• RG: 22.377.993-3 - SSP/SP 
• CPF: 151.514.108-06 
• DataNascimento: 16/10/1971 
• (14) 99606-4290 
• E-mail: millen 161 O@hotmail.com 

Rna Aiziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Email: cevacbauru@yahoo.com.br- Fone: (14) 3203-2793 
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• 

N". De Inscrição no CEAS: 291200 
N". de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

lº:?~º:.__J.~U.k.gç_ 
• Endereço: Rua 13 de Maio, 24-107 
• Bairro: •d. Estoril IV 
• Bauru-SP- CEP: 17.010-260 
• RG: 4.406.432-9 - SSP/SP 
• CPF: 249.533.188-20 
• Data N::?0-icimento: 20/08/1949 
• (14) 99129-1399 
• E-mail: femandom@clinergia.com.br 

2° Tesoureiro: Wanderson José Mariano Ribeiro 
• Profissão: Industriário 
• Estado Civil: Casado com Fabiana Cristina Felix Ribeiro 
• Endereço: Rua Alarico Sarlo Alves, 2-34 
• Bairro: .".d. Isaura Pitta Garms 
• Bauru - SP - CEP: 17.027-644 
• RG: 26.697.601-5 - SSP/SP 
• CPF: 271.408.458-32 
• Data Ni.r.scimento: 30/04/1980 
• (14) 99702-5028 
• E-mail: ctd.wandersonribeiro@.2:mail.com 

Diretor de Patrimônio: Genilson de Souza Alves 
• Profissão: Comerciante 
• Estado Civil: Casado com Luciana Gualda de Lion 
• Endereço: Rua Teodoro Alvares, .1-70 
• Bairro: 1:'.q. Júlio Nóbrega 
• Bauru - SP - CEP: 17.031-440 
• RG: 22.009.286 - SSP/SP 
• CPF: 174.034.958-02 
• Data N"'.J,Scim.ento: 04/08/1973 
• (14) 98809-3051 
• E-mail: 12:enílson@.gsilkbauru.com.br 

Rna Alziro Zarur, 13-10/13-20. ÇEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Email: cevacbamu@yahoo.com.br-Fone: (14) 3203-2793 
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CGC: 54.702.865/0001-29 
Registro na Secretária da Criança, Familia e Bem Estar Social -4.489 

Nº. De Inscrição no CEAS: 291200 
cvc 

N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

Conselho Fiscal: Osni Borges Sanches 
• Profissão: Publicitário 
• Estado Civil: Casado 
• Endereço: Rua César Rodrigues Ferreira, 3-36 
• Bairro: Jardim de Allah 
• Bamu-SP-CEP: 17.051-190 
• RG: 8.476.565 - SSP/SP 
• CPF: 959.464.388-91 
• Data Nascimento: 
• (14) 99717-8016 
• E-mail: osni.bori;es@hotmail.com 

Conselho Fiscal: Osires Luiz Ribeiro 
• Profissão: Professor Universitário - Analista de Sistema 
• Estado Civil: Casado com Nancy Vitale Ribeiro 
• Endereço: Rua dos Radioamadores, 1-29 
• Bairro: Jd. Brasil 
• Bamu- SP- CEP: 17.011-090 
• RG: 5.203.715 - SSP/SP 
• CPF: 798.108.888-72 
• Data Nascimento: 09/05/1956 
• (14)98111-7010 
• E-mail: osiresribeiro@uol.com.br 

Conselho Fiscal: Reinaldo Brandão 
• Profissão: Delegado Aposentado 
• Estado Civil: Casado com Regina C~lia da Silva Brandão 
• Endereço: Rua Alfredo Ruiz, 18-37 
• Bairro: Jd Estoril 
• Bauru-SP-CEP: 17.014-300 
• RG: 3.357.312-SSP/SP 
• CPF: 215.909.318-15 
• Data Nascimento: 17/06/1944 
• (14) 99601-2552 . 
• E-mail: resbrandao49@hôtmail.com 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Email: cevacbauru@yahoo.com.br- Fone: (14) 3203-2793 

4 



• 

"\.VI Registro na Secretária da Criança. Familia .e Bem Estar Social-4.489 
N°. De Inscriçã<> no CEAS: 291200 cvc 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

Suplente. 
Conselho Fiscal: Marlene dos Santos Tentor 

• Profissão: Advogada 
• Estado Civil: Casada 
• Endereço: Avenida José Benázio, 670 
• Bairro: Res. Parque Esmeralda 
• Agudos - SP - CEP: 17.120-000 
• RG: 9.585.243 - SSP/SP 
• CPF: 436. 776. 308-00 
• Data Nascimento: 
• (14) 3227-2564 
• E-mail: teP.tor@hotmail.com 

Suplente. 
Conselho Fiscal: Wilson Nunes de ~iqueira 

• Profissão: Diretor Financeiro 
• Estado Civil: Casado 
• Endereço: Rua Alípio dos Santos, l 0-19, Apt°. 92 
• Bairro: Vila Nova Cidade Universitária 
• Bauru-SP-CEP: 17.012-195 
• RG: 4.696.574 - SSP/SP 
• CPF: 283.139.338-87 
• Data Nascünento: 12/05/1950 
• (14)98111-3131 
• E-mail: wsioueira@nlaiax.com.br 

~=~~-. PrnldenlO 

Rua Ah.ro Zarur, 13-10/13-20. CEP: 17.033-370 -Núcleo Presidente Gelsel 
Email: cevacbauru@yahoo.com.br- Fone: (14) 3203-2793 

,., ____ , .. ,,. __ , _____ ,, ____ ---· .. ------

s 



PROC.Ne_.....L..;-....,_.,.._""\.._-_-_--r 
FOLHAS 

• 



_\ 

1
-- CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA 
-- R ALZIRO ZA"UR, 13-010 
!!!!!!!!! NUC R P GFi 3EL 
ai~ 17033-370 0AURU/SP -

Lote Roteiro de Lelt1,1ra Nº, Medidor PN 

PROC.N2 
FOLHAS 

Conta de Energia Elttica 
N• 01496m1 ª'"' e 
Data de Emlsdo 20/05/2019 
Dtta de Aprwentaqlo: 23/0l512019 
P;lg; 01 de 01 
C.1nta Contrato N" 310046051940 

Lnltura Próximo Mh 18/08/2019 

Reservado ao Fisco 
l 12 BAUBU256-0Õ00041 1 302766227 701952262 2269.45E9.D2CC.FE4A.7D40.5C76.CE9B.7E52 

PREZADO(A) CLIENTE ' ' 

Não~â .. ~ ··\~··-~ -~ ~ -~~i,fi~di• .-r~ ~têiMif~AAk-:7 ::~~~ .... ~ ~•· ···• . , ~ .. , .. \:~/'~ :'i ~,,,,,, • ,.;s~:,; t •. . 

l·&M•t1.M'Wi•tr~l•·wMr,l.lt1:§ .. . ,._. ... . ' .~ . ✓, ' • ~- • ~ ~ · • • • ,. 
CENTIIO OEVAI.O~CUI,', éJQAN~, : , . _,,~,.- ~ ,_.! , ., ,·:';· ,t,~,,'l',l; :-.- ,. ~-:t,i;.·, 1.zt . , , \ :i:~1ºt.~:CI(~-' . : . . .· •: :,: (::_.,, .. ·. ;', . : - ' . ' ._ 

HISTORICO DE CONSUMO kWh Dias 

.cÕ 

' ·:~ ,·;_ ... \ 
• •.~'.'±1.!~+fi_ • 

.. : /:.; ~~ ~ ·- .~.C,õ,l:S~~~;;i~i;~i~;&~~ij,ê,o~~-"~" "~'!': ".!.'I ""/"' "'~~-,tlr::. ~=13 l!:~:l!i!g:;!'l:i!!!:!!:;":::-.:~~ - • 

~ Conta de Energia Elétrica 

cpfl oaulista • 7 erá ser paga no credenciado ma 
t.n,,;a..:n,,dt"'".c,c,CHI.~ 

DENTiã R MOTORISTAS 6 18 SALA 1 • NUCLEO RES EDISON BASTOS 
CONCRETO ~. •OVEIS AV GETULIO VJ>ROM, O• 22-50 SAI.A 2 • VILA AMERICA 

ENTER NOT, ' AVENIDA GETUUO VAAGAS, 126 • VILA GUEDES DE AZEVEDO 

836200000054 917300403107 333547982038 100460519406 Autenticação Mecãn ca 

I IIIUI IUIII Ili II IIHHlllll li H Ili 1111111 



• 

• 

ragma 1 ae I 

PROC. N2 1 <3 / .... 
~ 

.. - - '} ~ / 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVÀ DO BRAs'ic 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ,~ I COMPROVAN'JE DE ÍNSCRÍÇÃO E DE SITUAÇÃO! DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 2&/04/198B 

1 

,~~ALOR17ACAODACRIANCA 1 1 i'frui.õ DO ESTABB.ECI.IEHTO (NOME DE FANTASIA) 
CEVAC 1 l:1s 1 

1 COÕÍGO E ÕÊSêRÍÇÃÕ OAAlMDAOl:ÊêõNOMK:APRlNCIPAL 
85.11-2-00 • Educação Infantil · Cl1IChe 1 
CÔDIGOE DAS A1llllllAJlES SE 
94.3IMMJO -Atividades •-:rcta;Ott-ledefesa dedialllossoclais 
M 113 8 00--A!Mdades deaga,11 .Das •sCN iallwa&ligadaaiculturaeàillte 
M.99-s-00-A!Mdades 1'111 e iaHns nãoespecilicadasallallormetde 

1 êÓÔ!GO.E DESCRlçÃÔ DA NATIE.EZAJtJRiõí&. 
399-8 -Associação~ 1 

: RALZIROZARUR t LOGRADOURO 1 1~ 1 ICOIFW&TO 1 
j;-Jl3S.370 li~ 1 1~ 

• 1110 
,~AHOO.COII.BR 11 ;:."93,,1,)32113-7650 1 
1 ~fEOERATIVORESPONSAVEl.(EFR) 1 
1 ~T' CADASTRAL 1 

1 DAlll DASÍTÜAÇÃÕ CADASTRAI. 
03111/2G05 1 

1 MOTIVO DESJJUAÇAOCADASTRAt. 

1 

1 ~ ESPECIAi. 1 1 ~ sm.tAÇÃO ESPECW. 1 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/06/2019 às 13:21:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

https://www.receita.fazenda.gov .br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva _ Comprova.. 13/06/2019 

~~& 
~ 



17/06/2019 hrçrirrir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finança· PROC. N2--!---'=~~~~-
Departamento de Arrecadação Trib -~ro~LH~AS~=éia.~~~~=;;f 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1966315 

Número da Inscrição Municipal: 

501963 

Nome Empresarial: 

CEVAC - CENTRO DE VALORIZACAO 
DA CRIANCA 

Endereço Fiscal: 

RUA ALZIRO ZARUR 

CEP: Bairro/Distrito: UF: 

17.033- PRES. ERNESTO SP 
370 GEISEL 

Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3223-8729 Notificação 

Data da Abertura: 

24/01/2007 

CPF/CNPJ: 

54. 702.865/0001-29 

Número: 

13-10 

Município: 

BAURU 

Complemento: 

Dados da Atividade 

ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da Atividade: 

99.99 4.47 01/01/201 O ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

99.99 24/01/2007 3111212009 ENTIDADES E INSTITUICOES PUBLICAS OU 
PARTIC DE CARATER SOCIAL, DESP RE 

Descrição da Atividade: 

ASSITENCIAL SOCIAL(ABRIGO E CRECHE) DE UTILIDADE PUBLICA. 

Situação da 
Inscrição: 

ATIVA 

Data da 
situação: 

17/06/2019 

Certidão emitida em: 17/06/2019 

C24E70EA272108778E38427545FF284F 
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 

~ .MI 1ri um.n nvhr /firumr~s/r.Arti~/i mnri mir r.ms1 dh=I ;:asnv'r.= 1 Afin'.11 AAr.h::i~ r.?4F70F A?n1 nRnRF~??Mi;;I= J:?841= 1/1 
[I 



. 15.101/2019 
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•· 

-

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 81'11!1II 
Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal 

PROC. N2 

FOLHAS 

1 9 1 q,... 

23- ( 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMOA ATIVA 
DAUNIÃO 

Nome: CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA 
CNPJ: 54.702.865l0001-.29 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabifidade do sujeito passim ooima idenlillcado que vierem-a ser apuradas. é certilicado que 
não constam pendências em soo nome, relativas a crédttcs trlbulário& adminisbados peta Secretaria 
da Rtteelta Federal do Brasll (RFB) e a lnsClições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).· 

Esta certidão é válida para o estabeledmento ll1lllriz e-suas filiais e. no caso de. ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos pt1blicos da administração direta a ele vinculados. Refere.se à situação do 
sujeito passivo no amblto da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as COl'lfribl.ú9êl sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo tlnlco do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de-julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internei, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidlio emitida gratuitamente com base na Pollaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:13:0Sdodia 15/01/2019<horaedata de Brasllia>. 
Válida até 14/07/2019. 
Códigt> de controle da certidão: 38C9.9GB4.549F.8EFO 
Qualq1181' rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



14/03/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças s 
Departamento de Arrecadação Trib~c. NQ l g f '5'l,. 1 

~HAS 2,_3 = _,_ -~ 
IDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento e itido eletrõnicamente. Número da transação: 1908455 

Inscrição Municipal: 501963 

• 
Contribuinte: CEVAC - CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA- 54.702.865/0001-29 
Endereço riscai: RUA ALZIRO ZARUR, 13-10 

Atividade: ASSITENCIAL SOCIAL(ABRIGO E CRECHE) DE UTILIDADE PUBLICA. 
Empresa aberta em: 24/01/2007 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com 4nfonnações 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 Arl 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: 14/03/2019 
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 

214CF3C11F808FA93FD8C8DDC59ACE5 
Chavedemánticação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 

Página l de 1 

Departamento de Arrecadação Tributária PROC. N2--::::~::4-é"''"-'-:;:::~ 
FOLHAS 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1962604 

Identificação Municipal: 31217001 

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU- 46.137.410/0001-80 

Proprietário(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 46.137.410/0001-80 
Endereço: RUA ALZIRO ZARUR, 13-0 LOTE 1 027 N RES PRES GEISEL 

. 
CERTIRCAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle 
de tributos municipais, a lnexistüncia de débitos em relação ao imóvel acima discriminado • 

• Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da 
Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão 
deste documento. 

• 

Certidão emitida em: 10/06/2019 
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:/fwww.bauru.sp.gov .br 

E341485751DDSê1171-BE16611A11711A1 
Chbe de aute llft:açà> 

10/06/2019 



Página Ide 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU .l-11 g5 

Secretaria de Economia e Finanças -f7 
Departamento de Arrecadação Tributá, :~~~~2 k5'ê;; :sd 

ROL NOMINAL DO CADASTRO MOBILIÁRIO 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1897168 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com infomlações colhidas em nosso banco de dados do 
Cadastro Mobiliário que constam empresas, até a presente data em nome de CEVAC - CENTRO OE 
VALORIZACAO DA CRIANCA- CPF/CNPJ: 54.702.865/0001-29. 

lnscricão Municioal 
501963 

• 

• 

Nome/RazãoSodàl 
CEVAC - CENTRO OE VALORIZACAO DA CRIANCA 

Certidão emitida em 21/02/2019. 

-Chave• aaton8c ;lu 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14} 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

si 
INSCRICAO ATIVA 

21/02/2019 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finançast~ f 
Departamento de Arrecadação TributáRROC. Ne ! = / e~ J,., 

-~OLHAS ~3 ;t:;: r 
ROL NOMINAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO:-:-:~:.:::==:::~~=zd 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1898439 

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 CEVAC - CENTRO 
DE VALORIZACAO DA CRIANCA- CPF/CNPJ: 54.702.865/0001-29. 

• 

Certidão emitida em 25/02/2019. 
Agente Público: Aline Paini 

76A2BF5067521l8621 IEB33E1117ll83DC9 
Chava de llllrntf a;'lr: 

Praça das Cerejeiras, 1-59-Bauru/SP-CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 



13/06/2019 

• 

• 

Consulta Regulandade do Empregador 

~Q1 

,___v_oi_ta_r_~l~l_1_n_1p_r_i1n_í_r__,l/:~~;;e s:v½: r 
CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 54.702.865/0001-29 

Razão SocialaNTRO DE VALORIZAÇÃO DA rnrANCA 
Endereço: RUA AlZIRQ ZARUR / 13-10 I N.HAB.PRES.GEISEL BAURU - SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da abtbuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validacle:02/06/2019 a 01/07/2019 

Certificação Número: 2019060200461396709938 

Informação obtida em 13/06/2019 16:18:33 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa: 
www.calxa.gov.br · 

hllpst/conS1Jlta-af.calxa.gov.br/consullacrf/pages/conS1JltaEmpregador.jsf 1/1 



PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHZSTAS 

Nome: CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 54.702.865/0001-29 

Certidão nº: 168053710/2019 
Expedição: 19/02/2019, às 17:55:30 
Validade: 17/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA 

(MATRIZ li: l'ILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
54. 702 .865/0001-29, NÃO COlllS'rA 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. 

:mroRMAÇÃO DIPORTAR'1'E 
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. 

Dú·,id:ls e suqestõ~s: cndt2tst. j-.is .br 



lmpnrnir Certidão 
.....-----;--;,r-;-tH~Ht•f 1 '1 Q óc 

PROC. Ne _ _1...:::::..,.,;L-:!~'F-- /li õ 

FOLHAS 1Y 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1908455 

Inscrição Municipal: 501963 
Contribuinte: CEVAC - CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA- 54.702.865/0001-
29 
Endereço Fiscal: RUAALZIRO ZARUR, 13-10 
Atividade: ASSITENCIAL SOCIAL(ABRIGO E CRECHE) DE UTILIDADE PUBLICA. 
Empresa aberta em: 24/01/2007 

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 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: 14/03/2019 
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 

214CF3C11 F808FA93FD8C6DDEC59ACE5 
Chave de autenticação 

http://www2.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir_ consulta.aspx?c=l 908455&... 28/06/2019 



• 

Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BC Nll 

Secretaria de Economia e Finan ;AS 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1962604 

Identificação Municipal: 31217001 
Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 46.137.410/0001-80 
Proprietário(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -46.137.410/0001-80 
Endereço: RUA ALZIRO ZARUR, 13-0 LOTE 1 Q27 N RES PRES GEISEL 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso 
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao 
imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o 
imóvel acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de 
Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos 
anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 10/06/2019 
Prazb 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 

E3414B6767DD6E671991'8E1660A678A1 
Chave de autenticação 

http://www2.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir _ consulta.aspx?c= ! 962604&... 28/06/2019 



' :uação de Regularidade do Empregador 

tROC.Ne 
FOLHAS 

Dúvidas mais Frequentes j Início j V - 1.C 

Situação de Regularidade do Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 54.702.865/0001-29 
Razão social: CENTRO DE VALORIZAÇAO DA CRIANCA 

.sultado da consulta em 28/06/2019 17:44:58 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

Voltar 

O uso destas 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/consultaEmpregador.jsf 28/06/20 [ 
' 
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roo~'Mrn 1-PR_OC_. N-2 -1 :,.....,.-1! ,1.....-_1:J---,--c-y 
JUSTIÇA DO TRABALH FOLHAS ~~ , j 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 54.702.865/0001-29 

Certidão nº: 174945037/2019 
Expedição: 28/06/2019, às 17:45:28 
Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
54. 702. 865/0001-29, 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 condena_tória 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. 

Dõvidas e sugestões: cndt@cat.jus.br 
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Centro de Valurização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

~ 

cvc N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 
Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geísel 

Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yaboo.com.br 

PLANO DE TRABALHO 

REF, PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO. 

Ref- Processo nll 44,795/2017 
Dispensa- Chamaménto Pübllco ne 47/2017 
Edital n9 328/2017 

1, IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome da Entidade: Centro de Valorização da Crian~ CEVAC- CNPJ 54.702.865/0001-29 

Endereço: Rua Alzlro Zarur, 13-10- Bairro Nácleo Presidente Geisel - CEP 17.033-370 

Cidade: Bauru - UF: SP 

Telefone: (14) 32037650 - E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

1.2. Nomeado Responaével da Instituição: Alexandre Prado Branco 

CPF: 180.919.908-55 RG. 22.009.131-6 SSP/SP Cargo: Presidente 

Endereço: Rua Argentina, 9-59-Jd. Terra Branca. CEP 17054.050 Telefone: (14) 99791-5893 

1.3. Mandato da Atual Diretoria: 2017 a 2020 

1.4. Nome da Coordenadora Alessandra Cristina Foizer Alamino Telefone: (14) 996812712 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto:Sociedade Civil sem fins lucrativos com duração indetenninada. 

1.6. Data da Fundação: 10/08/1987 
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• 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

• 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. ldentlflcação do Objeto: Item 04 - Região do Pres. Gelsel- para atender 105 alunos de 04 meses a 05anos e 07 meses, em período 

Integral, com repasse de verba Subvenção no valor mensal de R$ 32.841,35 (Junho á Dezembro - mensal) e valor total de$ 229.889,45 

(Junho á Dezembro). 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal:Atender crianças de famllias de baixa renda do Núcleo Habitacional Presidente Geisel e 

adjacências de 04 meses a 05 anos e 07 meses de ambos os sexos em escola de educação Infantil em regime Integral, possibilitando seu 

desenvolvimento global, assegurando todos os seus direitos de ser em formação, sem prejulzo das premissas bãsicas. O CEVACestã 

registrado na Secretaria da Criança e Bem Estar Social sob o nº 4.489; com Inscrição no CEAS 291.200, sendo cons!deradode Utilidade 

Pública Municipal nº 3.244 econvenlado com a Secretaria Municipal da Educação. 

Constituição Federal-Titulo VIII - Capitulo Ili - Seçáo 1 - artigos 205,208, 208 - item I e IV - Artigo 7° Item XXV, nova redaça~ enda 

Constltuclonal.LDB página 17 e 22-tltulo V capitulo 2- Seção li -Artigos 29,30 e 31. ECA- Lei 13308/2016 altera o art.54 lncl ~~ ECA 

estabelecendo a Ed. lnfantll de O a 5 anos; art. 208- assegura o direito à Ed. Infantil. ,'f:. -~ 
2.3. Capacidade de Atendlmento:Serao atendidos em 2019, 105 alunos. 

2.4. Forma de Atendimento: Composto das seguintes séries:lnfantil(crianças de 04 meses a 11 meses), Infantil 1 (crianças 

ano e 7 meses ),Infantil li (crianças de 1 ano e 8 mesesa 2 anos e 07 meses), Infantil Ili (crianças de 2 anos e 8 meses a 3anot,l e 

Infantil 1 1/ ~ 1 
( crianças de 3 anos e 8 meses a 4 anos e 7 meses) e Infantil V (crianças de 4 anos e 8 meses a 5 anos e 7 meses).Todos em P~egra! 

...r: 
das 7h às17h. 

w~~ 
r-



(t} 
cvc 

(. 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Jnscriçl!o no CEAS: 291200 

~ 

N. de Declaraçl!o de Utilidade Pública Municipal: 3.244 
Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 

Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Crianças do bairro cujos pais trabalham; crianças dos bairros adjacentes que os pais -- -

trabalham; alunos que constam na lista de excedentes da Entidade por ordem de inscrição. 

2.6. Caracterização da Clientela: Formada por crianças a maioria de classe baixa media de bairros periféricos mais carentes, cujos pais 

trabalham principalmente em indústrias e como trabalhadores domésticos. 

Além disso, muitos são autônomos, motoboys, agentes penitenciários e prestadores de serviço. 

2.7. Experiência na Realização do Objeto da Parceria: O CEVAC está trabalhando com a Educação Infantil há aproximadamente10 anos, 

desde que foi firmado o primeiro convênio com a Secretaria da Educação. 

2.8. Valor Global R$ 229.889,45 

Valor de Junho á Dezembro $ 229.889,45. 
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3. DEFINIÇÃO DE METAS 
3.1. Plano de Açio 

Meta1; 

• Centro de Valorização da Criança 
CNPJ: -54.702.865/0001-29 

N. Inscrição no CEAS: 291200 

• 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17 .033-3 70 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: :crecbe.cevacedinfàntil@yahoo.com.br 

Oferecer escola de Educação lnfantil de qualidade para 10$crlanças de 04 meses a 05 anos e 07 meses. 

Ação: 

A cescola Oferecerá atendimento em ·pérlodo lhtegral, das 7h às 17h e seguirá o calendário éscolar cile comum acordo com o proposto pela 

Secretaria Municipal da Educação do Muniolpio. 

estratégias: 

Para isso,a entidade oferece um berçário comortávêl e bem estruturado com lactário e cozinha exciusiva, banheiro adequado, refeitório, sala de 

soninho e de atividades, além <le solariam, equipado com brinquedos apropriados. 

Também oferece duss salas ·de aula, quiosque, quadra coberta, casa de boneQas, anfiteatro, refeitório, cozinha e dispensa, além de pátio 

ccil)erto e descoberto. 

Funcionando das 0711 às 17h, com 2 coordenadora ,4 professores e 4 auxiliares •de creche,2 Berçaristas, 2 cozinheiras e 1 auxiliares de 

llmpeZá. j 2, ;g 
r- o 

Recursos: ~ ;; 
A Entidade utilizará os recursos de subvenção, decorrentes de convênio a ser firmado com a mesma Secretaria Municipal " materI ' · ·· 1ticos e 

professores, funcionários e auxiliares. 

Prazo de Execução: 

Durante o ano letivo de 2019. 

~~~ 
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Metai: 

~ 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: '54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

~ 

N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3 .244 
Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17,033-370 - Núcleo Presidente Geisel 

Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedlnfántil@yahoo.com.br 

Promover o de$envolvimento dos alunos, através Gle um trabalho pedagógico nas áreas do conhecimento: Matemática, Língua Portuguesa, 
Ciências Sociais e Naturais e Arte. 

Ações: 

Na matemática - desenvolvendo Projetos como: Jogos Matemáticos; Coleções; a Matemática e a \tida; Minha Casa e Minha Escola; O mundo: 
formas e dimensões. 

Na Llhgua Portuguesa- com os projetos: Géneros :textuais; Ler sob diVersas formas; Hora da História; Conhecendo a Biblioteca de Classe; __ .., 
Jogos Verbais; Datas Comemorativas. <13 ;g 

r- o 
Em Ciências Sociais e Naturais - com ós projetos: ·Conhecendo meu bairro; Os meios de Transporte; Os espaços de Minha Escola; o n ~ ~ 
C<11rpo; Higiene e Saúde; Nosso Jardim; Meus Bichinhos de'Estlmação; 1 ·"' 

Em Arte - os seguintes pmjetos didáticos: Oiii Sons da Minha Vida; As Músicas e Danças do Folclore; Pintando o Sete; Cores e Texturas; 
Estratégias: 

Na ~.~at!,lmátlca: Brincando _com beliche'. brincàndo de Supermercado, unindo num~rais e quantidades, colecionando tampinhas, monta~d;;;: 

mosaico com ml;lteriais trazidos pelas crianças, separando pequenas coleções de obJetos por cor, ,tamanho e forma, desenhar os espaço1d~\Sl 

escola, ela ca~a. contando os livros da biblioteca escolar, contando o número de amiguinhos da classe, fazendo a •Chamada com a participa 
1. l • 1 

dos alunos. ' 

Na Llngua Portuguesa: explorar os diversos tjpos de textos, como: parlendas, poesias, músicas infantis ,lendas folclóricas, contação de 

histórias, trabalho com fantoches, recriação de histórias, fazer com que as crianças se caracterizem de personagens e vivenciem histórias, 

btlncando com diversos slmbolos e sinais, preparando e vivenciando as datas comemorativas como Páscoa, Junina, Semana da Criança e 
Natal. 

~j 
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• Centro de Valorização da Criança 
CNPJ: 54.702.865/000!-29 

N. Inscrição no CEAS: 291200 

• 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: :creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

Nas Ciências Sociais e Naturais: passeios monitorados nas adjacências da escola para observação e posterior desenlílo, assistir filmes que 

foquem os meios de transporte ,na história da humanidade, realizar passeios •de 1ônibus solicitando que os alunos prestem a atenção ao 

motorista e sinais de trânsito do camlnhô, passeio observador pelo interior da escola e confecção da planta escolar com os locais existentes 

conforme a perspectiva de cada um, promoção de atividades de escovação e higiene bucal completa, criar as rotinas higiênicas antes e após as 

refeições, fazer uma pequena!horta e um pequelilo jardim na escola, num trabalho interdisciplinar do qual todas as classes participem. 

Na Arte: montar uma bandinha ritmica em que as crianças possam vivenciar diversos sons e executá-los, escutar li1istórias em CDs e reproduzi

las, conhecer danças folclóricas e apresentá-las aos pais e convidados nas apresentações da escola, trabalhar com pintura a dedo, massinha 
de modelar, diversas técnicas ·de pintura com guache e aquarela, etc. 

Recursos: 

Os recursos financeitos utilizados serão os dás verbas da subvenção destinadas a compra de material pedagógico, bem como da contrapartida 
da entidade, professores e auxiliares ele creche, ber9aristas. 

Prazg de execuoão: 

Durante todo o ano letivo de 2019 .. 

Meta3; 

Promover a Integração Escola, Familia e Comunidade 

Ações: 

Realizar festas escolares e reuniões festivas e pedagógicas 

Estratégias: 

Agendar reuniões e festas no calendário a ser entregue aos pais no inicio do ano letivo; 

.,, "" 
o "' ,- o :r r, 

~ z ., 

Elaborar convites, próximo às reuniões e festas para lembrar as datas; fazer cartazes e. afixar em local de fácil acesso visual; sortea 

objetos ao final das reuniões para atrair os pais aos encontros, preparar danças e outras ~resentações com os all!lnos. para durante os 

evento.s. ~ ~ 
__ <'.) 
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Recursos: 

~ 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: :54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

~ 

N. de Declaração de Utilidade Pública Municjpal: 3.244 
Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 

Fone: (14) 3203-7650 E-mail: x:reche.cevacedin1àntil@yahoo.com.br 

Os recursos financeiros serão da contrapartida da entidade, os materiais são os•didático-pedagógicos e de escritório adquiridos com verba da 

subvenção e os humanos serão desde a coorde111adora e diretoria da entidade, até professores e demais fu111cionários. 
Prazo de execução: 

Nas datas cometnorativas e nas reuniões pedagógicas de cada bimestre de 2019. 

Meta 4: 

Melhorar em 100% o atendimento didático- pedagógico dos alunos, priorizando- se as áreas do conhecimento: Matemática, Linguagens, Artes e 
Ciências. 

Ação: 

A ;coordenação, Juntamente com o corpo docente, utilizará as duas salas da entidade destinadas ás classes Infantil li; Infantil 111, Infantil IV e 

Infantil V, estruturando os horários de atendimento aos alunos.por área de conhecimento. 

Estratégia: 

Estabelecer o uso das salas de seguinte forma: 

Sala 1- Atividades de matemática, atividades de Unguagem oral e escrita; 

Sala 2 - Atividades de Arte em geral e jogos didático-p~dagógicos & atividades de ciências. 

Haverá um reveiamento entre as ,classes,otlmizando- se também, o uso-dos outros espaços :existentes na entidade. 

-n -o o ::,:, ,.. o 
:e: n ~-. z 
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A entidade instalará duas pias próprias para crianças dentro da sala 2 para !facilitar a hlgienização dos alunos após o manuseio d 
como tintas, colas, massas etc. 

Recursos: 

Os. recursos financeiros nece.ssários serão recursos próprios da e111tidade, além de materiais pedagógicos utilizados para execuçã 

atividades e os recursos humanos formados principalmente por professores e auxiliares de creche. 

iais 

das 

~~ 
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Prazo de execução: 

Durante o ano de 2019. 

Meta§; 

• Centro de Valorização da Criança 
CNPJ: 54.702.865/0001-29 

N. Inscrição no CEAS: 291200 

• 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203•7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

Capacitar 100% dos professores que atuam na Educação Infantil. 

Ação: 

Para atingir a meta, a entidade organizará mioicursos com especialistas em Edlucaçã(!), Infantil. 

Ef;tratéglas: 

Os mlnloursos serão desenvoMdos aos finais de semana (sábados) e no período notlllmo, porconvooação e horas remuneradas. 

Recurso!!: 

Os recursos financeiros serão da contrapartldíi e os humanos serão especialistas oonvidados e todos os professores da entidade. 
Prazo de execução: 

A ação ocorrerádurahte o ano letivo, 2? vezes em caqa semestre de 2019, conforme calendário escolar. 

Meta§: 
Implantar a Hora de Trabalho Pedagôgic0 Coletivo para 100% cllos professores da Escola. 

Ação: 

"TI "0 o ::o 
r- o 
:i:: n 
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10 

A meta será atingida com a revisão do horário de trabalho sob •orientação do Sindicato de Professores de Bauru, sendo de 1 h 30 min. relógio a
cada 15 dias para reuniões-pedagógicas coletivas; 

Estratégias: 

A !hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) será realizada uma vez a cada quinze dias, comorientação da Coordenação Pedagógica ~u 

será a oportunidade do repensar Q fazer pedagógico e replanejameAto constantes para melhoria do processo. f)__ ! 
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Recursos: 

• Centro de Valorização da Criança 
CNPJ: 54.702.865/0001-29 

N. Inscrição no CEAS: 291200 

• 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municq,al: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203• 7650 E-mail: -creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

As horas serão remuneradas com recursos próprios •da entidade e os 1"1!3CUtsos humanos serão a coordenadora e professores. 

Pra:z;o de execução: 

Conforme cronograma a ser definidojunto com o-corpo docente nas reuniões de planejamento no inicio do ano e ocorrerão durante os quatro 

bimestres letivos de 2019. 

Met,1; 
Capacitar 100% dos berçaristas e auxiliares de creche. 

~ 
Esta meta será atingida com palestras e reuniões pedagógicas. 

Estratégias: 
Uma vez por mês, em horário diversoao do tr~balho, sob a coordenação da coordenadora pedag6gtc11 da entidade, os füncionários se re1:1nirão ...-'---. 
para avaliar as atividades desenvolvidas e estabelecer metas de melhoria. 

Recursos: 

Os. recursospara pagamento das horas de reunião serão recursos próprios da entidade e os humanos serão os funcionários envolvidos e .a 

coordenação. 

Prazo de execucao: Durante ql!latro meses do 1ºsemestre e quatro do 2° semestre /2019, uma.vez por mês. 

-n .,, o :,o ,.... o 
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4.0 RECURSOS HUMANOS 

(. 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001•29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

• 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3 .244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

NOME DA ENTIDADE: Centro de Valorização da Criança - CEVAC. 
Serviço : Educação Infantil 
.FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO. Junho á Dezembro /2019 
VALOR: R$ 229.889,45 
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Fonte dll Rlaureo: MUnlclpal 

Encargos Sociais • Trabalhista 

QT Formaçlo Cargo C/H Regime SalArlo FGT IRRF PIB INSS Baneflclos 13º Rncllllo Férias Demais Total Total 
Prollsalonal oe Encargos 

Trabalhista Liquido 1% VANT 1/12 1/12 1/3 Mensal DE JUNHO 
~• A 

DEZEMBRO 
11% 

01 Ena. Superior e. Adm. 20 CLT 1868,00 148,84 18,58 164,84 51,82 2.231,88 15.621,76 

01 En1, Superior C. Pedag. 20 CLT 15e4,00 126,12 15,84 130,34 43,45 1.878,66 13.149,86 

04 Ena. Superior Profeasora 20 CLT 5880,00 488,00 58,80 160,00 490,00 163,38 7.220,18 50.641,12 ,, 
01 en,. Fundam. Cozinheira 40 CLT 1307,00 104,56 13,07 108,92 38,14 1.569,89 10.987, .., 

0
::n 

-= ho .. ,-+--;:E"'n=-1."i'.!M<l=1=-o-+"Coz1=n:ch:::;•l=ra+,4"'0-+--,c"'L""T,.....-+-.1 .. 31""3"',0"'0+1--o"'s"",84.,..+--+.13"","'13rl--+------jf-1"1"4"',4""2-+----+-.38",714.-t----+--.1".84=e,"13.-+---.11•.543=-ll, ii:;!:-i ~ 

1-,0"'2c-t--:e'"n.,.1.""Mé!l=1-0 --+.A.""'c"'rec11e=-1-,4"'0--+--,c"'L-=T,.....-+-=20=1""4'"',o~o-+2"'0~s-=,32-=-+---+-=2-re,~14,-+---+----,1"'60T,"'oo=--+-2"'1"'1-=,04-,--t----+---=7=-2,"'2e=-t----t--,3"',2"'9"'9,""s8=-+--23"",09=1-ii, 1:-;. 
., 

oz Ena. Superior A. Creche 40 CLT 2814,00 209,32 28,14 160,00 217,84 72,28 3.299,58 23,299, ô \.S 
01 l;n1. Fund, A. Creche 40 CLT 1,307,00 104,58 13,07 160,00 108,92 36,14 1.729,69 12.107, t.. _ 

01 Ena. Médio S. Gerai■ 40 CLT 1,307,00 104,58 13,07 108,92 36,14 1.569,69 10.987, V ~ 

01 Ena. !M<llo S. Geralll 40 CLT 1.307,00 104,58 13,07 108,92 36,14 1.589,69 10.987, • 

TOTAL 26,017,44 182.324 8 

-· - ·• • ··-·····- · ·----- • • · · _., 1111111111entodeférladevfunclonérloanomhdaJulhopróxlmonovalor., çl p 

R$ 7,819,73, • l'H- parte do declmo terceiro a eer pago em nOV11mbro. 

Q) ~ i 
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SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 

(. 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

(. 
N. de Declaração de Utilidade Pdblica Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep; 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

Natureta dá despesa CUSTO MBNSAL DE JUNHO A DEZEMBRO CUSTO ANUAL DE JUNHO A DEZEMBRO 

Eletricista; (::ncanador; Marceneiro; Pe€1reiro; 
Pintor; Manutençao e pequenos reparos em 
Géral; Serviços Gráficos; Cópias xerográficas, 
Impressões; plastlflcações; encadernações; 2.886,92 20.208,44 
Dedetlzação; Despesas e/ monitoramento de 
Alarmes, recargas anuais de extintores, 
Contabilidade, entre outros ... 

TOTAL 2.886,92 20.208,44 

otis.: A dlfer;;nça por conta do aditivo de R$ 3.175,00., de Junho II Qezembi'Q, rei,assa<IO mensalmente P4ila Preféitura, também será necessári,;i no valor R$ 2,100,00 para o pagamento 
de serviços de terceiros é •fl11s, 

Fonte de Recurso: Eetaduitl 

Natureza da despesa 1Custo Mensal Custo lotai o ;;,o 

5: g 
·"' ~ 

~ \S: 
0\ ---l- , 1 

\ ~ 

\ 
~~ 
~IS 

• 
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Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa 

(. 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

(. 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rna: Alziro Zarur, U3-10 Cep: 17:033-370-Núcleo Presidente'6eisel 
Fone:{14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

Custo Mental 

DESPESAS DE CUSTEIO,(material de coneu1110) 

Fonte de Recurso: Municipal 

Custo Total 

Nátuteza da despesa Custo Mensal CUSTO, MENSAL IDE Custo Total DE JUNHO À DEZEMBRO 
JUNHO A DEZ~MBRO , 

Matéria! de Llmpe:za; Higiene Pessoal; -n "ti o :,o 
Descartáveis; Material pi escritório; Informática; r-- o 

:e n 
Material Oidátioo/Pédagógico; Uniformes; ~ z 
Água; Luz; Gás de cozinha; Telefone; Materiais "' 3.936,99 27.558,93 p/ manutenção/pequenos reparos, entre 
outros .. --

N ~ ,_ 
\J\ ,__ 

-

TOTAL 3.936,99 27.558,93 
-

-( ~ 
Obs: . : A diferença por conta do aditivo de R$ 3.175,00, de Junho a Dezembro, repassado mensalmente pela Prefeitura, também ser' necessário no valor R$1,075,00, arl op ,gama 
da materl•ls pedagógicos , escritório e outros mais outras despesas neceSSMlas a escola de educação Infantil . 

\ 

nto 

~ 
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SUBVENÇÃO 

Concedente 

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 

29.666,35 29.666,35 29.666,35 29.666,35 

(. 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEA.S: 291200 

(. 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17:033•370 - N6cleo Presidente Geisel 
Fone:'(14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfarttil@yahoo.com.br 

&ªParcela &ªParcela .,.Párcela &•Parcela 9"Parcela 

29.666,35 32.841,35 32.841,35 32.641,35 32.641,35 

10ªParcela 

32.841,35 

Obs: A sexta parcela de I Junho a dezembro ) réfere-se a diferença da cota do aditivo répassado mensalmente pela prefeitura no valor de 3,17$,00. 

CONTRAPARTIDA (quando ho1.1ver) : R$ 15.000,00 

AUTOMÓVEL: ( ) •lm ( x ) não 

4.1 Avallações Organizacionais (resultados) 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO- Educação Infantil (formato gráfico) 

a) Como você avalia a qualidade do ensino recebido? 
b) Qual o seu n!vel de satisfação em relação aos serviços prestados pela Entidade? 

11ªParcela 

32.841,35 

~2ªParcela 

32.841,35 

.,, "O 
o:;,:, ,... o 
:i: n 
.~ ~ 

'~ 
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Gráfico A: 

ce 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

(-
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alzira Zarur, 13-1 O Cep: 17 .033·3 70 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

0% ■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim 

,, -o o ;Q ,- o 
:i: n 
~ z 

. 10 

~ 
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Gráfico B: 

ce 
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

ce 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3 .244 

Rua: Alziro Zarur, 13-1 O Cep: 17 .033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

b) Atendimento da equipe de apoio (recepção, organização e limpeza)? 

■ àtimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim 

0% 

'TI -o o ;o 
r- o 
::x: n ?;; . . z 
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(-
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

(-
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

2) Como você avalia as instalações físicas e equipamentos da entidade como : (mobiliário, materiais, sala de espera, banheiro, espaço 
livres e outros)? 

■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim 

.,., "ti 
o ::o 
5: g 
~ z 
' IO 

~ \. 
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(-
Centro de V alorizaçãb da Criançà 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 

(-
N. Inscrição no CBAS: 291200 

N. de Dedaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 
Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370-Núcleó Presidente Geisel 

Fone: (14) 3203•7650 E-mail: creche,cevacedinfanti1@yahoo.con1.br 

3) Como voei avalia a Propósta P&dagógica da Entidade? 

■ ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim 

C) ~ 
~ o ~; 

10 

-=?1 

~-) 
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(. 
Centro de Valt>rizaçio da Criançà 

CNPJ: 54.702.865/0001•29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

N. de Dedarâção de Utilidade Pública Municipàl: 3.244 

\-
Rua: Alzira Zarur, 13-10 Cep: l 7.03j-370 - Núcleo Ptesidente Geisel 

Fone: (14) 3203• 7650 E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.con1.br 

5) Como você avalia o desenvolviménto do aluno? 

■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim 

'Tl ~ o :o ,-- o 
::x: n 
l; z 

IO 

S&~~ 
-C 
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(. 
Centro de Válotizaçio da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Insctiç!io no CEAS: 291200 

(. 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alzil'o Zarur, 13-1 O Cep: 17 .033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-máil: crecbe.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

6) Como voei avalia a sua parti~ipação tio procésao educativo do aluno? 

■ Ótimo ■ Bbm ■ Regular ■ Ruim 

.,., "t, o ::o ,- o 
:e (') 
~ z 
' IO 

~Ê --,. 
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(-
Centro de Valorização da Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001•29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

(-
N. de Dedaràção de Utilidade Pública Municipal: 3.144 

Rua: Alzira Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370 - Núeleó Ptesidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-niai1: crecbe.cevacedinfantil@yahoo.com.bt 

7) Como você avalia a relação entre escola é comunidade? 

■ ótimo ■ Bom ■ Regulàr ■ Ruim 

.,, ~ 
o ::o 
r- o ::r C') 

~ z 
' IO 
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,e 
Centro de Válorizaçio dà Criança 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

(-
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-1 O Cep: 17 .033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-máil: creche.cevacedinfantil@yahoo,com.br 

8) Cort10 voéê avalia as eondl9ões de trabalho da equipe eséolar? 

■ Õtlmó ■ Bom ■ ~egular ■ Ruim 

.,, -,:, 
o :::io ,- o 
::x: n ~ -

' ~ 
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Bauru, 14 de Junho de 2019, 

(. 
Centro de Valorização da Crian~ 

CNPJ: 54.702.865/0001-29 
N. Inscrição no CEAS: 291200 

(. 
N. de Declaração de Utilidade Pública Municipal: 3.244 

Rua: Alziro Zarur, 13-10 Cep: 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: (14) 3203-7650 E-mail: creche.cevacedlnfàntil@yahoo.com.br 

~~ ~~~ 
> 

ALEXANDRE PRADO BRANCO 
PRESIDENTE 

CPF: 180,919.908-55 

OSNIBORGESSANCHES 
CPF 959A64.388-91 

ALESSANDRA CRISTINA FOIZER A1AMINO 
COORDENADORA PEDAGÓGICA 

~~ 
~ANDO MARINELLO 

11'1'ES.OUREIRO 
CPFI 249.533.188-20 

CQNSELHO FISCAL: 

CPF: 214.641.348-47 

.., ~ 
o ;;;o ,.. o 
:e n 
~ z 

IO 

4~:%~ /

1}. /1 
1 

OSIRES LUIZ,RIBEI✓ 
CPF 798.108.888-72 

• 
~~O BRANDÃO 
/ ,u:,.909.318-15 
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CRECHE BERÇÁRIO 
ERNESTO QUÁGGIO -

JARDIM NICÉIA 



.; VJ-i 

A, 

-·----~-----
ESTATUTO SOCIAL 
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1 
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ESTATUTO CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO ÃtJXêt;ID· !,"· :,~ ~~S:J i 
'l!------=·•---' 

-......__ 
~<..Q 

CAPITULOI 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FlNS. 

Art. 1° A Creche e Berçário Ernesto Quaggio também designado pela sigla CBEQ, constituida 

Em 7 (Sete) de Janeiro de 1980 (Hum Mil Novecentos e Oitenta), é uma entidade civil, sem 

fins lucrativos, que atende cri11nças de ambos os sexos com idade de 03 ó 06 anos, e terá 

duração por tempo indeterminado com sede á Rua Triagem, 4-71 Bairro Santa Luzia, 

Cep. 17 025-290 no município de Bauru Estado de São Paulo e foro de Bauru. 

A rt. 2° A Creche e Berçário Ernesto Quaggio tem por fiualidade atender a todas as crianças 

carentes em . que suas mães tenham necessidade de trabalhar e que oão possuam 

condições de mante-las, ficando por livre arbitrio da diretoria a verificação das reais 

necessidades de atendimento. 

Art. 3° No De.~envolvimento de sons atividades, n Creche e Berçário Ernesto Quaggio, promoverá 

o hem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de 

discriminação, prestando serviços gratuitos e permanente. 

~~ ~ -> Art. 4° A Creche Berçário Erne~1o Quaggio terá um regimento interno que aprovado pela 

Assembléia Geral disciplinará o seu funcionamento.· ···---

º ~ A • Sº A fim de cumprir suas (s) rmalidade (s), a entidade se organizará em tantas unidades de 

Q..J 
c..,<C z wtt: (.') w-
LLt( 
zC 
o o 

prestaçllo de serviços gratuitos permanentes e sem qualquer discriminação da clientela, 

}'l;e acordo com o plano de trabalho aprovado pelo CMAS, que se fizerem necessário, os 

;~unis se regerão pelo regimento interno aludido no art. 4º. ., 

/ 
/ 



IPROC.N2 
FOLHAS 

·-----, 
CAPITULO II 

:~1 :l!!:~-~~ :.t f\fGiSfRU '.JE l 
.. · .. : : · ... --. ·ii';l!~;~ l"J!,]:ijtJ f 

DOS SÓCIOS 

1 
i ,-·,:., •. ~.:. .. ::-: ;._~- -~~ 1.25:3.~53 1 
1 ~:-.:·· .... : ):i:·~.· __ ,._ t:~ :=;acs~ 1 ,..__ _______ ..,1_. 

Art. 6º A Creche Berçário Ernesto Quaggio é constituída por números limitado de sócios, 

distinguidos cm duas categorias sócios colaboradores que serão os pais e sócios efetivos 

que serão todos aqueles contribuintes espontâneos. 

A rt. 7° São direitos dos sócios, quites com as suas obrigações sociais: 

I - Votar e ser votado para cargos eletivos, 

ll - Tomar parte nas Assembléias Geral, 

m - Ser convocados pela diretoria através de seu presidente e colaborador quando 

necessário for. 

Art. 8° São deveres dos sócios: 

I - Cumprir as disposições estatuárias e regimentos; 

II - Acatar as determinadas da diretoria e as resoluções das Assembléias 

III - Zelar pelo decoro e bom nome da Creche Berçário Ernesto Quaggio 

IV - Procurar sempre atender o que con~1a do artigo 7º item 111. 

----:.. __ _ 
rt. 9º Os Sócios não respondem nem mesmo snbsidium pelos encargos da entidade. o rt. 10º Os sócios serão adnútidos quando apresentados por outro sócio e aceito pela diretoria. 

5 rt.11º O sócio poderá pedir sua demissão 11or escrito, por motivos particulares, a qualquer 

·-~ ..J hora, a diretoria. 

O ~ rt.12';O sócio será demitido por justa causa, quando niio cumprir qualquer um dos seus 

W - deveres, enumerados no Artigo 8º sendo admitida ampla defesa na Assembléia 

a:t::' (!) Geral, convocada extraordinariamente 11ara esse fim. 

-~ Q?. .Art.13º A Creche Berçário Ernesto Quaggio será administrada por 

2 e I - Assembléia Geral 

O n - Diretoria 

(.) III - Conselho Fiscal 

Art. 14º A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se a sócios em pleno 

gozo de seus direitos estatutário. 

/ 
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j:d]~~ 
Art. 15º Compete à Assembléia Geral: 

1 PROC. N11 
FOLHAS 

,------------, I - Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal :g iJF!r.!ii~ CE REG!~T?.[; ~E 1 

II - Decidir sobre reformas do estatuto 1 :F'.tiE E :-'lPJ~;:-." ·:., ~,~1:?.U \ 
l 

III - Decidir sobre a extinção da entidade nos termos do artigo 3º , . '~t:: :;; 3~. :,;. rt i.t:8,053 l 

IV - Decidir sobre a convivência de alienar, transitar, hipotecar ou ~ê'riit'iltiitlilkl'ís ,-:-1:- :.~ 'il-}~53 1 . -----------..J 
patrimoniais. 

V • Aprovar Regimentos Jntemos 

VI - Aprovar a constituição da Diretoria escolhida pelo presidente eleito. 

Art. 16º Assembléia Geral, realizar-se-à ordinariamente uma vez por ano para: 

I - Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

II - Discutir e homologor as contas e o balanço apro,-ados pelo Consélbo Fiscal. 

Art. 17º A Assembléia Geral realizar-se-à extraordinariamente, quando convocada: 

1 - Pela Diretoria; 

II - Pelo Conselho Fiscal 

III - Por re(luerimento de 30%(Trinta) sócios quites com as obrigações sócias. 

Art. 18º A Convocação as Assembléia Geral será Feita por meio de edital afm1do na sede da • 
instituição, com antecedência mínima de OS (Cinco) dias. 

~ Parágrafo Único: Qualquer Assembléia instalar-se à em primeira convocação com a SOo/o 

..::::::::_ (Cinql1enta por cento) dos sócios inscritos até II data da mesma, e em Segunda 

A:::"" ...n convocação com qualquer número de sócios. 

~\< 
(J~ 

Art. 19" A diretoria será constituída por um 11residente, um vice-presidente, primeiro e ·-----.. . 
Q segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. 

~ o ..J 
o< 
w~ o:: (!) w-
LL cr 
zC 
o o 

1° - O mandato da Diretoria será de 02(dois) anos podendo ser reeleita quando vezes 

a Assembléia julgar necessário. 

2° - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 

término. 

I 
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1 PROC. Ng 
FOLHAS 

~m ,--~ 
~--------.-
t 1:i:-· ·1F1rr:.:_ ~~ ~~ 1 ;-::fii ~E 1 

Art. 20° Compete à Diretoria: ' ~i:if_.:~ E ~·::·r~·.:-_.~ t~~RU 1 , 
I - Elaborar a programação anual de atividade e executá-lo; 

II - Elaborar e apresentar à Assembléia Geral, o relatório anual; 
J t• .. st:;i:ry! 31Jv s~-t, 1~Q i ,'.;$.153 l 
1 ~ ~: t :-:"!: :..;·!'• ~.::, · ; ~ifJ53 f 
' ---·· -J JU- Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração para 

atividades de iutercsse comum; 

TV - Contratar Funcionários. 

Art. 21° A diretoria reunir-se no mínimo 03 (Três) vezes por ano 

Art. 22º Compete ao presidente: 

• '- J - Re1iresentar a Creche Berçário Ernesto Quaggio, ativa, passiva, judicial e extrajudicial 

II - Cumprir e f87.er estatutos e regimentos internos; 

Ili - Presidir a Assembléia Geral; 

IV - Convocar e presidir as reuniões da diretoria 

V - Compor a diretoria nomeando as mesmas e cm110n11odo- as nos seus respectivos 

cargos diretivos, a acessando-os dentro do possível. 

A rt. 23° Compete ao vice-presidente: 

1 - Substituir o Presidente em suas faltas on impedimentos 

n - Assumir o mandato, em caso de vacllncla, até o seu término. 

UI - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao presidente. 

IV - Estar sempre a par das atitudes dos presidente para quando necessário assumir • . ..:::_ 
~-"-.,Q_ 
V'\ ..ilirt. 24° Compete ao primeiro secn.1ário: 

(j ~ 1 - Secretariar as reuniões de diretoria e Assembléia Geral e redigir as competentes 

atas. 

o 
5 õ ~ 25º Compete ao segundo secretário: 

O <( 1 -'- Substituir o primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos 

W ~ li - Assumir o mandato, cm caso de vacilncia, até o seu término. 

[t: (!) UI - Prestar, de modo geral, suas colaborações ao primeiro secretário. 

w-
LL 

Q" 
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Art. 26º e~,.. n .,..,.ro, [:~•, 
11Q,1:s-+--

1 
I -Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, renda,, ~sg!i~ :,E, '1EliiST!à.J DE 1 

donativos em dinheiro ou em bens, mantendo cm dia a escritura, tddaÍ~ÓJ11pr6v~fíii;•E'!'GS !'.AURü 1 
l l 

n- Pagar as contas das despesas, autori7.adas pelo presidente; i :--,~·-:: _;,_ ,.; 2 ;-:t ,.:;; l.i:$.053 1 

III -A1>rescntar relatórios de receitas, sempre que forem 1olicitad,lsf i,:,r,r: :n:!o scb n2 :'1!053 1 

IV -Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléiá Geral; 

V -Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

VI - Conservar sobre sua guarda e responsabilidade, o numerário de documentos 

relatórios à tesouraria, inclusive contas bancarias. 

Art. 27° Compete ao segundo tesoureiro 

• 
I - Substituir o primeiro tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 

li- Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

ill- Prestar, de modo geral a sua colaboração ao primeiro tesoureiro. 

Art. 28º O Conselho Fiscal será composto 1>or 3(três) membros, e seus respectivos suplentes, 

eleitos pela Assembléia Geral. 

1 - O Mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da diretoria. 

2 - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 

término. 

Art. 29° Compete ao Conselho Fiscal: 

~ -~ ~(__.Q. 

I - Examinar os livros de escrituração da entidade; 

II - Examinar o balancete.semestral apresentado pelo tesoureiro, opinando a respeito. 

III -Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório an11al da 

Diretoria. 

IV - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da entidade 

~~ 
Ú. ~ Parágrafo Único: O conselho reunir-se-à ordinariamente a cad11 6 (Seis) meses 

···- ··--- extraordinariamente sempre que necessário. o 
:i: Art 30º A entidade não remunera por qualquer forma os cargos de sua diretoria, conselho o ..J 
u< 
w~ 
~-(!) wu.lk" 
zC 
o 
(.) 

fiscal, deliberativo ou consultivo e que não distribuirá lucros, bonificação 

vantagens a dirigentes ou associados sob nenhum pretexto. 

011 

1 4 i 
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CAPITULO IV 

1 PROC. NV 
FOLHAS 

-----------, 2g OF!CIAL ~E RFGISTRO DE 
·~: "'!tJS [ ~~:~t:.":EUTQ~ B:.URU 

! frctü>:ol;dc sob nQ *·*58.053 
1 -~i,:r::fi b~·:k· sob .'":2 ~~053 1 

Art. 31º O patrimônio da Creche Berçário Ernesto Quaggio será constituído de hcos, móveis, 

imóveis, veículos e semoventes, ações, apólices de divida pública, contribuição dos 

associados, aaxilios e donativos em dinheiro. 

Art. 32º A Creche Berçário Ernesto Quaggio aplicará suas rendas, seus serviços e eventual 

resultados operacionais integralmente no território nacional e na manutenção e no 

desenvolvimento de seus objetivos. 

Parágrafo Único: Os recur.,os advindo., dos poderes públicos deverão ur aplicados dentro do 

município de sua sede, ou, no caso de unidades prestadortu de sel1'iço a ela 

vinculados, no IJmbito do estado concessor. 

Art. 33° A Creche Berçário Ernesto Quaggio é sem fins lucrativos e não distribuíra resultados, 

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma 

forma ou prctcsto. 

Art. 34° A Creche Berçário Ernesto Quaggio aplicará as subvenções e doações recebidas na 

finalidade a que estejam vinculadas. 

Art. 35" Em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual patrimônio remanescente a 

entidade congênere, dotados de personalidades jurídicas, com sede e atividade 

preponderantes no Estado de São Paulo no municfpio de origem, e registrada no 

Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS, inexistindo, a uma entidade pública. 

Art. 36º A Creche Berçário Ernesto Quaggio não constituirá patrimônio eJ:clusivo de um grupo 

determinado de individuos, familiares de classe ou de sociedade sem caráter be11eficentes 

li 
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A rt. 37° A Creche Berçário Ernesto Quaggio será dissolvida por decisões da Assembléia Geral 
' extraordimµia, especialmente convocada para esse fim, quando se torne impossível a 

continnação de suas atividades devidamente comprovados e justificadas. 

Art. 38º O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, 

por decisão absoluta dos associados, em Assembléia Gerol, especialmente convocada 

para em vigor na data de seu registro em cartório. 

Art. 39° O exercício social compreenderá o pcrí9do de 01 de janeiro à 31 de dezembro de cuda 

ano. 

A rt. 40° O casos omissos no presente serão resolvidos pela diretoria e referendados pelo 

Assembléia Geral. 

I / 

Rosaµgêla A,,,Íi, · 
1 

(Presidente) 

Oliveira (iº 

Dr.•Se 
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ATA DA ASSÉMBLEIA PARA DELIBERAÇÃQ DA'. : E :;:C~M::NHlE BPi:J~U 
1 
1 
1 

ALTERAÇÃO ESTATUTARIA 
; ··:;i: :,:0!3,J;J Sub :f! tt:8.05J 1 
i t •:r 7r; l ;.a-ti ~ob r.~ ~5.'! 1 

Aos Treze de Abril de Dois Mil e Seis . reuniram-se os membros da diretoria da Creche Berçário 

Ernesto Quaggio, na sede da entidade à Rua Triagem número quatro setenta e um, às vinte horas, 

com a palavra a presidente Sra. Rosângela Aparecida de Oliveira Gimcnez solicitando a deliberação 

dos presentes para alteração estatuária dn entidade. Os presentes não se manifestam contrario dando 

n1>oio à diretoria da Creche Berçário Ernesto Quaggio, nas modificaçks que se fizeram necessárias, a 

qual será assinada por mim primeira secretária Roseli Meireles Marques, pela presidente da Assembléia 

e pelos presentes. 

A presente é copia fiel da ata lavrada no lino. ~ ( . ··) , b 
ºS á. R lºM. 1 ••·· ~~- :.. -'-"---,. 1 ecret na: ose I eare es 1uarques. · · .. ,· 

Presidente: Rosíingela Aparecida de Oliveira Gimenez. 

Vice Presidente: Rosemeire Scriptore Monteiro. 

2° Secretário: Sandra Regina Lopes. 

t º Tesoureiro: Rodrigo Alvare--.i Basso ~ ----~ ____ _ 

2º Tesoureiro: Sandra Maria Florênci; de Ol~ eira·~ ~.-~: · S,~ ~F 
1' Conselho: Ligia Aparecida Cardoso Di Donato ~ 
2u Conselheiro: Maria de Lourdes Mendes Almeida. ~ .. J/:i.,.~ ,:,?--:.,~P1~'í~...::::::'.- -

3º Conselheiro: Maria José Chiaramonte Crepaldi. ~ ·~,.,t.. ' ~ o,j_ cJ.-..L' 

·· ·· ·-7: Su lente: Silvana Cappelin Zago. o 
C. .. :,),, .. '- (. ... '- '· ~ (~ .,-/.i..'" ._ ~ :¾-.__~: 

_,,,_,.., ~ . / . ' _,) 

2 Su lente: Cássia Carvalho Marinho do Nascimento }~~~0--\),"11"--i.A9't\ 
-:~~-- c _,.----..-Q."'-.~ 

Su lente: Magali Roda Canheti. rv, '-<. ..... c,g e .. · 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA RENOVAÇÃO ,A, 

. DA DIRETORIA E CONSELHO Fl;;~:: 4 
· !~;;~=~ Ll?==t 

Aos dois dias do mês de Agosto de Dois Mil e Dezoito, às Vinte 1-Ioras, 
deu-se início a Reunião para renovação da diretoria nas dependências da 
Creche e Berçário Erne~to Quaggio, localizada na Rua Triagem nº 4-71 
no Bairro Santa Luzia, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. Para 
conduzir os trabalhos foi indicado como o presidente da assembleia a 
Sra. Marcirene Aparecida Joanoni Rodrigues que convocou a mim Sra. 
Roseli Meireles para secretariar. A presidente, após verificar a 
~xistência de quóruns legais instalou a Assembleia Geral para 

erenovação da diretoria da Creche Berçário Ernesto Quaggio localizada 
na Rua Triagem nº 4-71 no Bairro Santa Luzia, na Cidade de Bauru -
Estado de São Paulo CNPJ: 50.830.389/0001-70 e sua filial Creche 
Berçário Ernesto Quaggio Jardim Nicéia localizada a Rua André Luiz 
dos · Santos , Nº 1-111, Jardim Nicéia, CEP. 17047-390, ~a Cidade de_~ 
Bauru, Estado de São Paulo, CNPJ: 50.830.389/0002-51. Após # ;,\ \ 
formalidades de instalação da assembleia, a presidente informou a todó's \) 
que com o termino do mandato da diretoria anterior, é imperiosa a 
realização de nova eleição para o novo período. Houve manifestação de 
um grupo de pessoas que se dispõem. A presidente destacou que o 
grupo que apresentou é formado por praticamente os mesmo que já 

e vinham administrando a entidade. Após tais esclarecimentos a diretoria 
e o conselho fiscal ficaram assim constituída para o biênio 2018 à 2020 

Presidente: Marcirene Aparecida Joanoni Rodrigues, Brasileira, 
casada, do lar, RG 17.115.613 e CPF 067.961.008-16, residente em 
Bauru, Rua José Maria Rodrigues da Costa nº 11-50, Bairro: Jardim 
América, na Cidade de Bauru, Vice Presidente: Rosemeire Scriptore 
Monteiro, Brasileira, casada, administradora de imóveis, portadora da 
RG 12.326.292-6 e CPF 024.262.568-18, residente e domiciliada a Rua 
Benedito Moreira Pinto nº 5-75 no Bairro Jardim Panorama, na Cidade 
de Bauru- Estado de São Paulo; 1 º Secretário Roseli Meireles, 

CONFERE COM O , e,1ff 1~ 
ORIGINAL 1~ I' 1/I I 
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B ·1 . l . . + ras1 erra, soterra, comerciante, Portadora da JRG 12.329.850-7 e CPF 
015.277.458-05, residente e domiciliada à Rua Alto Juruá nº 6-75, no 
Bairro Bela Vista, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo 2º 
Secretário: Sandra Regina Lopes, Brasileira, viúva, do lar, Portadora da 
RG 13.340.024-4 e CPF 015.361 .018-26, residente e domiciliada à Rua 
Gustavo Maciel nº 30-65, apartamento 42 no Bairro Jardim América na 
Cidade de Bauru - Estado de São Paulo; 1 º Tesoureiro Carolina 
Teixeira, Brasileira, solteira, Auxiliar administrativo, portador da RG 
45.969.026-7 e CPF 229.053.578-86, residente e domiciliado a Rua 
:Yolanda Romanini Pedrosa nº2-39 lote D 17. Residencial Village \ 
Campo Novo, CEP 17048-797, na Cidade de Bauru - Estado de São 
Paulo; 2° Tesoureiro Sandra Maria Florêncio de Oliveira Mello, 

e,.Brasileira, casada, Assistente Social, portadora da RG 15.806.743 e 
CPF 074.333.838-32, residente e domiciliada à Rua Bartolomeu de 
Gusmão nº 4-37 no Bairro Jardim Aeroporto na Cidade de Baun1 -
Estado de São Paulo; Conselho Fiscal E_Conselheiro Ligia Aparecida 
Cardoso Di Donato, Brasileira, casada, a psicóloga, portadora da RG ,·. 
8;581 .635-8 e CPF 063.368.168-77, residente e domiciliada à Ru;tY 
Lincon Queiroz Orsini 2-35, no Jardim Europa, na Cidade de Bamy; '\ . ; 1 

Estado de São Paulo; 2º Conselheiro Maria de Lourdes Menaes J \ 

Almeida, Brasileira, viúva, professora aposentada, Portadora da RG \ 
4.810.925-3 e CPF 015.132.278-31, residente e domicili~da à Rua \ 
Henrique Savi, nº14-44 15° andar, apt1503, no Bairro Vila Nova 1 

- idade Universitária, na C_idade de Bauru - Estado de São Paulo; 3º 
Conselheiro Sandra Sueli Castro do Nascimento, Brasileira, casada, 
publicitária, portadora da RG · .14.836.211 e CPF 476.443.036-34, 
residente e domiciliada à Rua Antenor Prudente, nºl-43, no Bairro 
Jardim Estoril V, CEP. 17017-584 - Bauru/SP. 1 ° Suplente: Jandira 
Elizabeth Sabião De Toledo Piza, Brasileira, casada, do lar, portadora 
da RG 2.006.053-6 e CPF 224.516. 778-30, residente e domiciliada à 
Rua Antenor De Almeida nº 3-199 no Residencial Chácara Odete, na 
Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. 2° Suplente: Nilce Maria 
Barbosa Da Silva, Brasileirª' casada, Contadora portadora da b~R 
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13.914.431 e CPF 061.769.448-51 , residente e domiciliado à Rua 
Carlos Del Plet nº 7-56, no jardim Europa, na Cidade de Bauru- Estado 
de São Paulo. 3º Suplente Célia Roccio Garcia Lopes, Brasileira, 
casada, psicóloga, portadora RG 12.387.234 e CPF 034.986. 778-02, 
residente e domiciliada à Rua Jamil Gebara nºl-25 apartamento 131 
edifício Jacarandá no Bairro Jardim Paulista, na Cidade de Bauru
Estado de São Paulo. Após manifestações, todos foram eleitos por 
unanimidade, tomaram posse em seus cargos e cumprirão um mandato 
de 02 (dois) anos que se inicia desta data e com término previsto para o 
dia 02 de agosto de 2020. Como não teve nada mais a tratar, a 
Presidente da assembleia encerrou a reunião. Eu, Roseli Meireles 1 º 

e, secretaria lavrei a presente ata assinada por mim e pelos demais 
1nembros. A presente ata é cópia fiel lavrada no livro 02 folhas 28vs, 
29vs e 30vs. das ata~ 2018 da reunião. 

Bauru, 02 de agosto de 2018. 
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CERTIFICA 

Que o presente título foi PROTOCOLIZADO no 
Livro A sob nº 64.972 MlCROFlL "vtADO sob o 
mesmo número, AJ;'ER:IDtOO.._EM FRENTE AO 
REGISTRO O 360 do Livro A-PJ em 20 de 
agosto de 2 8. O referido é verdade e dou fé, 

EMOL: 70,54 
EST.: 20,03 
IPESP: 13,74 
M.P.: 3,40 

SINOREG: 3,70 
T. JUST.: 4,83 
ISS: 1,36 

TOTAL. 117,60 
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RELAÇÃO DA DIRETOJtf.k~AS 2 

CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO 

PRESIDENTE 
Marcirene Aparecida Joanoni Rodrigues, Brasileira, casada, do lar RG 
17.115 .613 e CPF 067.961.008-16, residente em Bauru, Rua José Maria 
Rodrigues da Costa nº 11-50, Bairro: Jardim América, na Cidade de 
Bauru, - São Paulo. 

VICE PRESIDENTE 
Rosemeire Scriptore Monteiro.,_ Brasileira, casada, administradora de 

•· imóveis, Portadora da RG 12.326.292 e CPF 024.262.568-18, residente 
e domiciliada a Rua Benedito Moreira Pinto nº 5-75 no Bairro Jardim 
Panorama, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo 

' . 

1 º SECRETÁRIO ,,----~K 
Roseli Meireles Marques.,_ Brasileira, casada, co1nerciante, Po~o a a 
RG 12.329.850 e CPF Q15277.458-05, residente e domicil~ 
Santo Antonio nº 19-45, no Bairro São João da Boa Vista, na Cidade de 
Bauru - Estado de São Paulo. 

2° SECRETÁRIO 
•· Sandra Regina Lopes, Brasileira, viúva, do lar, Portadora da RG 

13.340.024 e CPF 015.361.018-26, residente e domiciliada à Rua 
Gustavo Maciel nº30-65, apartamento 42 no Bairro Jardim América na 
Cidade de Bauru-Estado de São Paulo. 

1 º TESOUREIRO 
Carolina Teixeira, Brasileira, solteira, Auxiliar administrativo, portador 

da RG 45.969.026-7 e CPF 229.053.578-86, residente e domiciliado a 
Rua: Y olanda Romanini Pedrosa nº2-39 lote D 17. Residencial Village 

/ coNFERE coM o. c;f R 
: O_RIGINAL / 14 /06 / f ~ 



1• OFICIAL DF. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP 
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. s-ic 
Campo Novo, CEP 17048-797, na Cidade de Bauru - Estado de São 

Paulo; I~~ 
2º TESOUREIRO 1:~~~~2 =~'ó'::;f 
Sandra Maria Florêncio de Oliveira · Mello, Brasileira, casada, 
Assistente Social, portadora da RG 15.806.743 e CPF 074.333.838-32, 
residente e domiciliada à Rua Bartolomeu de Gusmão nº 4-37 no Bairro 
Jardim Aeroporto na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. 

1 º CONSELHEIRO 
Ligia Aparecida Cardoso Di Dinato, Brasileira, casada, psicologa, 

•
1Jortadora da RG 8.581.635 e CPF 063.368.168-77, residente e 
domiciliada à Rua Lincon Queiroz Orsini n ° 2-35, no Bairro Jardim 
Europa, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. 

2° CONSELHEIRO 
Maria de Lourdes Mendes Almeida, Brasileira, casada, professora 
aposentada, Portadora da RG 4.810.925 e CPF 015.132.278-31, 
resi~ente e domi,ciliada ~ Rua Antonio Ponce Paz nº ~ 4-28, no Bairr~' 
Jardim Alto Paratso, na Cidade de Bauru -- Estado de Sao Paulo. {/' U 
3º CONSELHEIRO 

~andra Sueli Castro do Nascimento, Brasileira, casada, publicitária, 
-portadora da RG 14.836.211 e CPF 476.443.036-34, residente e 

domiciliada à Rua Antenor Prudente, nºl-43, no Bairro Jardim Estoril 
V, CEP. 17017-584 - Bauru/SP. 

!ºSUPLENTE 
Jandira Elizabeth Sabião De Toledo Piza, Brasileira, casada, do lar, 

portadora da RG 2.006.053-6 e CPF 224.516.778-30, residente e 
domiciliada à Rua Antenor De Almeida nº 3-199 no Residencial 
Chácara Odete, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo 

1 
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Nilce Maria Barbosa Da Silva, Brasileira, casada, contadora, portadora 
da. RG 13.914.431 e CPF 061.769.488-51, residente e domiciliado à 
Rua Carlos Del Plet nº 7-56 no Bairro Jardim Europa na Cidade de 
Bauru- Estado de São Paulo. 

3ºSUPLENTE 
Célia Roccio Garcia Lopes, Brasileira, casada, psicóloga, portadora Rà 
12.387.234 e CPF 034.986.778-02, residente e domiciliada à Rua José 
Ferreira Marques nº 11-36 no Bairro Vila Universitária na Cidade de 

49Bauru- Estado de São Paulo. · 

• 

c5~ 
CONFERE C0t'1 Oi LI !o~/1~ 

ORIGINAL 1 1 -1 



r OFICIAL DE lllGISTaO CIVIL DE PESSOAS JUIÚDICAS Dt BAURU -SP i 
MICROFILMADO- Nº 6'972 

DIRETORIA 

-~ ...... .,-·.,,,-

Presidente: ___ '.::..:'- -.::.:.:.--·~~.,LÇ ... 2--~=+--.-----

Vice Presidente: - ~..;:;:;==:;::;;::;;;.~~~--+--+--

1 º Secretário: ___ ~.d';;;;-- ~, ~~==;===-:.__ ____ _ 
:::--3 

1 º Tesoureiro: ---~-----+-->'---....;._----

2 º Tesoureiro: ~~ 

CONSELHO FISCAL 

3° Conselheiro: S:~ --------=-------
1 º Suplente: _ ___ ~-- ~~~ +i: .. ·6',<:~~, ~-' :_.:._. _---_---_· _____ _ 

2° Suplente:_-----,L.i.lv::-....i,...o.ds.,.c;c~À -,1-IA~<>~Ah~~----
7 ✓ 

3° Suplente:_~~~~CVL-'_e-,v_-_c51~ª-➔r0--·-----
G) R 1 ~ lf>bl /C, 
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CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QliAGGIO JARDIM NICÉIA 
Rua: André Luiz dos Santos nºl-111, Vila Jardim Nicéia. ~ 

1 .• ~â~§ 
Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 

Email: cbemestuquaggio@hotmail.com 1 
PROC. Nll 

FOLHAS 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGF,.N'I'ES DA OSC 

PRESIDENTE 
Marcirene AparecidaJoanomi Rodrigues, brasileira, casada, do lar,RG: 17.115.613 e CPF: 067.961.008-16, 
residente em Bauru, Rua Jose Maria Rodrigues da Costa nº 11-50, Bairro: Jardim América CEP: 17017-331, 
na Cidade de Bauru-Estado de São Paulo. Fone : (14) 99746-8006 
Email : marciajoanoni@hotmail.com 

VICE PRESIDENTE 
A Rosemeire Scriptore Monteiro1 Brasileira, casada, administradora de imóveis, Portadora da RG 12.326.292-
W 6 orgão expedidor: SSP /SP e CPF 024.262.568-18, residente e domiciliada a Rua Benedito Moreira Pinto nº 

5-75 no Bairro Jardim Panorama, na Cidade de Bauru-Estado de São Paulo. Fone (14) 99772-4036 
Email: meiremonteiro@uol.com.br 

1º SECRETÁRIO 
Roseli Meireles 

1 
Brasileira, solteira, comerciante, Portadora da RG 12.329.850-7 orgão expedidor: SSP /SP 

e CPF 015.277.458-05, residente e domiciliada à Rua Alto Juruá nº 6-75, Bairro Bela Vista na Cidade de 
Bauru - Estado de São Paulo. Fone (14) 99712-0022 
e-mail : rosemeimar@gmail.com 

2° SECRETÁRIO 
Sandra Regina Lopes, Brasileira, viúva, do lar, Portadora da RG 13.340.024-4 orgão expedidor: SSP /SP e 
CPF 015.361.018-26-4, residente e domiciliada à Rua Gustavo Maciel nº30-65, apartamento 42 no Bairro 
Jardim América na Cidade de Bauru-Estado de São Paulo. Fone (14) 98118-3448 
e-mail: sandralopes@yahoo.com. br 

• ~º:!!~~!~, Brasileira, Casada, Auxiliar administrativo, portador da RG 45.969.026-7 e CPF 
229.053.578-86, residente e domiciliado a Rua: Yolanda Romanini Pedrosa n°2-39 lote D 17. Residencial 
Village Campo Novo, CEP 17048-797, na Cidade de Bauru - Estado de São. Fone (14) 99770-6919 
email : teixeiracarolzinha@hotmail.com 

2º TESOUREIRO 
Sandra Maria Florêncio de Oliveira Mello, Brasileira, casada, Assistente Social, portadora da RG 
15.806.743 orgão expedidor: SSP /SP e CPF 074.333.838-32, residente e domiciliada à Rua Bartolomeu de 
Gusmão nº 4-37 no Bairro Jardim Aeroporto na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. Fone (14) 99735-
0781 .Email: sand.ramello@travelnet.com. br 

1 º CONSELHEIRO 
Ligia Aparecida Cardoso Di Dinato, Brasileira, casada, Analista de Recursos Humanos, portadora da RG 
8.581.635-8 orgão expedidor: SSP /SP e CPF 063.368.168-77, residente e domiciliada à Rua Lincon 

i CONFERE COM o 1csíl 
i O~IGINAL 1 1~fwil,; 



CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JAIIDIM NICÉIA 
Rua: André Luiz dos Santos nºl-111, Vila Jardim Nicéia. 
Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 

Email: cbemestoguaggio@hotmaiLcom 

Queiroz Orsini n ° 2-35, no Bairro Jardim Europa, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. Fone (14) 
98115-8302 
e-mail: ligiadi@uol.com.br 

2° CONSELHEIRO 
Maria de Lourdes Mendes Almeida, Brasileira, viúva, professora aposen , 10.925-3 
orgão expedidor: SSP /SP e CPF 015.132.278-31, residente e domiciliada à Rua Henrique Savi, nº14-44 
15º andar, apt1503, no Bairro Vila Nova Cidade Universitária, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. 
Fone (14) 99671-7277 
e-mail: dudamendesalmeida@hotmail.com 

3° CONSELHEIRO 
Sandra Sueli Castro do Nascimento, Brasileira, casada, publicitária, portadora da RG 14.836.211 órgão 

• 
expedidor: SSP /SP e CPF 476.443.036-34, residente e domiciliada à Rua Antenor Prudente, N° 1-43 Jardim 

·Estoril V CEP: 17017-584 Bauru- Estado de São Paulo. Fone (14) 99784-5477 
E-mail: sandra@emporionet.com.br 

lºSUPLENTE 

Jandira Elizabeth Sabião De Toledo Piza, Brasileira, casada, do lar, portadora da RG 2.006.053-6 e CPF 
224.516.778-30, residente e domiciliada à Rua Antenor De Almeida nº 3-199 no Residencial Chácara 
Odete, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. 

2ºSUPLENTE 
Nilce Maria Barbosa Da Silva, Brasileira, casada, contadora, portadora da RG 13.914.431 e CPF 
061.769.488-51, residente e domiciliado à Rua Carlos Del Plete nº 7-56 no Bairro Jardim Europa na 
Cidade de Bauru- CEP 17017-470 Estado de São Paulo. Fone: (14) 99855-0535 
E-mail: nil ce mara@hotmail.com 

3ºSUPLENTE 
Célia Roccio Garcia Lopes, Brasileira, casada, psicóloga, portadora RG 12.387.234 órgão expedidor: SSP 
/SP e CPF 034.986.778-02, residente e domiciliada à Rua Jamil Gebara nºl-25 apartamento 131 edifício 
Jacarandá no Bairro Jardim Paulista, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. Fone (14) 99771-3213 
E-mail: crglopes@uol.com.br 
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Ministério da f az.enda 
~~~ Receita Federal 

f • 

Número 
067 .961.008-16 

Nome 
MARCl~E APARECIDA .JOANONI RODRIGUES 

Nascimento 
21/12/1963 

CÓDIGO DE CONTROLE 

G242.DE1 E.29E9.753D 

l!I 

.-; 

Emitido pela Secnttatta da Receita Federal do Brull 
às 16:31 :46 do dia 20/06/2017 {ho,- • data de Braaffia) 

digito verificador: 00 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 
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:CHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 
NDRE LUIZ DOS SANTOS 01-011 
'.IICEIA 
28-460 BAURU SP 

Roteiro de leitura Medidor 

BAUBU501-00000281 304651206 

ctlente 

0713851637 

::::-iEMrgtaEl6tli3,C11 PROC. N2 
N".07D269930aér1eC ~mLHAS 
Data ci. Emlalo 17 ..! 
D111a de ApraUntaçJo 23/04/2011 
COlllaCo/lUIIO No )100"117MO 

i 
1:itJB 

Rese,vado ao fisco 
8141.O257.866C.A0F9.1 F53.5B08.98BE.5F7 A 

ôZADO (A) CUENl'E . . . . J 
laração de Quitaçao Anual de Débitos: As falUlllS emitidas dessa unidade consumido,a, sob sua responsabilidade re!etente ao ano da 201 e • clol enoe anteriores, fOfam ~ para ~ o 
primento de suas obrigaÇões, esta dedaraçac> sul>StllUl respoctlvoe comprovantes de pagamento. 

llor da sua conta mJdará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarttário médio 8.66~hornologad0 pela Resolução2.li26/2019 ANEa.. 

JOS DA UN~ CONSl,JMIDORA '. ' . 
!ECHE BERCAfUO ERNESTO QUAGGIO 
\NDRE LUIZ DOS SANTOS. 01-011 
NtCEIA BAURU - SP 

LTENDIMENTO 
0800 010·1010 
www.cpfl.com.br 

PN 
0713851537 

· ~, -RE.SERVAOOAO 

:1 Oescrlçao da Operação 
5 02282813 

,s Ccnuno u,o 51s1..., (KWh)-TIJSO 

11 Ccnuno-TE 
,. JululcloMcnl 

l5 -porAllaloPglO 

l ,SAlllllizaçlo-

15 --deCIP 
TotalOilCribuõdoro 

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 

17 Conll1b. CU1k!lo IP-CIP Munlclpol 

Mês 

Rei. 
ABR/19 

ABR/19 

DEZ/18 

OEZl18 

DEZ/18 

OE2/18 

ABR/19 

·.-.;.. ~,y v-_; ~.. .;,.;_ ·1 

tNSC.EST: ISENTO 
CNPJ:60.830.389/0002-51 
Conveocional 83 Comercial Outros Serviços Atlvidades - Trtfásico 220 1127 V 

seu c(>Dt~,o CONTAIMU: . ,. 
38880970 ABR/2O19- . . 

Segunda Via 

Ouant Unld. 

FatUlllda Med. 

5311.000 kWII 

S85.000 kWh 

168.65 

212,07 

8.18 

8 ,11 

• • 91 

0.08 

400,18 

- VENCIMENTO 
O3iO5/20f9 

Base Céleulo Aliq. ICMS 

ICMS ICMS 
168,85 18,00 30,39 

212.07 18,C0 38.17 

,:- , TOTAL A PAGAR,(R$) 
. 407,58 

BaseCálculo PIS COFINS 8antleirff 

PIS/COftNS 097% 450~ Tari 
198,86 1.114 7,00 V-
212.117 zoe UI• 

11 Oiol 
V«clo 
170m 

3.70 11,1, • 

k'Wtl ~ TARIFA ANEEL , , EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/ DATAS OE J.EITVRA · .i 
......_ I.All.n F- Cooo11mo r-•-

9 /JIP. 585 28 ---MAR 542 30 

FEV 354 28 
JAN 402 33 

S O!Z 484 29 
uo~· 497 32 
00T 512 30 

487 33 
389 29 
413 30 

JIJ!I 492 32 
MAi 479 29 

nlorrneM. 172,§ Z' da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação 

ará sujeita a suspen!Slo de fomecimenlo até 90 (noventa) dias 

Tidos, contados da data do documento malS antigo vencido e 

, pago sucessivamente. 

mnaçOes doa débitos mala antigos: 

ndmento Valor 

>NSTA DffilTO: 1 OOCTO(S) 

:J04/19 RS 342,5.5 

N50 n: 
o.mooaw •.m- H' e-,_. 17lWJOl9 20o'IJ3.'2018 Wtçl. (ltWIII l'ól 

30&651208 ATNA 11173 eo58I 1.00 W 

INDICADORES OE.CC>f'1TINUIDAOE. De, FORNECIMENfO·QEENl;RtW_. /. .' . 
Para c:onsulta dos lndlcado,e• acesse nosso site www.cpft.com.br 

,. ~ESS~AFA"fW. 

06/03/2019 R$ 229,00 
04/04/2019 R$ 342,55 

APÔS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERA OCORRER ARES

CISÃO 00 CONTRATO APÔS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOI. 414/10. OOCTO(S) VENCI-

'GULARIZE A-re 08/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO 00 FORNECIMENTO. 

DOS PODEM SER INDICADOS AOS ôRGÃOS OE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN

ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR. 

:pfl paulista 

Nota Fiscal 
Conta de Energia Elétrica 
070269930 Série e 

no cradenclado mais de você. Conftra 8 li&ta 

GódDébAut-Banco 
510088757940 

Total a Pagar (R$) , Data de Vencimento 
407:58 03/05/2019 

ORiGiNÃL ' 



12/06/2019 Receita Federal do Brasil 
-:.-· -

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI •PROC. N2 1 cc-r r 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfD ff)LHAS oL f,. ~ 

NUMERO □E INSCRfÇÃO 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
50.830.389/0002-51 28/02/2018 
FILIAL CADASTRAL 

1 NOME EMPRESARIAL 
CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
•-H 

1 !=AIS 1 
1 CÓDIGO E DESCRIÇAO DAATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

85.11-2-00 •Educacão Infantil •creche 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONVMICAS SECUNUAl"UAl:i 
85,12-1-00 •Educação Infantil• pré-escola 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JÜRIDICA 

1 
399-'I • Associação Privada 

LOGRADOURO 

1 ~ 1 COMPLEMENTO 

1 
R ANDRE LUIZ DOS SANTOS 1 

CEI' 1 1 BAIRROIDISTRíTO 

1 
1 MUNlêJiilO 

1 ~ 17.D47-390 JARDIM NICEIA BAURU p 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

1 
ITaEFONE 

CBERNESTOQUAGGIO@tlOTMAIL.COM : (14) 3239-1869 

ENTE FEDERATIVO RESPDNSÁva (EFR} -
SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
ATIVA 

MOTNO DE SITUAçÃO CADASTRAL 

SITUÁçÃÕ ESPECIAL 

1 -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 12/06/2019 às 13:09:27 (data e hora de Brasília). 

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicaJCNPJ/cnpjreva/CnPlreva SoDcitacao.asp 

1 OATAOASíTUAÇÃOCADASTRAL 
28/02/2018 

1 ~~ Srn.JAçÃO ESPECW. 

Página: 1/1 
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12/06/2019 Imprimir Certidão ~ºl 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ~ 

Secretaria de Economia e Finanças PR~C-. Ne ' . • t ::1 G-
Departamento de Arrecadação Tribut,LHAS ~:~ ~ t 

• 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963883 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
573894 26/03/2018 
Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 
CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 50.830.389/0002-51 
Endereço Fiscal: 
RUA ANDRE LUIZ DOS SANTOS 
CEP: Bairro/Distrito: 
17.047-390 JD. NICEIA 
Telefone: Tipo: 
(14) 3239-1869 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: 

99.99 4.47 26/03/2018 

Descrição da Atividade: 
EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Datada 
situação: 
12/06/2019 

Número: 
1-111 

UF: Município: 
SP BAURU 
Ramal: 
Comercial 

Complemento: 

Término: Nome da Atividade: 
CRECHE PUBLICA - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

Certidão emitida em: 12/06/2019 

72A4D977CCD56CF7D97E57 A3079224D7 
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/flnancas/certidoes/imprimlr_consulta.aspx?c=1963883&chave=72MD977CCD56CF7D97E57A3079224D7 1/1 



12/06/2019 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À Dlv 
DA UNIÃO 

Nome: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 
CNPJ: 50.830.389/0001-70 

PROC. N2=_--L....::::~-Y:.-~=:::-V 

FOLHAS 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) Junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no 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 16:04:22 do dia 12/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/12/2019. 
Código de controle da certidão: CA31.C0D1.1E9D.4F63 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



12106/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU I PROC. NR 

Secretaria de Economia e Finanças FOLHAS 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1964048 

Inscrição Municipal: 573894 
Contribuinte: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO - 50.830.389/0002-51 

Endereço Fiscal: RUA ANDRE LUIZ DOS SANTOS, 1-111 
Atividade: EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 
Empresa aberta em: 26/03/2018 

• 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. 

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: 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 

968EA14AS120A99204FFBC9DA461F4FD 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.gov.br/financas/ceitidoes/imslrimlr_consulta.aspx?c=1964048&chaV8"'968EA14A5120A99204FFBC9DM61 F4FD 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
01 

Secretaria de Economia e Finanças h. 
Departamento de Arrecadação TributáriaLI ~..:R:.::~::.;~AS..:. N==R==l m~:cz=~==-=1=~==:1=.l 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1964020 

Identificação Municipal: 30869001 
Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 46.137.410/0001-80 
Proprietário(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 46.137.410/0001-80 
Endereço: RUA ANDRE LUIZ DOS SANTOS, 1-111 PC 1 JARDIM NICEIA 

• 
CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 

c.;:;ontrole de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito 
da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à 
emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 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 

738EFD508C3#153A5630CC151820EA1 
Chave de autenticação 

I; 
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Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: so.830.389/0002-st 
Razão Social:CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 
Endereço: RUA ANDRE LUIZ DOS SANTOS 1111 //JARDIM NICEIA BAURU - SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Número: 2019052702041629954827 

Informação obtida em 12/06/2019 16:14:17 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htll)s://consulta-af.caixa.aov.br/consultacrf/paaesnmoressao.lsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

IPROC.NR 
FOtHAS !1~~u, 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.830.389/0002-51 

Certidão nº: 174021937/2019 
Expedição: 12/06/2019, às 16:09:38 
Validade: 08/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 
(MATRIZ E FILIAIS), ,inscrito (a) no CNPJ sob o nº 

50. 830. 389/0002-51, 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. 

~úvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 
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CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA. 

CNPJ: 50.830.389/0002-51 
Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nicéia. 

Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
Email: cbernestoquaggio@hobnail.com / cemarodrlques2013@hotmail.com 

PLANO DE TRABALHO 

1.1. Nome da Entidade: CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA CNPJ: 50.830.389/0002-51 

Endereço: Rua André Luiz dos Santos n ° 1-111 Bairro: Jardim Niceia CEP: 17047-390 

Cidade: Bauru UF: São Paulo 

Telefone: (14} 3281-973 email: cbernestoguaggio@hotmail.com / cemarodrigues2013@hotmail 

1.2. Nome do responsável pela instituição: Marcirene Aparecida Joanoni Rodrigues CPF: 067.961.008-16 RG: 17.115.613 

Cargo: Presidente 

Endereço:Rua Jose Maria Rodrigues da Costa nº11-50,Bairro:Jardim América, na Cidade de Bauru, CEP:17025-360 Telefone:(14)99746-8006 

1.3 Mandato da atual Diretoria: 2018 á 2020 

1.4. Nome da Coordenadora: Priscila Michelotto Telefone: (14) 99836-0923 /Auxiliar de coordenadora: lracema Rodrigues dos Santos 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: A Creche Berçário Ernesto Quaggio Jardim Nicéia 

-n ~ o :;D .... o 
::t: n 
-_?;; z 

10 

constituída em 6 (Seis) de Março de 2017 (Dois mil e dezessete), é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que atende crianças de ambos os sexos com idade de1• , • 

' 
4(quatro) meses,s á 05(cinco) anos, pertencente à Comunidade do Bairro Jardim Nicéia 

Sede administrativa : Creche Berçãrlo Ernesto Quagglo 
Rua : Triagem, nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50'.830.389/0001-70 
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CRECHE BERÇARIO ERNESTO QUAGGIO JARDllll1"""CEIA. 

CNPJ: 50.830.389/0002-51 
Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nicéia. 

Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
Email: cbernestoguaggio@hotmail.com / cemarodrigues2013@hotmail.com 

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do objeto: Região do Jardim Nicéia- para atender 102 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 meses ,de em período integral, com 

repasse de verba Subvenção no valor mensal Parcelas mensais de R$ 33.244.24 de valor de R$ 232.709.68 .sendo o valor do repasse começa no mês 

de Junho a Dezembro. 

2.2 Justificação e Fundamentação Legal: 

A Creche Berçário Ernesto Quaggio Jardim Nicéia foi constituída em Março de 2017 (Dois mil e dezessete) finalidade atender crianças da Educação Infantil 

não inserida nas EMEIIS- Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, pertencente ao bairro Jardim Nicéia e a suas vizinhanças. 

A Proposta de trabalho está organizada no sentido de garantir uma gestão democrática, no âmbito da educação, e opção política pela construção de 

um sistema educacional de qualidade, de convivência na diversidade e da administração das diferenças no exercício das relações interpessoais. 

Partindo do pressuposto, formaliza decisão política para redefinir a proposta no âmbito da Educação Infantil, com amparo conforme assegura a 

legislação a seguir: 

- Constituição Federal de 1988, artigo 205 "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania s sua qualificação para 

trabalho." 

No que diz respeito à Educação Infantil, artigo 208 IV- Atendimento em creche e pré-escola as crianças de zero a seis anos de idade. 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quaggio 
Rua: Triagem, nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 
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CNPJ: 50.830.389/0002-51 
Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nicéia. 

Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
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-Consta na lei nº. 8.096/90 Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 'A criança tem direito á educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. "A criança e o 

adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvoMmento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurandCHhes: · 

1- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

li- Direito de ser respeitado por seus educadores; 

Ili- Direito de contestar critérios avaliados, podendo recorres às instancias escolares superiores; 

IV- Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V- "Acesso a escola público e gratuita próxima de sua residência". 

Único• Ê direito dos pais ou responsável ter ciência. do processo pedagógico, bem como participar de definição das propa..-tas educacionais. 11 ,.... 

- LDB (Lei de Diretrizes e Bases) Art.22 ªA educação básica tem por finalidade· desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum"J 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Art.29" A educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade". 

• 
-Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações dadas pela Lei 13.024 de 2015: 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 traQalho inseridos em termos de colaboração, em termos 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quagglo 
Rua: Triagem, nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 1.)\ 
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CRECHE BE~,RIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM Nt-!A. 
CNPJ: 50.830.38910002-51 

Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nlcéia. 
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:le fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da 

sociedade civil. 

2.3. Capacidade de Atendimento: A Creche possui sua capacidade de atendimento para o ano letivo de 2019, de 102 crianças, de 04 meses a 05 

anos e 07 meses, de ambos os sexos e em periodo integral. 

2.4. Fonna de Atendimento: A Creche funciona no periodo integral, de segunda-feira á sexta-feira, das 7h30min às 17h ministradas no mínimo de 

200 dias letivas de efeito trabalhos escolares. 

2.5. Critério de Elegibilidade para Atendimento: Atender crianças de Educação Infantil, cadastradas na entidade por ordem de inscrição, com 

prioridade as crianças oriundas de ·responsáveis inseridos no mercado de trabalho e crianças de vulnerabilidade social. 

2.6. Caracterizaçao da Clientela: A Creche Berçário Ernesto Quaggio Jardim Nicéia possui uma clientela proveniente de familias complexas 

diversificadas; apresentam em alguns casos dificuldades como: carência afetiva, alcoolismo, mães solteiras e pais separados. Os responsáveis pel, 

alunos são na sua maioria, os pais, e mães, e em alguns casos avós e familiares. Nossos alunos vêm de lares onde os pais atuam nas seguintes área 

do mercado do trabalho: Operadores de Caixa, Docentes, Enfermeiras, Faxineiras, Caiadores de reciclagem Empregadas Domésticas, e etc. 

--
Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quagglo 

Rua : Triagem, nº 4-71, vila Santa Lu_z:ia Bauru-São Paulo 
Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 
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CNPJ: 50.830.389/0002-51 

Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nicéia. 
Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
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2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: A Creche Berçário Ernesto Quaggio Jardim Nicéia tem seu atendimento educacional desde 

2017. 

2.8. Valor Global:_R$ 232.709,68 ( Junho á Dezembro) 

DEFINIÇÃO DE METAS 

Nº META AÇAO ESTRATEGIAS ENVOLVIDOS RECURSOS FASE DE 
NECESSÁRIOS EXECUÇÃO 

1 Estimular o Projeto Hora social -Realizar apresentações Humanos Financeiros: Durante o ano 

entrosamento entre os para outras turmas - Diretoria, - Recursos públicos letivo de 2019, 

alunos de diferentes sobre temas - Coordenação, - Recursos próprios seguindo um 

idades e modalidades rBlacionados à Professores 
cronograma de 

-
de ensino. aprendizagem, através Familiares demais 

atividades. 
- e 

de músicas, teatros, funcionários 
desenhos, painéis entre 
outros. Materiais 

- Cd • ~-n""0'5.-I 

1 - Rádio Lfrr - Folhas ~ .. 
- Cartolina rr 
- Tinta guache 
- Pincel -. ~ 

~ r--

-f:>: -~ Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quaggio 
1 \ 

Rua: Triagem, nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 
Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 ·~ -...-
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Promover o I Area lingua portuguesa 
desenvolvimento dos 
alunos por meio de 
trabalho pedagógico 
nas diversas ãreas do 
conhecimento: llngua 
portuguesa, 

- Projeto leitura 
-Páscoa 
-Folclore 

naturais, ciências - onsci ncia negra 
matemãtica, ciências 

I 
e 'ê . 

sociais, artes, cultura -Contos 
corporal. 

.. 

Área matemãtica 

Projeto A importância 
dos jogos para 
aprendizagem 
matemãtica 
Projeto Contando 1 ·ã 
10. . 
Passeio á feira 
Sólidos geométricos 

Área ciências naturais • 

Projeto meio ambiente. 

Lingua portuguesa 

- Leitura de diferentes 
textos informativ9s 

-Cotação de historias 
-Roda de conversa 
-Fantoche 
- Listas de palavras 
-Alfabeto móvel 
-Reieitura da obra 
-Parlendas 

Matemática 

-Tangran 
-Bingo 
- Jogos amarelinha 
- Domino números 
- Confecção jogos 
-Passeio ã feira, 

quantidades. 

Lingua portuguesa 

Recursos materiais 
-Jornais, 
-Revistas 
-Livros, 
-Folhas 
-Cartolina 
-Giz 
-Canetinha 

Matemática 

Recursos materiais 
-Jornais, 
-Revistas 
-Livros, 
-Folhas 
-Cartolina 
-Giz 
-Canetinha 

Sede administrativa : Creche Berçário Emesto Quagglo 
Rua: Triagem, nº 4•71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 60.830.389/0001-70 

Financeiros: 
- Recursos públicos 
- Recursos próprios 

Durante o ano 
letivo de 2019, 
seguindo um 
cronograma de 
atividades . 
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CNPJ: 50.830.389/0002-51 
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Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
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Área ciências corporal 

Área cultura corporal 
Esquema corporal 
Higiene bucal 

e 

Áreas ciências naturais: 

-Passeio na praça 
-Plantio de sementes 
-Mutirão limpeza e 

conservação da escola. 
-Jogos sobre meio 
-Plantio e distribuição de 

mudas. 

Área de ciência corporal 

~ Roda de conversa 
infonnal; 

>- Apresentação de 
cartazes infonnativos; 

Ciências naturais 

Recursos matérias 

-Sementes 
-Mudas 
-Terra 
-Vaso 
-Saco de lixo 

Área de ciência corporal 

Recursos materiais 
-CDs 
- Suifite 
- Palito de sorvete 
- Fotos 
-Fita métrica 

>- Realização 
escovação 

da 1 - Barbante 
- Folhas grandes 
-Guache 

r Desenho do corpo no Revistas 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quagglo 
Rua: Triagem, nº 4-71, vila Sant.a LuzJa Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: S0.830.389/0001-70 

'T1 "0 o :;a ,- o 
:X: ("') 

~ z 
10 

~ 
" 
~ 

\.r 

~S\ 
ó 



·~~, 
.~~' ,.;,., 

~· $-' 
~-~~"!li!'~. 

~ 

CRECHE BE~,RIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NÍ~A. 
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Área artes 

Cores 
Primavera 
Natal 

papel craft Guache ... -Giz de cera 
-Escova de dente 
-Creme dental 
-Cartolina 
-Lápis de cor, 
-Borracha, 
-Canetinha 
-Figuras, 
-Toalha 

Área arte 
Artes 

Recursos materiais 
-Confecção cartão -Folhas grandes 
-Técnicas de pintura - Guache 
-Recorte e colagem - Revistas 
-Dobraduras "'Guache 
- Técnicas de pintura -Giz de cera 
-Confecção de enfeites e -Cartolina 

árvore de natal. 
-Lápis de cor, 
-Borracha, 
-Canetinha 
Figuras 

Humanos 

Rua: Triagem, nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 
Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 
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- Diretoria, 
- Coordenação, 
- Professores 
- Familiares e demais 

funcionários 

Aumentar à Projeto - Elaborar convites; Materiais: Financeiros 
participação da fam!Ha A importância dos pais - Providenciar lanches; 
visando à vida escolar na vida escolar dos - Conscientizar, os pais - Cartolina, - Recursos próprios 
do seu dependente, em alunos: Reunião de ou responsáveis sobre a - Giz de cera, - Recursos públicos 
ênfase a reunião de Pais. importância da Jogos 
pais. -

participação · na vida - Computador, 
escolar do aluno, - Papel colorido. 
através de conversas no 
portão da escola; Humanos 

- Diretoria, 
-Promover encontros, 

Coordenação, reuniões palestras -e 
Professores com profissionais ~ 

qualificados, - Familiares e demais 
funcionários 

-Elaborar cartaz. 

-Reatizar dinâmicas com 
os pais ou responsáveis; 

Sede administrativa : Creche Berçãrio Ernesto Quagglo 
Rua: Triagem, nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 
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Promover 
encontros 
bimestrais ao 
longo do ano 
letivo de 2019. 
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i 1 Aumentar a 
conscientização dos 
pais sobre a 
importância da 
participação dos pais 
nas atividades de casa. 

,.. ce 
CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA. 
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-Apresentar vídeo com 
as atividades 
desenvolvidas. 

Projeto 1-Realizar palestras Financeiros: 
Atividade de casa X Materiais 
participação dos pais. 

educativas com objetivo 
informar e orie_ntar sobre 
a importância da , -
realização e socialização 
dos alunos · e pals na , _ 
execução das atividades 

Folha de 
- Recursos próprios 

sulfrte, 1 - Recursos públicos 

de casa. 

-Realizar dinâmica e 
enviar através da 
agenda textos e frases 
informativas 

-Confeccionar cartaz com 
Alunos conscientizando 
sobre a importância dos 
pais na realização das 
tarefas. 

cartaz, 
Papel colorido, 

- Cola, 
- Tesoura. 

) Aumentar as relações Projeto - Realizar reuniões, Humanos 
interpessoais entre Pais, comunidade e 
pais, comunidade local funcionários peças 
e escola com ênfase principais para auxilio e .. 

questionários, cartazes - Diretoria, 
e informativos que - Coordenação, 
realize uma interação - Professores 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quagglo 
Rua: Triagem, nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: SÓ.830.389/0001-70 

Realizar 
semestralmente 
palestras 
educativas ao 
longo do ano 
letivo de 2019. 
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em seu entrosamento. 

Envolver a comunil!ade 
no processo de gestão . 
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aprendizagem 
alunos. 

dos 

Projeto político 
pedagogo -
reformulação e 
aprimoramento. 

interpessoal entre os , -
funcionários, pais e 
comunidade, no .sentido 

Familiares e demais 
funcionários 

de orientar sobre 
assuntos relacionados à 
vi!ia escolar dos alunos. 

Materiais 
-Papel, 
-Xerox, 
-Cartolina, 
-Pincel, 
-Canetinha, 
-Lápis de cor 
-Giz de cera 

-Em reunião.com os pais Humanos 
e membros da - Diretoria, 
comunid.ade escolar - Coordenação, 
assegurar que todos - Professores 
tenhàm vez e voz para _ Familiares e 
expor ideias, sugestões funcionários 
e crítica.s. 

-Apresentar e 
disponibilizar o registro 
escolar, para que todos 
possam consultar 
quando necessário. 

-Estabelecer parcerias 

Materiais 

- Sulfite, 
- Xerox, 
- Cartão de 

caixa. 

Financeiros 

1 Recursos próprios 
rRecursos públicos 

demais 

cores, 

Seda administrativa : Crecha Berçário Ernesto Quagglo 
Rua : Triagem , nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 
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Durante todo ano 
letivo, de acordo 
com o calendário 
escolar. 
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recursos e - Coordenação, 1- Recursos próprios 
planejamentos coletivos. - Professores -Recursos públicos 

- Familiares e demais 
-Desenvolver projetos de funcionários 

conservação do 
patrimônio. 

Recursos Materiais 
-Manter regi!>{ros -Papel, 

organizados dos bens. -Xerox, 
-Cartolina, 
-Pincel, 
-Canetinha, 
-Lápis de cor 

9 Valorização e Projeto aprendendo - Promover eventos que Humanos Financeiros 
capacitação dos com amor. Cursos expressem o trabalho - Diretoria, 
docentes oferecidos pela desenvolvido pelo - Coordenação, 1- Recursos próprios 

Secretaria da professor e dignifique - Professores ,-Recursos públicos 
Educação. perante os colegas e a - Familiares e demais 

comunidade. funcionários 
-Promover aos docentes Recursos Materiais 

condições para -Papel, 
participação nos cursos 
oferecidos pela -Cartolina; 

Secretaria Municipal de -Xerox, 

Bauru e demais cursos -Cartolina, 
de extensão e -Pincel, 
valorização profissional. Canetinha, 

(14) 

Durante todo ano 
ieiivo 
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2. APLICAÇÃO DE RECURSOS (Previsão de receitas e despesas) 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO 

VALOR R$ 232. 709,68 Esse valor será dividido por 7 meses de Junho á Dezembro. 
4.1 RECURSOS HUMANOS - - - - - - - - - - - - -- -

Fonte de Recurso: Municipal 

C/H 
Encaraos Sociais e Trabalhistas 

QT Fonnação Cargo Regime Salário FGTS IRRF PIS INSS Beneflcios 13° Rescis 
Prof1Ssional Trabalh Liquido VNVT 1/12 ão 

ista 8% 1% 8¾ a 11% 1112 

Ensino CLT 
02 superior Educadora 04 R$ 3.407,54 R$ 299,56 R$ 37,44 R$ 337,00 R$ 440,00 R$ 297,18 

01 Ensino 
Educadora 08 CLT R$ 3.216,02 R$ 299,57 R$116,66 R$ 35,66 R$ 411,90 R$ 220,00 R$ 297,18 Suoerior 

01 Ensino 
08 CLT R$ 3.002,34 R$ 275,73 R$ 65,19 R$ 34,46 R$ 379,13 R$ 220,00 R$ 287,47 superior Coordenadora 

Ensino 
Reéreaclonista 03 superior 08 CLT R$ 4.456,50 R$ 391,77 R$ 48,96 R$ 391 ,77 R$ 660,00 R$408,09 

Comoleto 

02 Ensino médio Recreaclonlsta 08 CLT R$ 2.971,00 R$ 261,18 R$ 32,64 R$ 261 ,18 R$440,00 R$ 272,06 R$ 280,00 

R$ 220,00 01 Ensino Médio Serviços gerais 08 CLT R$1.193,79 R$ 110,97 R$13,73 R$110,97 R$140,00 R$114,45 

" -
01 Ensino Médio Cozinheira 08 CLT R$1.358,32 R$126,35 R$15,80 R$126,35 R$ 220,00 R$131,62 R$140 00 

01 Ensino médio Aux. De 
08 CLT R$1.263,56 R$109.88 R$13,73 R$109,88 R$ 220,00 R$114,45 Cozinha 

TOTAL 

OBS: Em caso de rescisão a entidade assumirá com os custos necessários. 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quaggio 
Rua : Triagem , nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 

-

Férias Dem Total Total 
1/3 ais Mensal 

Enc JUNHO A 
argo DEZEMBRO 

s 

R$ 85,18 
R$ 4.903,90 

R$ 34.327,30 

R$ 89,15 R$ 4.686,14 R$ 32.802,98 

R$ 86,16 R$ 30,453,36 
R$4.35048 

R$122,43 
R$ 6.479,52 

R$ 45.356,64 

R$ 81 ,62 R$ 32.197,76 
R$4.599,68 

R$ 33,11 -11 -o R$ 13.559,49 
{) ::o R$1.937,07 -

R$ 43,81 ~ X :q; . R$ 2.162,32 R$ 15.136,24 

R$ 33,1 ! 
,~ l'l ~ 

R$1.864 66 R$ 13.052,62 

----
1 ~ R$ 30.983,77 R$ 216.886,39 -\) -

IÇ~ 
tt \ ~ 

~ 
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CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA. 

CNPJ: 50.830.389/0002-51 
Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nicéia. 

Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
Email: cbernestoguaggio@hotmail.com / cemarodrigues2013@hotmail.com 

- - . . . -- - -
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 

TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 
:ri "t) 

Natureza da despesa Custo Mensal - Custo Total r- º )> 1 ' 

iõ 

Fonte de Recurso: Federal ~ 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
'\ LS 

,lJ..) r--
4.3 DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) (j -

Sede administrativa : Creche Berçãrio Ernesto Quaggio 
~t ~ 1 

Rua : Triagem , nº 4-71 , vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

' -- Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 
' 
~ \.I' 
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CRECH~ .RÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARcillttcÉtA. 
CNPJ: 50.830.389/0002-51 

Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nicéia. 
Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 

Email: cbernestoguaggio@hotmail.com / cemarodrigues2013@hotmail.com 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

DAE (DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO) R$ 2.260,47 R$ 15.823,29 

CPFL (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) 

SERVIÇO DE TELEFONIA . 

TOTAL 

4.4 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) 

TOTAL 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
- - - - - - - -- - .... - -
Concedente 
1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela . 4ªParcela 5ªParcela &ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªPartela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcelâ 

RS 33.244,24 RS 33.244,24 RS 33.244,24 RS 33.244,24 RS 33.244,24 
RS 33.244,24 RS 33.244,24 

&.CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO / AUXÍLIO - - -- - - - - - - . 

Concedente - Fonte Municipal 
1ªParcela 1 2ªParcela 1 3ªParcela 1 4ªParcela 1 5ªParcela 1 &ªParcela 1 7ªParcela 1 8ªParcela 1 9ªP.arcela 1 10ªParcela 1 11ªParcela 1 12ªParcela 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quaggio 
Rua : Triagem , nº 4-71 , vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 

1 1 1 
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CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA. 
CNPJ: 50.830.389/0002-51 

lf.ilc ~odré Luiz dos Santos n°1-111, Jardim Nicéia. i ,taulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
............ •v ¾gio@hotmail.com / cemarodrigues2013@hotmail.com 

7.~ç_QfiTBA~ARTIDA GERAL OA]:Nt.lD~DE: __ 

CONTRAPARTIDA R$10.980,00 

7 11 AUTOMÓVEL: ( ) sim ( X) não 

8. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 

°' z V'I .<t u :e o ...J 
ex: o 
Q. u. 

O processo de avaliação é realizado através da verificação de hábitos, atitudes e habilidades orais e escritas, executadas ao longo do período. As 

informações sobre aprendizagem dos alunos, seu rendimento e o trabalho prestadas pela Unidade Escolar, são realizadas através de discussões, 

conversas individuai_s, reuniões e questionários avaliativos. A~aixo, segue os resultados tabulados em f~rma de tabela das questões aplicadas na . 

comunidade escolar. Lembrando que as metas apresentadas acima tiveram como base os resultados desta avaliação. 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quaggio 
Rua : Triagem , nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone- ~ 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 • ) 
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CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA. 

CNPJ: 50.830.389/0002-51 
Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nlcéia . 

Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 
Email: cbemestoquaggio@.hotmail.com / cemarodrigues2013@hotmail.com 

------.. ---·-·---------·-•·--·-- - ----- ·-- -------•·-·------ ~ ..... ______ ... __ ____ __,, 
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_ _____ J 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quaggio 
Rua : Triagem , nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Bauru, 13 de Junho de 2019 
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CRB; eaERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO Jl .& NICÉIA. 
CNPJ: 50.830.389/0002-51 

Rua: André Luiz dos Santos nº1-111, Jardim Nicéia. 
Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 

Email: cbernestoguaggio@hotmail.com / cemarodrigues2013@hotmail.com 

9. DIRIGENTE: 

PRESIDENTE : 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 

ielheira 

COORDENADORA: 

~~~ 
Coordenadora 

i Rodrigues 

~~1_-fo: .. ~ ::J 
Maria de Lourdes ~endes Almeida 

Conselheira 

Sede administrativa : Creche Berçário Ernesto Quaggio 
Rua : Triagem , nº 4-71 , vila Santa Luzia Bauru-São Paulo 

Fone (14) 3239-1869 CNPJ: 50.830.389/0001-70 

~~ 
Sandra Sueli Castro do Nascimento 

Conselheira 
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PROC. N91__.L...!...4~--:::::::-f" 

FOLHAS 

CRECHE EVANGÉLICA 
BOM PASTOR 
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços 

CERTIDÃO , 

Confirmação de Autenticidade das 
Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 50.829.829/0001-70 

Data da Emissão : 08/05/2019 

Hora da Emissão : 02:28:52 

Código de Controle da Certidão : 865D. 7 A8B.C4CC.C4D6 

Tipo da Certidão : Negativa 

1 PROC. N• 
FOLHAS 

Certidão Negativa emitida em 08/05/2019, com validade até 04/11/2019. 

1 Página Anterior I 

Legislação Canais 



Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1964408 

Inscrição Municipal: 68338 
Contribuinte: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR- 50.829.829/0001-70 
Endereço Fiscal: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA, 01-26 
Atividade: CRECHE ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINS LUCRATIVOS 

• Empresa aberta em: 04/12/1981 

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: 13/06/2019 
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 

9CB15D70598D73BF9C5F2A5CFB605271 
Chave de autenticação 

li 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1964414 

Identificação Municipal: 040223001 
Contribuinte: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR - 50.829.829/0001-70 

Proprietário(s): CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR - 50.829.829/0001-70 
Endereço: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA, 1-26 PQE VISTA ALEGRE 

• PROLONGAMENTO 

•-

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso 
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao 
imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente 
o imóvel acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de 
Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos 
anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 13/06/2019 
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 

543CE30D0A8094B91159F106D5300C50 
Chave de autenticação 

li 



:uação de Regularidade do Empregador 

,~ 
,PROC. Ne 

FOLHAS 

Page I o: 

Dúvidas mais Frequentes! Início IV - 1.0 

Situação de Regularidade do Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 50.829.829/0001-70 
Razão social: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 

• sultado da consulta em 28/06/2019 16:36:59 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

Voltar 

O uso destas 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/consultaEmpregador.jsf 28/06/20 



Consulta Regularidade do Empregador Page I of 1 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

50.829.829/0001-70 

CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 

RUA JOAQUIM RODRIGUES-MADUR/ 1-26 / PARQUE V ALEGRE 
BAURU· SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:15/06/2019 a 14/07/2019 

Certificação Número: 2019061503151853066426 

Informação obtida em 28/06/2019 16:37:13 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 28/06/2019 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

/PROC. NR 
FOLHAS 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 50.829.829/0001-70 

Certidão nº: 174052434/2019 
Expedição: 13/06/2019, às 10:39:36 
Validade: 09/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE BVANGELICA BOM PASTOR 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

50.829.829/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Cer.tidão 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 Devedore~ 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 sugestões: cndt@cst.jus.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
\PROC.i'Jll 

FOLHAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DAÜNIÃO 

Nome: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR ,, 
CNPJ: 50.829.829/0001•70 _,,, 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
dâ Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionàda 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 02:28:52 do dia 08/05/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/11/2019. --
Código de controle da certidão: B65D.7A8B.C4CC.C4D6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 

1/1 
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13/0612.019 Imprimir Certidão 

1\-1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ~ 

Secretaria de Economia e Finanças ri P_R_O_C_. N-~--13-q:=J---:--tT. -:::2"11w---,✓ 
Departamento de Arrecadação TributáriVOLHAS ~ = ~ 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1964408 

Inscrição Municipal: 68338 / 
Contribuinte: CRECHE EVANGEUCA BOM PASTOR - 50.829.829/0001-70/ 
Endereço Fiscal: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA, 01-26 
Atividade: CRECHE ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINS LUCRATIVOS 
Empresa aberta em: 04/12/1981 

• CERTIFICAMOS para os devidosJins, 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: 13/06/2019 / 

Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bautu/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

9CB15D70598D73BF9C5F2A5CFB605271 
Chave de autenticação 

NW2.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imorimir cnni::11/t:::i ~c::nv?,-.=10&:A,tnao ,,.i.. .... , __ nnn ~ ,.,.....,,..,..,..,. ... _,. ___ ---- • - - -- • 



13/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação TributáriéJ.-----r-z:11"""1'+r::;;:--7 

Documento emitido eletrônicamente. Número-da transação: 1964414 

Identificação Municipal: 040223001 / 
Contribuinte: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR - 50.829.829/0001-70 / 
Proprietário(s): CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR- 50.829.829/0001-70 
Êndereço: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIR.f.\, _1-26 PQE VISTA ALEGRE PROLONGAMENTO 

.CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência dé débitos em relação ao imóvel acima 
discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 13/06/2019 / ~ 
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 

543CE30D0A8094B91159F106D530·ocso 
Chave de autenticação 

www2 .bauru.so.aov.br/flnancas/certldoes/lmnrimlr r.nn,:;1 1lt~ ::1~m,.?r.=1 AR44 14A.r.h==avA=fi4::l.r":F~nnnARílQ.d.RQ11 fiQi::'1 rumA.innr;;n 1/1 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 50.829.829/0001-70 ,.,--
Razão Social: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES MADUR / 1-26 / PARQUE V ALEGRE 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 ~ante 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. 

Valldade:27/05/2019 a 25/06/2019 / 

Certificação Número: 2019052702041622634223 

Informação obtida em 13/06/2019 11:17:48 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada 
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

httos://r.oni::.11lfa-r.rf r.;dx;:1 nnv hr/l"nn,:.11lt::1rrf/n::1nt1oc/rnm:i 1IUll=mnrc,n1:1tinr lcif 111 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.829.829/0001-70 

Certidão nº: 174052434/2019 
Expedição: 13/06/2019, às 10:39:36 ,,,,-· 

'--validade: 09/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 

50.829.829/0001-70, 
Trabalhistas. 

que CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

NÃO CONS'l'A do Banco Nacional de Devedores 
--'-----•' 

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 Trabal-ho 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 ( h t t p : / / www . t s t . j u s . b r) 
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 t.rabalhistas, 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. 



-~,~- l º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIV1L DE PESSOAS .rrrn fn IC~S 

--

-~-~-~W--·;Y-··· ·."- .. · COMARCA DE BAURU - ESTADO DE SÃO PAULO --~ 15 
~ ·. / José Alexanare Dias Ca.ghéo . -

. OFICIAL 1 

. ! 

..:. 

' . 'i 

I -

\ ....... 

' -, 

__,, ·pRQC.f2__:.~~Mr:st::::::::=-f'\ 
f .. i ' .... 

:·· , 
1 

./ 
\ \ 

/ 

\. 
\' 

( 

t __.,· . ' 

·FOLHAS ,,-

f-
. -r• 
'r-' 

( \ . . ~ 

~o s?. Primeiro Oficial de Registro de Pesso·as Juriclicas de Bauru/SP~ 
'. J / : \... / ·. ·' _., 

) .. )_, 

\ 
1 

J ·'-.'.. 

\ __,, 

t 
-·· ---

A Creche Evangélica Bom Pastor, com sede nesta cidade, devidamente .registrada neste 
Cartório, sob n°· 291, no Livro de Registro Civil das Pessoas Jt1-idicas, através de seu ,/. 
Presidente, abaix~- assinado, vem mui respeitosament'e teq_u~reí'a V. Sa. Que se digne no 
sentido de mandar avérbar.junto ao mencionado( régistro; a Ata dá Assembléir Gcral, 
realizada no di~ 2Õ de novembro· de 2003, conforme pr~ê a legisla~o em vigor . 

. , ·- .. ·, ! l . 

Tennos em que, 
P. deferimento . 

/ 

. .. / ~ .,· 
Bauru, 29 de dcu;mbrcfdc :ZOQJ. 
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FóU~ÀS:: ·.·· 
1 

PRIMEJRO SERVICO REGISTRAL E ANEXOS OE BAURU 

· Rua Marcondos : Salgado, n.• 2-4& • 8AURIJ • SP 

Prococol;dó • Microfilm~o sob o ,6 O 3 3 ·8 8 · :: · 
' ' 1 . \ ., , . . , . . 

Cóp/~' fi~J· ~ -ata ·da)AsseÍnbléí~ GertExtraordjriária da ·Çreche Evlll!gélfoa··Ê'qm l>8$tor;: 
realizada' no d.ia 20 ~e novyinbro_jle 2003. :{Ata da Assembléia Geral Extraordinária da 
Creche Evangélica Bçm · P'ástor; realizada no'~dia 20/1112003, no tetnplo da 1' · Igreja 
Presbiteriana Independente de Bauru, sito à rua Cussy Júnior, 9-76, nesta cidade. 
Assembléia iniciada às 21 horas confonné convocaçõef publica~no Boletim Interno 
dessa Igreja, nos dias 2, 9 e 16 e no lj)mal da Cidade, edições dos dias _11, 1.3d,_l.8, se~pre 
do rriês de novembro) Presentes · a Diretoria .da Creche nas pessoas de· Gil.7Â Borges 
Martinez president.e; S.ôl!ia J,,em.e da. Rocha vicê; presidente; Nilson Z,anella 1 º secretário~. 
Amaun1io porto !º t~Úrciroj ~ Nfãi'ia ~ema.rt'des Tinoco 2°· tesoureiro, além cf 
outros 28· (VÍJJt.e e·oitci) sócios da Creche. Há•quo.rum. A pres~ente_Gilia Borges Martinei · .. 

. usou-da palavra para esclarecer os motivos da reunião e em segwõá solicitou ao Presb. 
~ma,· Augusto Leit.: M_elo _q~~ auxiliasse na apresehtaJo_ do-novo text.Q,._do estatüto, em 
discussão, o que foi -fe1~0 _10JC1al~_c;nte ~m uína oração a Deus e a proJeçãQ.. e, {~tro
projetor e de forma audível pelo m1crofone, sendo a!lctctaéfu 'ãs"alterações propostas d~ntro 
do .novó Código Civil em vigor. Uma a uma :as mçdificações no texto foram discutidas. e· -
aprovadas P!<los·_pr~.e~~s. com: p~ci~ação de muitos sócio_s. O text? fu.:!al foi aprovado ( 
~almente-ppc·. un;i.rum,idade e sera -registra~o ~nfonne a lei. Os sócios pr-esentes a_: esta.. \)· 

- Assemblé_ill Geral·, Extraordinária · constam °'de, relação. e suas J assin~. no liy.r.o .. _. g~ ;; . 
presença número l'.JM;p4giiía um (frente e verso). A Assembléia foi eocaràda íls 22h2$fü. · ~':· 
Eu, Nilson Zanella, 1° seci-etário;-·redigi e lavrei esta ~ta que após aprõvada, está assinada 

i pelo Presidente da Creche Evangélica Bom ~astor, Gilza ,Borges Martinez e por mim, e 
'vistada pelo Dr:· Omar Augusto leite Mel'b,°àdvogadp,presente· e, participante da referi.da.·. 
Assembléia. Assinados Gilza Borges M811fnez, N)ls6n Zanella, Omar Augus'to Leite Melo. -
A presente é cópia fiel do livrp nº 01, folha 54 (frente e. VCJ'SO). Eu, 1Nilson Zanella, 
secretário., digitei a presente ata, !que vai assinada por núm e pelo i;residente. Bauru, 2~ de _ _., 

. novembro ~e 2003. ' ( . . ·. ' . ., .... ~ . 
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PRIMEJRÔ ~E~VIÇO REoisW:L EA>i~os 0E·.iüi.i11ú 
\ • Ru, MmoncUa Salg,dó, n:; z-4 '. ; SAUIW • ~ SP 

'· __. Pr:otocol1d0° • Mic,ÓfcJm•do aob ~ ~ 0-3 3 8 8 
ESTATIITO DA ~-

/ CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR . \ ( 

CAPÍT~ 1-o; m;NOMJ.NAÇÃo·, SE~~ E-Fffis ;--- :.1. :\i 
: ..... . . -· .. _. : : ':._ . . -- ; .. ..:. ~-.-_ ... :·.:·~,.:::.,_.__'; __ .; ~ <: ~-:. ~ ~ -· .. :::: ... 

A~ifo t A Creche Eyan~é~ça--~º!11 P~or, ~bém pesignada pel~ f g!a C,.~.B:f ;, !~:~-~tituí~a: e.in;_F:· 
de ;aneiro .. de :)982; , é uma'-·.ass,ociação ClV11, sem fins lucrativos,. com duração por tempo 
indete~lido/ co'm sede na . ·Rw °Joaquim Rodrigues Madureira, 01~2i( tÊP t7óíf::oso;·e for9 na . 
cidade de·Bauru, Estado de São Paulo. \ ""'-

Artigo r A finalidade da -Creche Evangélica Bom ·Í>ast:-~ abrigar e manter, em regime de sem: ,~ 
internato, com as caracteristi~ de ~~he: as crian~ de ,ambos os ~lós, filho~ der mães que , · 
trabalham fora de casa, dando-lhes assistencta e educaçao adequada pleno desenvolvunento de suas ~ 
atividades promovendo o bem de todos, sem preconceito êfe origem, raça, ~o, cor, idade e quaisquer - - ,.,- ! 

outr~ foi:mas cfe discriminação, pr~stando serviços graf:Uitos; seod'e,que é admitida crianças a par:tir de 1 
2 (dois) ~os até 6 (seis) anós e n (onze) meses. . ,· . ·· ~ 

Artigo 5~ A Creche ivax";~~ci BJm if~or._ terá ufu, Regimento Interno, a:0...:.ido ; ·el~ ·Assembléia \ . _. ·i § 
G-:ral, disciplinará o seu funcionamento. , ... , . , \__ ------...:_ 

Artigo 4~ A fim . de cumprir ; sua finalidade, a Instiruição se o~á -e~ tan~ u~da.dcs -de .. O 
prestação de . se~i;os quantas . s. e fuerem nec=ârios ., q,,ú, ,e· ,egorao ;do R'lOmento Inlrmo, is 
al~dido pelo Artigo J,º· 

1 
: 

1 
· · · i .ij~ ·. . _ 

Parágrdjo Único:.Ptci~á também á Instl~ição criar unidades de prestação de serviços p~fúx~uçãb · ~ , ;:;/ 
de atividades, ~do a sua aufo:sustentação, utilizando de todos os meios lícitós, âpli~do o seu ~ .._, ~ 
.!'esult.ad~ operacional inte~ente no desenvolvimento dos objetivos institucionait ' . ~ 

1 1 ' --! / \ 

- ~Al'ÍTUI,,O Il - DOS sóaos 
·· ... -:-:--

Arligo 5~ A Creche Evangélica Boin Pastor é constituida por número ilimitado· de associados, 
distinguidos; em três càtego~as: Fu:n~adores, Beneméritos~ ~?~buintes-Ativos, conf~e segu~: 

: 'i'f ,L 
:\ '-; J -

a) Funç!ad()res, aqu,el~:que assuiaram a Ata da sua ponst:1tl11~9; , ? .:: . .. . ..-- · ~ 
· b) Beneméritos\ aque)es que; a jufzo da Diretoria, ~ - 'éfist:i.nguetn pót rel_êvantes beneficios 

' presta.dos ã:Eotidade;·· .. . \ , . . :. . . " .: .. 
e) Coritnbuintes-Ativos, .aquel~ que contribuem mcnsalu:tente~parà. mariúteriçãó da ln#tjtuiçãà, • 

com um valor m.ín:imo fixado' pela Diretoria, e que partiéipain das obrigações sociaís~e que ·•. 
. estiveram em gozo dos direitos civis. - · ~ 

§1º. A derrússão do associado se- dàtlÍ quando for apurada a ocorrêricia- db lima justa causa, sendo 
assegurado ao acusad~ direito de defesa e ao contraditório. . . · 
§2°. A exclusão do associado se gará wando for apuracia a oc,orrência de um motivo grave, sendo 
assesJrado ao acusado di[eito de defesa e ao coniia.ditõ~o. \ -· . 
§3°. Considera-se justa causa para demissão do usociado: 
I ·_ deixar _de contribuir \com a manutenção da Creche 'dwante 6-roeses consecutivos, ou 12 meses 
alternados. -· - - - : 1 

Il - a(o de improbidade ou de desldia no exercício de algunµi atividade na éreche; 
ID - incontinêoc;ia de conduta ou Iriau procedimento no desempenho de sµas funções na Creche; - ' - / 

V i 

( \'\~ 
/ 

' _,/ 
.--~ • l ·,\ . 

Rua/Julio de Mesquita F11:IÍ0, JQ-31. - Sala 8 - Jardim Panorama - Bauru/SP - CEP: 17011-137 
' Fone: (14) 3235-557-5 - -~ax: (14) 3235.5579·-.: ·e-mail: l.cartorio@uol.co3.1.br 
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PRIMEIRO s~V1ÇO REGIST_!UL E ANEXOS º!~URU 

Ru,a ldatCOJ'IOH Salgado, .n.' l-45 • 3ª,\3 s· g 
l'rc,locabdO e wc:n,ntmado 1ob D nO o. 

N - ~to de indisciplina ou de insubordinação; , 
V_:::- prática de coodu~ fora da Creche que possam denegrir a imagem e o bom nome da Creche. ·· 
§4°. Considêia-se motivo sriv,e para..exclusão do associado: \ . "-
1 ·..:~egocíáção'habityal ér§ ~émii(~:creche sem qualquer permissão ou repres.ent:a:ção; :. ·. . .· . : \ 
]! - -~5çen~~o é;f1,nínal tr~si~~'.êm julgado por ato pr~ticado durante sua fi.lil!ção_â'o ._q?~d~ _c{e 
assoCJadós• · " \ · · . ' . -.,,.__ 
ID - ato lesivo da honra ou da boa fa.rna 1;ontra qualquer outro associado da Creche; ' 
N - ofensas fisicas ou morais praticadas contra qualquer outro associado da Creche, salvo em caso de 

legítima defesa. . . . 
§5°. A demissão ou exclusão de um a4sociado será realizada peia Diretoria, sempre oferecendo 
oportunidade de def~a para o acusado, que poderá, ainda, apresentar re-0urso à f.ssembléia Geral 
contra decisão que lhe seja desfavorável. -. . i · 
,,_ , 

'Í!.rtig1r6". São direitos dof asso.ciados, 9uites com syas obrigações sociais; . 
I - vopir e ser vo.tado ~~,ra-.9s ca~os eletivos; _; 
II - tomar part~.nas Assembléw Gerais; .. . 
ID - su.!,eri( à Diretoria, por escrito, medidas ou providências .:iue aspirem ao aperfeiçoamento 

· operativo· da Entidade, bem c9mo denunciar qualquer resolução que firam as normas estatutárias da 
Creéb{ Evang~lica Bom Pastor. · , 
Parágrafo Único. Só poderà~ participár das reuniões das Assembléias Ge~is, volllr,{ser votad6s, os 
Associados Ativos que estivere~_quites com suas obrigações sociais. 

Artigo 7". São deveres dos associados: . (. ./. 
I - cumprir as obrigaçQ.es êstat-Jtánas e rçgimentais; 
II - acatar as determinações da Diretoria e as resoluções d.u i,\ssembléias; . 
m - zelar p~lo decoro e bom nome da Creche Eyaogélica Bom Pastor. · . · 
Parágrafo U11ie-0. Os associados\serão admi_t.idos .. iiiediante _p·roposta aprovada pela:-Diretoria; \)S 
associado·s :(fundadores e Beneméritos poderão ser associados ativos, .sem prejuízo da-categoria. que Já 

' . t • 

possuem. 

Artigo- 8". Os associadós ·não r~põndem nem-~e;mo subsi~iariamente pelos enta'rso~ ~ Instituição .. 

CAPÍTUL~: m ~ ~~ ~MJN.IS1~çÃo, 
•, •. . I 

,1rtigo ~". . A Creche-Evangélica Bom P,astor será administrada por. 
1
\. a) Assembléüt Geral; ,. , .. . . .,. 

b) Diretoria;,_ '-./ 
- e) Conselho Fiscal. 

• I · 1 

Artigo J O~ A Assembléia Ger~~ órgão soberano .da vontad /social, consti~ir-se-á de. associ_àcfos em 
1 

pleno gozo de seus direitos civis e estatutários: . '.· 

( 

Artigo J J ". Compete à Assembléia ~ra~: 
' ... ,, I 

a) eJeger a Diretoria e Conselho Fiscal; ., ./ 
b) decidirsobrerefonnas doEstafuto, observ!ldo o disposto.no ànigo 14, §3°. . , 
e) Decidir sobre_a extinção da entidade f\OS t~n'no dos CAPÍTIJLOS IV e VI, An. 3i~e 35°. L 
d) Decidir sobff'a cooveo.iência de alienar, transigir, h(potecar ou permutar;.bens 12-aJtimoníãis; 
e) Aptovar o Regimento Interno; :· · · ;. · 
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7 

f) Afastar e substituir os 'membrÓs da Diretoria e do Conselho Fiscal que não cumprirem as 
o·brigações estatutá~~•. observado o disposto no a_iligó 14, §3º( '\ · 

Artigo I ]~· ~ssembl6ia Ó_àrai, r~lizar-se-á ordinariamente uma vez·poiano para:. ... : 
a) !lpreci~ o relatôrio ll~ual da'_Djretoria; , l / / . ·· . ,..._ 
b) disc_utir e homologar as contas e os balanços aprovado·s perot'onselho Fiscá.l.\ 

Parágrafo Único. O Presidente e o Secretário da piretoria airigirão as reuniõe.5 da Asse~bléia Geral:· , 
/ -- .. _/. / ·. 

Artigo _J 3 ~ A Assembléia Geral realizar-se-á extraorpinariamente, quando convocada: 
a) pela Diretoria; 
b) pelo Conselho Fisca,I; . , "\ / __.,, \J -~ 
c) por requerimento de' .!.. (um quinto) de associados quit~ com as obrigações sociais, para tratar 

' . 5 ' . \ .. . 1 } 

dós assuntos que constarem da con_yocação, não _dev~ndo tratar de assuntos 1ão.con~~ntr,cra-
conv~ção. · · . ' 

Artigo /-1~ A convocação da Aslembléia Geral será feita ' ;,-or anúnçio ;blicado em Jornal de Bauru 
por 3 (três) vezes, ao):'enos, devendó mediar, entre a data qa primeira inser~o e a da realização da 
assembléia, o prazo -mínimo·de 8 (oito) dias, para a primeira eonvocação, e de .5,(cíncoJ dias, para as 
pos teria res. 
§1 º. Além da publicaçã. o no.Jornal; a convocação-da Assc;mbléia será feita por meio. de editafafixado : ( 
na ~ede da Creche, po_!: circulares; Boletim Semanal Informativo da lnsneir,dgreja Presbiteriana ·\}'o 
Independente de Bauru, ou.outros meios conyeoientes,/ . . _/ 
§2º. A Assembléia ins~lar-se-á em p(imefra convocação com a maiqria dofassociados inséfaos até a 
data da mesma, e -em ~eguoda convocação com ·qualquer número de associados, apôs meia hora de í 
intervalo. · '· · : 1 \ 

1 ' • 

§3º. Para deliberações que envolvllfl a dcstitw_ção de dirctore$ e a altera,r,:ão do presente· Estatuto 
/.s Social, é exigido o voto concorde d_e dois terços dos preseotCSjà Assembléif especialmente convocada 

para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira cpnvocação, sem a maioria absoluta dos 
--.associados, ou com pelo menos de ui?\ terço n~50nvocações seguiotes. '-• 

r~Arrigo /5". O "quorum" da AsserrÍbléia Geral é ·d~ maioria dos Assp~iados Ativos e a~ aioria dos--· 
membros da Diretoria.. .,,,. / · · 

, ·i. . ,., . • ---- .,. ·'·~ . ,. 

Ar1igo t/S". (A Diretoria será constituída por 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidenftç Prim~iro ~ 
Segundo Secreiã'iios, Primeiro e ~gundo Tesoureiros. --- -"-\ ·, 1 
,91 •. O mancfaio da Diret(!ria será de 2 (dois) anos, não podendo seus membros serem el'eitos para ·os 
mesmos cargos por mais de duas vezes corisectifivas. _ : -
§2°. Em caso de vacãn~a, o mandato será.assumido pelo respectivo suplente até o seJ término. 

.......... 1 , --
Artigo/ 7°. Compêtc á Diretoria: . -~ 

a) elaborar programa anual de atividades e executâ-lo; /' _ 

' ' 

' 

3 

---0 .-1 

b) elaborar:_ e! apresentar à Assembléia Geral, o relatório anua~ ·- _,. 
c) entro-sar-se com Instituições Públicás e Privadas para m1itua colaboraçilo em atividades de ~--- -

interesse comum; . 
d) contratar e d~mitir funcioná_µos; / 

\ 
..._ 

) 
\ 

'-, 
-Rua Julio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8 - Jarâim Panoramll.:,Bauru/SP • CEP: 170 11-137 

Fone: ( 14) 3235-5575 - Fax: ( 14)!3235-5579 - e-m ail : l.cartorio@uol.com.br 
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. ·, .. / ·, . . .PRIMEJRO SERv1ço REG1$TAA.tJ ANEXQ(óe 5Á.013u 
· · • !"'· ::~t · ·· ilia · Marccrndes Salgado, ~/ 2-45 ~ ~Si\URU ..:.·àp 

'\ · · • ,· ,,- ?~tocol,do • ~lcrofil~ aob o ,6/ Ü 3 3 8 8 ~ 
e) solicitar a CÓope)ação de associados para scrvtÇOS eventu s, bem 'como para campanhàs· de 

interesse da Entidade; -<.... •· 

t) elaborar ~ Regimento Interno qa Entidade; 
g) ap~ovar ou rej~_a admissão ~e sócios. 

,frtigo :}~•- A Diret~riá. ·.r~cil:t"-:~:T-n~- mfnimo uma vez por trimestre, ou sempre. ;l!ê J~u~r 

n~sidade, com·a presepça. Q~ pelo menos, ~ (dois terços) dos membros da Diretoria. r , -·. . 3 ( . 

Artigo 19°. Compete ao Presidente: \ _. 
a) representàr a Creche Evangélica Bom Pastor ativa, pél$SÍv&, judiciafe extrajvdicialmente; 

· b) cumprir e fazer cumprt este,Estatuto e o Regimento Interno; ·, 
c) presidir a Assembléia"Geral; 
d) convocar e presidir às reuniões da Diretoria; . '-_ 
e) apresentar à b,$sembl~i.a Geral·Relatório Anual das atividades da Instituição; 
f) movimentár.~nt4s banparlas" conjun~ote codo Tesóureiro; i 
~) decidir com o seu'voto'os.~sos de empate nas delib~r~ções.da.Diretoria.. 
. \ ' - . . .. ~ . ~ 

Artigo 20°. Compete ao Vice-Presidente: 
a) supstituir·o Presidente cm suas falt~ ou impedimentos;. 
b) assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término~ 
c) prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente.· '--

.__ . . /. .. 

Artigo 21". Co~pete.ao·Pri;;ei.ro S~tário: . . _ _.,, .:: · 
a) seérciãrj~ ~ r~~ões .4J Diretç,ria ê Assembleia Geral, redigindo as competentcs·Atas~ 
b) pu_blicar todas: as riotíciás das a'tividades da E~tidade; · . l 
c) su~teoder e ~er em perfeita ordem o arquivo dos..,,dcicum~tos dr. Secretána. 

\ ·-
Artigo 22°. Compete ao Segundo Secretário: . , . 

a) substituir Q Primeiro''Secretário em suas fa1tas ou impedimentos; 
b) assumir:o ~dato, em~o de vacância, até~ seu término; · 
c) prestar, àe modo geral, ifsua colaboi;açã.o ao Primeiro Secretário. 

Artigo 23°. Compete ao Primeiro Tesoureiro: ,, , 
a) arrecadar e c0:0tabilizar .as'·-eontribuições dos associàdos, rendas, w.'Cilios e · donativos em 

dinheiro ou em bens, mánteodo em dia a escrituração, toda co[_Ilprovada; 
·•· , - . -...... 

b) pagar as contas das despesàs,. autorizadas pelo Presidente ou pela Dír~toria; • 
c) apresentar reliltório de:receita e despesas;-me~te, ou sempre qué- forem solicitados; 
d) ., ap\esentar o relatório financeiro( p·ara ser s~mctido à AS3Tbléia G~ral; -
e) apresentar bimestralrnente o b~ancete ao Conselho Fiscal; ,,, 1 p fOº~e7ar sob sua ~a e responsabilidade, o nu°:erãrio .e doCÚmentos n;l~tivos à Tesouraria, 
, mclus1ve cootas bancanas; ' . . . 

g) m'antef;"em estabel~ent~ de crédito, q~~necessária à manutenção __ ~ª Entidade. 

Artigo 24~ Bõmpete ao Segundo Tesoure.iro: \ 
a) substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentcu;, 
b) assumir o mandato, em= de va.cânc4!-, até o seu término; 

. - c) prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro. 
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\ 
PRIMEl~9 SERVIÇO REGISTRAL e ÀHEXÔS OE BAURU 

. Rua MarcQndfs' Salgado, n. • 2--46 • BAUR\J • '-s~ 
Protocotado't Mlcroflln,ado 10b o n.• O O 3· :3 8 i . ' ' 

Artigo 2_}~ O 
0
€Qp~elho_Fi~ será comP.osto por três Associados ~tivos, e três Sup~entes1 d~e qtle 

não pertençant'à Diretona. ' -\--. _ ·.. '· · /) · · , · 
§1º. O mandato do ~o~~lho 1\_iscal ser~ coincide_nt~lcom o man~to da _I)~ori~; . :,:.; .... _ . ' 
§2º. Em caso de yacancta, o mandato será assumido pelo respectivo Sµplente, a,~e o seu-fe!Pllno-: 

.. : .. ':\. '· . . , .. .. ": ... ··:-~~ -~"-

Á~;) !~:lt~~;~~sç±::= (qa Entidade; , . ,· ·- i. · ·:,(/1° .<:: .,.· 
b) examinar o balancete t.rintestral apresentado pelo.Tesoureiro, opinando ã respeito; --l, 
e) apreciar os balanços e inventários que acoinpanfutm o Relatório Anual,da Diretoria; 1 

d) opinar sobre a aquisição e· alienação de bens, por parte da Instituição; 
Parágrafo Único. , O Con~o Fiscal reunir-se-á ordináriamente a cada . três meses, e 
extraord~amente sempre q(té1necessário. \. · · \ \.._ ) \ J • · 

Ar1igo 27~. Não percebem seus Diretores, Conselheiros, Sócios, Instituidores, ~ettfcitores, · ou 
equivalentes, remuneração, · vantagens ou beneficios, direta: ou ibdiretamente,....por ituãJquer:· fonpa ·ou.,_ 
titulo, em nu.ão das coÍJ)petências, funções õu atividades que lhes sejam atribuídas· pelos iespçctivos 
. atos constitutivos. .' ' 

/ \ . 

\ 
1 
I 

.......... ~ 

l 
CAPfULO'IV-DOPATRIMÓNIO ._. . --. . ·, , \ '.j: 
Artigo 284. A -patrimônio da Creche Evangélica Bom Pastor será constituída de S,eos, móveis e ] 

_ imó_~éis, con:nb1s1i~cs., renctas, donativos_ ein di?11eiro, Je~~dos, subvenções o~u~~,e!": outro tipo d~ , / - · .,, ' ~ '. 
au,cil10 recebido e pelos_ bc_ns qu~_ a A.ssoctação VIer a adqu1nr. : ·. \ ;! . •. - ' · -,J. VS · .__ ~ : 
A rligo i 9°. A Crcch~ E van~élica Bom Pastor apli~ suas rendas, seus servi~~ ~ 'ev~niàl ;~ultacÍ'~ o . ! ! 
operacional integt,almente no território' naciç:mal e na mánutenção e no desenvolvimento de seus !'; 1 ~ < 
objetivos.institucionais. 

1 
·. I -e; ;g 

Parágrafo Único. O~ _recursos advindos dos Podercs1Públic\:ls deverão ser 
I 
aplicados dentro. ÍÍo .. o ...J . ~ 

Municlpio de sua -sede, ·~u. no caso. de haver unidades ;prestadoras de serviços a e.la vinculada, no O 
âmbito do Estado concessor. / . _,., ~ 

.,J ,' / ! ~ . w &.. 
Artigo 30~ ) A Creche Evangélica Bom Pastor não distnô~irá resultados; dividendos. bonificações,. .__ 
parti~ip_ações º4 p~ra. d~.seu p~_trimônio, sob nenhuma forma. \ 1 J 

... / . . !-1;, .. : 
Artigo '_31~ A Çrédie Evangélica Bom Pastor aplicará' as subvenções e doàçõ~ recebidas 
exclusivamente nas:finalidaci'es a que estejam vinçUJ,adfl. . ) -_-

Artigo Jr Em caso de dissoluçã~-ou extinção, o ;ventµal-~trimõnio remanescente seri destinado a 
uma entidade filantrópica congêllere, dotada de personalidade juridica, com !sede e ·atividades 
preponderantes no Estado de São, Paulo, preferencialmente no Muqicípio de Bauru, e, ainda. esteja 

\ registrada no Con'S'C'lho Nacional de Assistência Social (C.N.A.S.). ', . \ · 
1 P"àrágrafo Único. loexistindo uma entidade que. pt,eencha , os requisitos do caput, o patrimôpio 

remanescente será destinado à Fazenda do Estado ou da Uniãó. \ . / ~- '-,_ I J 
·• I 

Artigo 33~ A Creche Evangélica Bom Pastor não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo \ 
determinado de i.odivíduos, familias, entidades de classe ou sociedade sem caráter bcncíicente de · 
Assistência ,Social_ - -· _. / 

·, 1 
....... 

/' \ 
. \ I ( , \ \ 

. ' / " . • . - J 
Rua .fülio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8 - Jardim Pano~a- Baufl:L'SP - CEP. 170-11-137, 

Fone: (1,9 Ji.35-5575' - Fax: (14) 3235-5579 - e-mail: 1.carton o@uol.c~~-br 
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PRIMEIRO SERVIÇO REGISTRAL E ANEXOS OE BAURU 

' ,, ,.._Ru• ldarco~.s··1\ 11g, do, n.• d"'5o• AAl'{lU • ;e. 
·, Protocolldo • Mlc/Oll/1111$!0 s~b o n. J J 8 Õ 

CAPÍTOL'O V - DO CONSELHO CONSULT.{Y.O V . 

-··l . ~ .. . 

· Arligo f 4~ O ~nsel~o. Consutpvo é órgão de coyuJta da Diretoria d~ Çreche, .competindo-lhe 
pronunetar-se'. quando myocado, sobre questões relevantcs.4.0 interesse da Cr~lie. 
§ 1 º: Compete à Dir~oria ~lhcr, por maioria de votos, os mcmbr9s do . CoQscll:o C~nsultivo, que 
sera composto por S· · associados sendo: ·, · · · 
I - 2 (dois) associados presbíteros atiyos da 1 • lP :I. de Bauru; 
II- J (três) associados por me\nbros da 1• I.P.I. de Bauru. 
§2º. A.,Piretoria convocará os conselheiro's C9nsultivos sempre que entender pcrtinéntc'. 
§Jº. Os ~011selhciros consultivos não serão rét;11unerados. /' ·. · '\ 
§4º. O~ conselheirós poderão ser )'Ubstituídos 'pela Diretoria-a <1E_alqu

1
er te."Ilpo, por maioria de votos. 

- 1 

CAPÍTULO VI- DAS DISPOSIÇÕES.LEGAIS 

i • . 
Artigo 35~ A Creche Evangélica Bom Pastor será dissolvida· por -0ecisão d<\ Assembléia Geral ·, 
extraordinária, exclusivamente convocada para esse fim, \jUaodo se to~e impossível a continuação de 
suas atividades. ...-·-

, 
I 

Artigo 36~ O eresente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qÚalquer tempo, por 
decisão de dois terços dos presentes ! Assembléia Geral convocada para esse fim, sendo que _só poderá . 
ruiver deliberação em primeira convoéáção com a presenya da maioria ab~_oluta dos associados, ?u ,- • 
pelo menos·um terço, nas convocações seguintes.; i · -. / \]b 

t ••• /L1 
; I . 

Artigo 37~ O exerclcio social compreenderá o período de 01 de janeiro d~ cada ano, .terminando- no 
último' dia ctcraiês de dezembro d~._mesmo ano. -·-· --- -

Artigo 38~ Os casos omissos no' presente Estatuto,serão resolvidos pela Diretoria e referendados pel~ 

Assembléia Geral. ~ •. ) · 
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ATADAASSEMBI..Eü GERAI. ~EXT.RA.ORDINÁRIADA ---·····-
CRECHE EVANGEUCABOMPASTOR, REALIZÀDA EM 25/11/2018. 

AAssembleia Geral e Extmordinária da Creche Evangélica Bom Pastor, confunne o Art 

12º do Es1atuto, após convocação realizada "través do JORNAL DA CIDADE nos dias 21,22 e . . 
-, 23 de novembro de 2~18, no Boletim "f:1l131131 da Primeira Igreja Presbiteriana Indepeudente de 

Bauru e na própria sede da entidade, tudo confonne o Art 14º do Esmtuto., teve seu inicio ãs 

10:48 horas, no dia vinte e cinco de novcmbíõ do ano dEfais mil e demito, sob a presidência oo 
Sr. NOEL SILVÉRIO º-A. COS'fA, e não estando presente a primeira secretárias~"~•~ 
RODRIGUES MELO, e na ~ física de redigir a ata pela seguml& sectefátia Sra. 

MARIA AMABÍLIA PEREIRA DO V ALLE, foi .noil'leado pelo presidenle o primeiro 

tesoureiro em exeroício, Sr. CLAUDIO DE ABREU ALVARENGA CAMPOS como --- -·· - -- . . - - - ---

secretário "ad hoé". 

A assembleia ocorreu no F,dificio de &Jncação Religiosa da Primeira Igreja Presbiteriana 

Independente de Bauru, sito à Rua Cussy Jmtior, 9-76- 4° andar- Sala Presbítero Nilson 2.anella -

<:elltro, na cidade de Bamu/SP,,que chamou a ordem à.Assembleia com a presença de dezenove 

.. sócios ativos do Rol de SO(cinqoenta) membros. 
. ' 

Ressalva: Na relação de presença dos ~ da Ciecbe Fvangélica J\om Pastor, parte 

integrante_ desta ata, constam 51 m~~• na qual por erro de digitação, o nome do associado 

MARCUS LUIZ MIRANDA, aparece em duplicidade. 

O presidente declarou estar aberta a sessão. A assembleia fui iniciada com uma omção pelo Sr. 

Francisco Valério Hernandes Filho. O pmridente imciou sna 1àla infunnando o venci111euto de 

seu mandato de dois anos ao qual foi eleito por duas vezes consecutivas, não sendo possível sua 

reeleição para esse ~. informou ainda qne os demais merobms da diretoria, similar a todos 

os participaores dl> assembleia, poderão ser eleitos para qualquer cargo. A ·seguir deu início a 

e~ção da n0va · · e Fml. ~ assim ficou constituída: l'RFSIDENTE: 

"-- CLÁUDIO DE ABREU ALVARENGA~✓ bmsilciro, casado, Engemieiro ÇiviL portador 

de cédula de identidade, RG 10.620.648/SP e CPF 065.770.698-16. residente e domiciliado a Rua 

Machado de Assis, 14-55, CEP 17012-140 " Baum/SP; VICE-PRESIDENTE: RICARDO V 
GARBJNO TORRES, brasileiro casado, Contador. po11adw da cédula de identidade RG 27.507.WJ-

o 

7 SP e CPF 269.715.7 8-27. residem.e e domiciliado 7-61 CEP 1 051-I ;$ 
PRIMEIRO SECRETÁRIO: MARCUS MlRANDA, brasileiro. casado. Escrevente Técnico . 

Judiciário, portador da cédula de identidade RG 20.060.845-9/SP e CPF 158.310.838-61, residente e 
' 

domiciliado a R.Benediclo de •. F 1- 12 LoreG-29 Vi11a • 1 CEP 17018-827 Baum/SP· 

SEGUNDA SECRETARIA: MARIA ILIA PEREIRA DO V: brasil . 



• 

• 

Proressom Aposentada. pormdom de cédula de}dentidade, RG 6.636.74& /SP e CPF 052.485.138=71, 
residente e domicili M . 8-4 41 CEP 1 015 3 

PRIMEIRO TESOUREIRO: NOEL. vtruo DA COSTA, bra.meiro, casado, Adminislmdor de 

Emmry•s portador de cédula de jdentidade .RG 9.427.719-9/SP e CPF 930.948.508-63, residente e 

domiciliado a Rua Guido 3-53 CEP 17016-145 Bauru/SP: SEGUNDO 

TESO REIRO:BRUN DEALMEIDAFA bmsi1 . casado A 

HERNANDFS FIIHO dor da cédula de • RG 

12.163.094-8 e CPF 005.458.778-65 resi domiciliado àR. Célio Palato 2-129 06 CEP 

17032-720 Bauru/SP, • 02- JOSÉ BIZ biasileiro casa resário de cédula de 

identidade RG 8 858 30 /SP e CPF 7 2. 929 cililÍdo a Travessa Francisco 

Laureano Costa. 1-44 CEP 17030 420. Bamu/SP; O ,brasileiro. casado. 
Aposenlado. portador de cédula de identidade RG 10.179.438 /SP e CPF 558.900.088-20. residente ~1 . , 
domiciliado a Rua Sadaro Kaz.ai, 2-70. CEP 170521-SO- Bauru/SP, SUPLENTES: 1- NAIÚ>I 

SILVA IARA, brasileiro. ~lado, pm1lldorda cédula de identidade RG 3.995.049-9/SP e 

CPF 005.464 .021~ domictliado a R. Antônio Pedroso~ 1= 17050-120, 
Bauru/SP .. 2-ANA _S DO V ALJ.E brasileira, casada C. Den(__ _ de cédula de 

identi RG 6.143.554 /SPeCPF825.469.408-72 n:sideute e domiciliada Rua.JoséF 

Mm"Qyro 12-16. Apto 61, CEP 17012 200 - Bamp/SP: 3-AFFONSO 84N JÚNIOR brasileiro. 

rawdo, J3ancário ÁJ14<'m!l!do portador da cédula de identidade RG 10.180.326/SP e CPF 047.669.128-
10. residente edomiciliadoã. R. ~Ruíz 20-91, CEP 17016-020,Bauru/SP. A diretoria acima tera 

vigência a partir de 01/01/2019 à 3.lfl2/20201 e será empossada no dia 31 de derembro de 

2018 por ocasião do culto de passagem do ario no templo da Primeira Igreja Presbiteriana 

Independente de Baum. A presente ata foi lida e aprovada na integra e encerrou-se 

Assembleia as 11h24 após oração final pela Presbítera Elmlbeth Zola A Prado 

Eu. Cláudio de Abreu Alvarenga Campos. secretário "ad-oc, redigi e lavrei a ata, que 

dato e assino juntamente com senhor Presidente. 

Bauru/SP, 25 de novembro de 2018. 

N Costa 

Presidente Secretário "Ad hoc" 



RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

"CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR• 

PRESIDENTE / / 
Cláudio de Abreu Ahtárenga Campos / / 
Ru~hado de Assis, 14-55- Jardim-Nasrallaa- Bauru-SP-CEP:17012-140 

RG .. 1Q.620.648/SP 
/2 

CP~ 065.770.698-~ 
Fone: 99117,.;7'174 /' 
e-mail: cado-bauru@bótmail.com • /-
VICE-PRESIDEHJE'' 
Ricardo Gar)aln_9,:forres 
Rua.~ja Ge~ra, 1-55-Vila Aviação - Bauru-SP -CEP:17018-550 

RG'.: 27~7.907-7,Sf' 
CPF/.269. 715. 718-sl,--·· _,,,---
Fone: 9-97682979- e-mail: rgtot'rés@gruponp.com.br 

PRIMEIRO-S~ÉfÁRIO 
Marcus~ Miranda 
Rua l}enedt'é:to de Araujo Ferreira,1-112-L.G29-Világio 1-Bauru/SP-CEP:UOl.8-827 

R0'.: 2,9..860.845-9/SP 
CPP.:158.310.838-Gy / 
Fone: 9-9715-1506'- e-mail: marcuS.miranda01@etec.sp.gov.br 

SEGUNDA-S;CREf ARIA 
Maria--Amaf>itia Pereira do Valle 
Ru~or Meira, 8-49/Apto 41- Centro -Bauru -SP-CEP:17015-300 

RGt.'6:~6.748/SP 
CPF/652.485.1~1 _,,.,.-· . 
Fone: 9-81156363- e-mail: zita.vafté@hotmail.com 

PRIMEl~TI:S~ 
Noel Silvérl;(a' C~~. 1/ 
Rua_..Gúldo Zambonato, 3-53-Vila Zilo - Bauru -SP-CEP: 17016-145 

RG': ~7.719-9/SP 
CP,:': 930.948.508-63 _/_,.,- ~ 
Fone: 9-91365813 - e-mâil: noelcosta@uóf.com.br 



• 

• 

-------- - ------

SEGUNDO-TESOUREIR /" 
Bruno Cesar de eida1ava 
Rua Nieola A ne, 12-47-Vila Gonçalves- Bauru-SP.- CEl>z17063-11O 
RG.: 20.064. 1/SP 
CPF.: 15~.038-02 /,,--
Fone: 9-811l,-Í944 - e-mail: bcfiun{@gmail.com 

CONSELHO FISCAL 
TITULARES ,,,..,-
1" - Franciscel"Va)éri6 Hemandes 
Rua Célio PalatÓ, _i-i9, Ap. 06- Geysel-áauru-SP -cEP: 17032-720 
RG.: 12.163.00'4::.8-
CPF.: 005.451r.778-65 .,,.,-/' __ 
Fone: 32312251- 9!lt661314- email: marc~valerlo@hotrnaíl.com 

2"-José Pe~ 
Rua Trav.Fra~o ;LCosta, 1-44-Jardim C. do Sul - Bauru - SP- CEP: 17030-420 
RG.: 8.858.730/SP 
CPF.: 92.929~n -
Fone: 9-9114001~mail: md.fba(@hotmail.com 

3"-Jose de 4 
Rua Saêlazo·Kiiáµ~10-Vi1a lndependência -·Bauru -SP--ca>: 17052-150 
RG.:11. 794.380f5y- · 
CPF.: 558.900.088-20 
Fone: 9-91-371118'°..: Não Tem 

SUPLENTE~ / _ 
1° -Wardi 'Silv,{ta~ -
Rua Antonio Pe<!f.pso Bueno, 1-44-Vila Martha - Bauru -SP-CEP: 17050-120 
RG.: 3.995.~.,9-/SP. 
CPF.: 005.464.021-00 / 
Fone: 3206097~ail: narclilará@ig.com.br 

2º-~Aída~ 
Rua José F. Ma s, 12-16/Apto 61-Vlla Unlversitária-Bauru-SP-CEP: 17012-200 
RG.: 6.143.55'4/SP. 
CPF.: 825.469.~72 _,,,.--
Fone: 33136~ 981164682- e-mail:iflvalle@ig.com.br 

3!! Affonso'San~~ 
Rua Alfredo Rui 91- Estoril -Bauru- SP-CEP.17016-020 
RG.: 10.lj0:9 /SP. 
CPF.: 04f .669.y_s-l0 ,,,---
Fone: 9917j.4'299- e-mail: affonsosanchesjunlor@ig.com.br 
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13/06/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

NUMERO DE INSCRIÇÃO f 

50.829.829/0001-70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA 
CADASTRAL 28/12/1981 

NOME EMPRESARIAL 

CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 

1 TtTÜLO DO ESTABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA) ........ ~ 
C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRJNCIPAL 
85.11-2-00 • Educa ão Infantil - creche 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONôMICAS SECUNDARIAS 

85.12-1-00 • Educação Infantil• pré-escola 
94.99-5-00 • Atividades associativas não especificadas anteriormente 
94.93-6-00 • Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.30-8-00 • Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 
399-9 • Associa ão Privada 

1 LOGRADOURO / 
R JOAQUIM RODRIGUES MADUR 

CEP 
17.020-000 

ENDEREÇO ELETRôNICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE V ALEGRE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL {EFR) ....... 

NUMERO < 
1-26 

1 MUNICfPIO 
BAURU 

1 TELEFONE 

1 COMPLEMENTO 

~ 
~ 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA ,.~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01 /02/2003 

MOTIVO DE SIT\JAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 cte dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/06/2019 às 10:31 :43 (data e hora de Brasflia). 

---

1ttps://www.receita.fazenda.aov.br/Pessm1.h Jrirlir.;o/r.NP . l/rnnó,011"!>/f'nnlM, ·- f"'-~---· ·--·- ---

1 ~A~ SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 



~~ 
FOLHAS· 

' ' . . 

· : :11-iif-Rotéltôd~ léitiifa".. . 
J ;t:7'. ,B(<U,~?~:_.,;,,J, 

· ".'" .,'. ~\t.êíllira P.róxlino Més'26/Ó6/2Ó19 ,.... ..-:·-;- ~ . . , 
. .-:t~., -~ 

. . . · }i;;~ ;,:, .":;'_:1;,, . . Re · . . . . 

·"'/:._:~1_~ ...... r. .. , • ..,. :;:;. • 

---- --- .. ....... _____ ... ______________ __ . -·· ·--·-·· _ _ ; __ . -------------

~ 
cpfl p~uilsta 
u-~ •C:..,Q!A'~ 

concRF.To IUO~ 
EKlcRNOTE 

RUAOOS MOTORISTAS 5 111'SAl.A:1-,.:NUCLEO·RES·EDJSOIU!AS:ros 

AVG€TUUO VARGÂS; 0 - 22-60SALA2-WAAMERICA 
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13/06/2019 ., Comprovante dos dados informados 

Prefeitura Municipal de Bauru 

Inscrição Municipal: 68338 / 

Dados do Contribuinte: !;:; 1 ldb~~ 
. ·--·- -. 

RazaoSocial: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 

CNPJ: 50.829.829/0001-70 

Nº de funcionários: o 

Nº Func. Deficiente: O 

Nº de Prof. Habilitados: 

/ Tam. do Estab.: 273.95 m2 . .,,,--,,, 

Data de Abertura: 04/12/1981 

Nº de sócios: 5 

Data de Inicio:·-

E-mail: thais@paulistacontabilidade.com.br 

Optante Simples Nacional: NÃO ,,.-, 

Apoio ao Esporte Amador: NÃO 

Dados do Éndereço Fiscal 

Data de Encerrl!mento: -

Capital Registrado: R$ O 

Data de Fim: -

Logradouro: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA Número: 01-26 Bairro:Parquê S. Geraldo 

Complemento: - Estado: SP Cidade: BAURU 

Dados do Endereço de Notificação 

Logradouro: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA Número: 01-26 Bairro: Parque S. Geraldo 

.... Complemento: -

Telefone: 

(14) 3232-4777 

ISSQN 

99.99 

99.99 

TUFE 

4.47 

Estado: SP 

~ado{s) do{s) TelefDne{s) 

Tipo: 

Notificação 

Dado(s) da(s) Atividade(s) 

Ramal: 

Término- Nome dá Atividade 

Cidade: BAURU 

Inicio 

24/11/2009 11/02/2010 ENTIDADES E INSTITUICOES PUBLICAS OU PARTIC 
DE CARATER SOCIAL, DESP RE 

01/01/2010 ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

Descrição da Atividade: 

CRECHE ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINS LUCRATIVOS 

antigo.bauru.sp,Aov.br/aolicativo/sistemaTributario/restrito/issanDeclaracao/issanCAES.oho 1/? 



13/06/2019 ; _ ... :"- : 
Comprovante dos dados informados ~ S O~ 

.---[:;~-NR -.---:-\; q--+-~\~ ~---~ 
Dados do(s) S6cio(s) 

Nome : LUISA MARIA FERNANDES TINOCO 

Entrada: 04/12/1981 Salda: -

Logradouro: RUA PROF. GERSON RODRIGUES 

Complemento: -

Nome : MARCIA GARBINO TORRES 

Entrada: 04/12/1981 Salda: -

Logradouro: RUA CELIO DAIBEM 

Complemento: -

Nome: NELSON IVO DOS SANTOS SILVA 

Entrada: 04/12/1981 Salda: -

• · Logradouro: RUA JOSE PEREIRA GUEDES 

Complemento: -

Nome : SONIA LEME DA ROCHA 

Entrada: 04/12/1981 Salda: -

Estado: SP 

Estado: SP 

Estado: SP 

CPF: 828.347.251-87 

Tipo: Sócio 

Número: 7-38 

Cidade: BAURU 

CPF: 033.93"2.698-01 

Tipo: Sócio 

Número: 08-96 

Clda!de: BAURU 

CPF: 038.891.068-20 

Tipo: Sócio 

Número: 04-50 

Cidade: BAURU 

CPF: 004.952.838-60 

Tipo: Sócio 

Informações Processadas em: 30/07/201 

Código de autenticidade: 29899 . 560240 - 2014 

Praça das Cerejeiras, 1-59, CEP: 17100-000 Fone (14) 3235-1000 Bauru - SP 

•· !mP..rim!r: 1 Voltar 

antii::i:o.bauru.so.i:iov.br/aolicativo/sistemaTributario/restrito/issanDeclaracao/issonCAES, □ho ?!? 
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17/06/2Ô19 CorTl)rownte de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Co~•···· I:~ 1~ ,Ji1;---r 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houwr qualquer diwrgêneia;-pro1118ene1e·JU~&a:.·---- · · -- ·' 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NÚMERO OE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

50.829.829/0001-70 CADASTRAL 
28/12/1981 

MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 1 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) . ....... 
1 

~ PORTE 
: DBl'tAIS 1 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÕMICA PRINCIR\L. 
85.11-2-00- Educação Infantil- creche 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

86.12-1-00 • Educação Infantil- pré-escola 
94.99·6-00 • Atividades associativas não especificadas anteriormente 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.30-8-00 -Atividades de associações da defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIOICA 
399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 

1 ~ 1 COMPlEMENTO 

1 
R JOAQUIM RODRIGUES MACUR 6 

CEP 

1 

1 BAIRRO/DISTRITO 

1 

1 MUNJCIPIO 

1 ~ 17.020-000 : PARQUE V ALEGRE BAURU p 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 

1 TELEFONE 

1 

ENTE FEDER/O"IVO RESPONS\VEL (EFR) 

1 ***** 

SITUAÇÃO CADASTRAI. 11 OATADASlTUAÇÃOCADASTRAL 
ATIVA 01/02/2003 

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAi.. l ......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 17/06/2019 às 11:24:38 (data e hora de Brasllia). 

https:/NMW.recelta.fazenda.govbr/PessoaJuridlca/CNPJ/cnpjre\81C'lJfrew_Sollcitacao.asp 
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1 DATADASITUAt;ÃOESPECIAL 
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17/06/2019 Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação 

CERTIDÃO . 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 50.829.829/0001-70 

Data da Emissão : 08105/2019 

Hora da Emissão : 02:28:52 

Código de Controle da Certidão : B65D.7A88.C4CC.C4D6 

Tipo da Certidão : Negativa 

lPftOC. Ne 
FOLHAS 

Certidão Negativa emitida em 08/05/2019, com validade até 04/1112019. 

[ Página Anterior] 

seNcos.receita.fazenda.go\lbr/Sen.icos/certldao/certaut/CndCOf1untalConfirmaAutenUcRes1,1ltado.asp 111 



17/06/2019 l~rlrrir Certidão ~~-- 'i3r@ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1966079 

Inscrição Municipal: 68338 

Contribuinte: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR- 50.829.829/0001-70 

Endereço Fiscal: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA, 01-26 

Atividade: CRECHE ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINS LUCRATNOS 

• Empresa aberta em: 04/12/1981 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima 
discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição 
municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 17/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

BBD3AF52A2ADD7F8812C092CED3E5ABO 
Chave de autenticação 

WMV2.bauru.sp.g0\lbr/financas/certldoes/imprlmir_consúta.aspx?c=1966079&chaw=BBD3AF52A2ADD7F8812C092CED3E5AB0 1/1 



17/06/2019 

-So~b 
lrr!)rlmlr Certidão f,-p:-~-.~-~Q--,-~-~..,..k-,J+-(-5-~-J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA~~ 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónicamente. Número da transação: 1966081 

Identificação Municipal: 040223001 

Contribuinte: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR- 50.829.829/0001-70 

Proprietário(s): CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR - 50.829.829/0001-70 

Endereço: ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA, 1-26 PQE VISTA ALEGRE PROLONGAMENTO 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 
discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 17/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

6247D0FCE128F996F64B83F199AB6B76 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.govbrlfinancas/certidoes/l~irrir_consüta.aspx?c=1966081&cha\.e=624700FCE12BF996F64B83F199A86876 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
,JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 Ge 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: S0.829.829/0001-70 

Certidão nº: 174222085/2019 
Expedição: 17/06/2019, às 11:41:47 
Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

50. 829. 829/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO 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 ç1os 
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. 



17/06/2019 ConslJta Regl,jar/dade do Elll)regador 

PROC. N2_-+~+.=---'7-

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: S0.829.829/0001-70 
Razão Social: CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 

FOLHAS ............... 

Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES MADUR / 1-26 / PARQUE V ALEGRE 
BAURU - SP 

A caixa Econômca 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 
errpresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Terrpo de Servlco - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:15/06/2019 a 14/07/2019 

Certificação Número: 2019061503151853066426 

Informação obtida em 17/06/2019 11:42:50 

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://consulta-crf.cal)l3.g O\lbr/consultacrf/pag es/consultaEmpreg ador .J sf 1/1 



17/06/2019 lll"!)rirrir Certidão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1966056 

Número da_Jpscrição Municipal: Data da Abertura: 
68338 / 04/12/1981 

Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 

CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR 50.829.829/0001-70 
Endereço Fiscal: 

ALAMEDA JOAQUIM MADUREIRA 

CEP: Bairro/Distrito: UF: 

~;g21
- S. GERALDO SP 

Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3232-4777 Notificação 

Dados da Atividade 

ISSQN: TUFE: Inicio: Término: 

99.99 4.47 01/01/2010 

Número: 

01-26 

Município: 

BAURU 

Complemento: 

Nome da Atividade: 

ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

99.99 24/11/2009 11/02/2010 ENTIDADES E INSTITUICOES PUBLICAS OU 
PARTIC DE CARATER SOCIAL, DESP RE 

Descrição da Atividade: 
CRECHE ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINS LUCRATIVOS 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 

17/06/2019 

Certidão emitida em: 17/06/2019 

OFA42C8479DF2CAFFA6E32C9A4C20D7A 
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 

WMV2.bauru.sp.govbr/financas/certidoes/lll"!)rirrir_consl.dta.asp,/lc•1966056&chaw=0FM2C8479DF2CAFFA6E32C9MC20D7A 1/1 
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!lOMPASTOR crecheevangellcabompa,tor@gmall.com 

PLANO DE TRABALHO 

AL. TERAÇÃO DE PER CAPITA- PERIODQ JUNH()-DEZEMBRO/2019 

1. ID&NTIFICAÇÃO 

1.1. Non,e da Entidade: Creche avangéli~ Bom ~astor Nº CNPJ:50.8;;!9.829/Q001-70 

Endereço: Alameda Joaq1,1lm Rodrigues Madureira 01-26 $alrro: P11rque Silo Geraldo CEP:17021•080 

Cidade: Bauru UF:São Paulo 

Telefones: (14) 3;;!39-3524 E - rnail:crecheevangellcabornpastor@gmail.cqm 

1.2. Non,e do responsável pela Instituição: Cléudlo Abreu Alvarenga Campos CPF: 065. 770.698-196 R.G:1 ()620648 

Cargo:Presldente 

Endereço: Rua Machado de Assill 14-55 Jardim N11sralla CEP 17012-140 Telefones: (14) 99117-7174 

1.3. Mandato da atual Diretoria: Vigência de 01/012019 à 31/12/2020: Presidente: Cláudio Abreu Alvarenga Campos, Vice

Presidente: Ricardo Garbino Torres, Primeiro Secretário: Marcus Luiz Miranda, Segunda Secretária: Maria Amabílla 

Pereira do Valle, Primeiro Tesoureiro: Noel Silvério da Cost11, Segundo Tesoureiro: Bruno César de Almeida Fava. 

1.4. Nome da Coordenadora: Anelice Melo Alves de Sousa Telefones: (14) 98819-203 (14) 3010-0996 
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Endtr!fO: Rua.Joaqu~ ltodripaMad1rolrd-2.6 l Balrtco PwquaSloGw.So t CEI': 1?'0121.(J(!C)i 1•1tfone: 3239-3~4 

crecheevangellcabom.,ustor@glllall.com 

1.5. Constituição dá Entidade Conforme Estatuto: A Creche Evangélica Bom Pastor é constituída por número ilimiljJdo de 

associados, distinguidos em três categorias: Fundadores, Beneméritos e contribuintes ativos. 

1.8. Data da Fundação: 12 de Janeiro de 1982 

2, DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Região do Parque São Geraldo - para atender 80 alunos de 01 ano e 08 meses a oi; anos EI 07 meses, 

em período Integral, com repasse de verba Subvenção no valor mensal de R$ R$ 24.344,60 e valor total de R$ 170.412,20, no 

período de Junho-Dezembro de 2019 

2.2. Justificativa e fâundamentação Legal: A fundamentação legal está nalei nQ 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) e Lei nQ 13.019, de 31 de julho ele 2014, art. 23 a 32, e suas alterações dadas pela Lei 13.204 de 2015, que autoriza o 

Poder E1<eéutlvo a firmar Termo de Colaboração com a éntldade FIiantrópica, sem fins lucrativos, e no qué couber o Município 

também se valerá da regulamentação do Governo Federal em seu Decreto Nº 8.726 de 25 de abril de 2016, na ausência de 

regulamentação municipal. 

2.3. Capacidade de Atendimento: 80 alunos 

2.4. Fonna de Atendimento: O atendimento seré em período integral das 7h as 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Contaremos com 4 

turmas sendo elas Infantil li com 13 alunos, infantil 111 com 17 alunos, Infantil IV com 25 alunos e infantil IV com 25 alunos. Contamos 

c0rt1 uma equipe de 1 O funoionérias no trabalho com as crianças. 

~ 
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crecheevangellcabompSstor@gmaH.com 

2.5. Ctltérios dé Elegibilidade para Atendimento: Atendemos as crianças dei edúca9jio infantil, cadastradas na entidade por ordem de 

inscrição, com Prioridade as crianças oriundas de respon~veis ln11eridos np mercado de t1c1balho e crianças de vulnerabilldede social. 

2.6. Call!cterlzação da CUentela: Estamos Inseridos em um bairro residencial com poder ecc,nõmic:o n1édlo baixo, as tamma, 

atendldae são mistas, algumas com urna 1ituação melhor, recentemente eliiboramos um questionário para podennoe ldentlflc:ar a real 

situação de nossos alunos e pudemos constatar q1,1e a gtaride maioria de nossas crianças estão Inseridas em families cuja renda total 

gira em tomo de R$ 2.00Q,00 famílias essiis compostas el'TI sua grande maioria de 4 pessoas. Muitas de nossas crianças são filhos 

de mães solteiras ou separadas amparadas por avós ou P41rentes. 

2.7. Experiência na realização do objeto da parce~a: Nos,a ei<pe~ência é de 35 anos de atendimento à crlenças. 

2.8. Valor Global: R$ 170,412,20 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1. Pleno de Ação: (norteador das atividades da creche para o atendimento das metas propostas, devendo ser demonstrado o 'f;"'x ... n-.., 
-•-• .......... ,.m-•..,.m""- ~ -~ 1 
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t°~~ CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR 
:W;,,,: .. ~wif~ J Endet!f<>: RuaJoaQUknRodtilUUM■d,..lira1-26 J 811ttcX Pa,qu.sloG1tlldo I CEl':1?0121-oac>I Ttterone:ll2~~ 

llOMPASrOR crecheevangellcabompartor@gmall.com 

N• MET~ ~ut:S ESTRATEGl4S ENVOLVIDO!$ Rl!CURSuv FASE DE 
(O que se ,w,tende {O que?) (Como?) (~ursos hll(Jlanós e ,natllltals) (l!tlbllCDa 01,1 ~ECUÇÃO 

atingir,) 1!f6prlo1) (Petfodode 
"'mnnl 

1 Sensibilizar as Keunlões e palestras Convidar prof,sslonals que falem aos Protissiohais, Impressões de Públicos e próprios. Durante o ano 
familias sobre a com profissionais pais sobre os tópicos mencionados; convites, organização do espaço de 2019. 
importância do como, por exemplo. Enviar convite às famllias Informando flslco com cadeiras e demais 
cuidado, higiene e enfermeira, pediatra e sobre o evento e a necessidade de recursos necessários. 

dlsclolina dos filhos. 
psicóloga. comparecimento. 

2 Estimulo ao contato Conscientizar os Aquisição de novos livros e projetos Professoras, auxiliares, familias e · Públicos e próprios. Durante o ano 
à vivência com professores e que estimulem às crianças à prática alunos .. de 2019 
literaturas variadas. auxlllares sobre a e ao gosto pela léltura. 

importância da 
literatura na creche e 
educacão infantil. 

3 Estimulo á cultura e visitas à feiras de Envíar aos pais autorização para a Todos os profissionais da creche, Públicos e próprios. Durante o ano 
ao conhecimento de livro, projetos do realização dos passeios, famlllas e alunos, 2019 
mundo SESC, zoológico. conscientizar os alunos sobre o bom 

Jardim Botânico e comportamento em lugares 
2 J Cinema públicos, agendar e organizar toda a 

rotina para o desenvolvimento da :e g 
atividade. ,,. . 

:,, :e!: 
10 

4 Envolvimento de Informar, orientar e Incentivar a participação e estimular Todas as profissionais. Recursos públicos e Durante o ano 1 
nossos profissionais estimular as o comparecimento aos cursos e as próprios de 2019. 
em formações funcionárias que capacitações. Remanejar horàrios 

' 
,_. 

continuadas e cursos participem e se para possibilitar a presença das ' de cacacltacão inscrevam nos cursos. mesmas nas atividades. 
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4. APLICAÇÃO DE RECURSOS (prevtsflo de receitas e despesas) 
FINANCIAMENTO - JUNHO-DEZEMl3RO/2019 
VALOR: R$ 170,412,20 

4.1, RECURSOS HUMANOS 

Fonta de Racurao: Municipal 

Ena■ .,.,. Boelalli é Trabalhlatu 
QT Formação Cargo C/H Regime Sallltlo FGTS IRRP PIS INSS Bonelldo 13º ,...QI Férhla Demall Total 

Proflallonal Trabalh Liquido (8%) (A Partir (1%) (8%) • f/12 elo 1/3 Enoarga■ M-11 
lata dl VANT 1/12 (13") 

7,&%) IN8S 
11%1 

Padagogla, Aux. 02 E.Fund.l a 
Dea. lnfenUI 44 CLT 2.742,90 219,43 o 27,43 219,43 283,00 223,00 78,19 17.84 3,789.22 

E.Médio 

01 E.f:undl Aux.Do 44 CLT f.152,41 92,19 Cozinha o 11,52 92,19 131,SO 98,99 32,01 B,15 1.818,98 

01 E,M6dlo AUx.Sorv. 44 CLT' 1.152,41 92,19 o 11,52 92,18 131,50 118,99 910,00 32,01 8,15 2.121,oe Geral• 

01 Pedagogia Coord. 30 CLT 2.394,60 101,611 20,84 23,;s 215,52 o::,co 253,IIC oa.c 20,31., 3.ZT7,C7 Pedagaglca 

01 EJlund.U Cozinheira 44 CLT 1.352,69 108,28 o 13,&3 108,28 131,80 103,42 37,87 8,%1 1.883,64 

°" Pe~ogla Profff9or 22 CLT 5.423,40 433,87 ·º 114,23 433,87 3112,40 447,20 150,U 311,7$ 7.341,38 

03 E.U...o Aux. o ... 30 CLT 2.738,00 218,88 o 27,38 218,-S 511;82 248,119 78,00 24,81 4.080,54 lnfantll 
TOTAL GERAL 16.9114,50 U56,42 20,114 1811,84 1.380,38 1.822,12 1.A87,'8 1118,00- 470,011 123,29 24.078,27 

Total 
Anual 

28,624.6" 

1U18,72 

14.858,72 

22.é.43,CD 

13.044,78 ~~ 
81.389,119 ,, z 

"' 
28.423,78 ,~ 
188,833,89 . li 
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,_ 
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5.1.DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso; Munlclp,1 
Natureza da daapqa custo Man,al Custo Total 

TOTAL 

f.2.DESPESAS DE CAPITAUAUXIUO (Equipamentos e Material Pennanente) utlll,ar até 5o/o do valor anuJI. 
VALOR TOTAL: 

Fonte de Recuno1 Munlcl~I 

111atureza íla daape•a c;usto Mensal Custo Total (an11al) 

Equlpam,ntoa e Material Pem1anante 

TOTAL 

6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ( valor do repasse municipal) 

-·. -- - ........ ~ ~ 
Concedente 

12° Parcela ! ! ~ 1° Parcela 2" Parcela 3° Parcela 1 4° Parcela 1 5" Parcela &• Parcela 1 7° Parcela a• Parcela 9° Parcela 10• Parcela 11• Parcela 

1 1 24.344,60 1 24.344,60 24.344,60 24.344,60 24.344,60 24.344,60 24.344,60 
. i-:,.. 

I~~ ,.. 
1-1:~ 
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6.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / AUXIUO ( valor do rtpasse fTIUnlclpal para quem fez o~llo) 

Concedente - Fonte Municipal 
·1•Pan:ala 2ªParcela 3ª Parcela 1 4ª Parcela . 5• Parcela &ªParcela 7ª Parcela 8ªParc,1a 

1 

7. CONTRAPARTIDA (quando houver): R$ 35.00Ó,00 (APROXIMADAMENTE) 

7.1 AUTOMóVEL: ( ) sim { x ) não 

~ 

Bauru, 12 de Junho d• 2019. 

'edagóglco 

~ 
Conselhelro..fJscal 

JOSÉ OE OLIVEtRA 

9" parcóla 10-Pal'Qela 11• Parcela · 12" Parcela 

-n "" o:;,, ,.... o 
1$; 0 
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10 
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l!OMPASTOR) crecheevangellcabompastor@gmall.com 

5.1.DESPESAS DE CUSTEIO (material de consuma) 

Fonte de Recur80; Munlcl.,. 
Natunza da despeea 1,usto Me11sal C11sto Total 

TOTAL 

5.2.DESPESAS DE CAPITALJAUXIUO (Equipamentos e Material Permanente) utlll,pr até SO/o do velor anual. 
VALOR TOTAL: 

Fonte de Récurso: MunlclPtl 
Natureza da despeea c;usto Mensal Cuato Total (a1111al) 

Equlpan11mtoa e Material P&rmanentit 
TOTAL 

6 - CRONOGRA.I\IIA DE DESEMBOLSO ( v.alór do repasse municipal) 

-- - - - --- -
Concedente 
1ª Parcela 2' Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 1 5" Parcela 1 &ª Parcela 7' Parcela &ªParcela 9" Parcela 10" Parcela 11ª Parcela 

1 1 24.344,60 24.344,60 24.344,60 24.344,60 24.344,60 24.344,60 

J 

12'Parcela 

24.344,60 

~ ~ 
e 0 :::O f.- o l! P 
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6.2 CRONOGRAMA DE DESEl',1BOLSO / AUXh.1O ( valor do t'fpasse municipal para quem fe~ opçlo) 

Concedente - Fonte Munlclpal 
1ªPan:ela 2• Parc:ela 3ª Pa;ce1a 4•p~1a 5'Parcera &ªParcala 7" Parcela BªPBl'Cfla 91 f'arcàla 10" P81l9la 11• Parcela ·1 12" Parcela 

7. CONTRAPARTIDA (quando houver) : R$ 38.00b,OO (APl'{OXIMADAMENTE) 

7 .1 AUTOMôVEL: ( ) sim ( x ) não 

Bauru, 12 de Junho de 2019. 

Coor, 'edagóglco 

~ 
Con~~!r.9.J=Jscal 

JOSÉ OE~ 

l 

i~ 
l~ 

ê~ 
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CENTRO COMUNITÁRiO ASSISTENCIA 
• 

FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
oeCLARADA DE UTILIDADE POBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE -25/03/82 
DECLARADA DE UTILIDADE P0BLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.779 DE JULHO DE 1883 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO oec. DE 25105/92 - D. o. 28/05192 

ESTATUTO DO 1~· 19.,'!rg 
Centro Comunitário Assistencial e Educacionàl Anlbal Difr.lnéia 

CAPITULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

ART. 1° - O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrência, 
fundado no dia 01 (primeiro) do mês de novembro do ano de um mil 
novecentos e setenta e quatro, é uma associação civil de direito privado, 
sem fins econômicos, constituída por tempo indeterminado, com sede à 
Rua Gaudêncio Piola ri. 5-25, vila São Paulo, CEP 17022-113, no 
município de Bauru, Estado de Si!!o Paulo e foro em Bauru-SP. 

__ .-ART. 2º -A Entidade tem por finalidades: 

o 
:r: ·o ... .J u ,e,.: 
w~ 
fJ!: C) 

1 - Abrigar, prestar assistência e educar, no regime de tempo integral, 
com característica de creche, as crianças de ambos.os sexos, com idade 
de três meses a seis anos e onze meses, a fim de possibilitar melhores 
condições de trabalho aos pais. Durante o período de permanência na~' 
entidade, as crianças matriculadas receberão, álém de alimentos, tod 
assistência necessária e adequada a sua boa formação; 

n,' • ..., 
ldd fr : li - Promover socialmente as próprias famílias âas crianças matriculadas 

. ~ C : ~'{t\ e mesmo outras que necessitam de ajuda e amparo, orientando-as e 

l 
~\ preparando-as para uma vida melhor, através do ensino, da formação de 

O . "".," hábitos úteis e construtivos. 

· O RT. 3º - No desenvolvimento de suas atividades a Entidade não fará distinção 
alguma quanto à origem, raça, cor, condição, credo político ou religioso, 
e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos 
e permanentes. 

ART. 4° - A Entidade terá um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia 
Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

ART. 5º - A fim de cumprir suas finalidades, a Entidade se organizará erri tantas 
unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, às 
quais se regerão pelo Regimento Interno aludido no Artigo 4°. 

Rua Gaudêncio Plola, 5-2& - Fone ( 14) 3239-1982 • Vila São Pa • CEP 170~· 113 • Bauru • SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Paga: h ~ iauniversitariascj.org.br 
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FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/V2 
DECLARADA DE UTILIDADE POBLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.779 OE JULHO oe 19S3 
DECLARADA OE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DEC. oe 28105/92 - o. o. 28105/92 

Parágrafo Único: Poderá também a instituição criar unidades de serviços para 
execução de atividades visando a sua auto-sustentação, utilizando-se de 
todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente 
no desenvolvimento de objetivos instituicionais. 

CAPITULO li I:~· 11 g~ I_/ 
DOS SÓCIOS 

ART. 6° - A Entidade é constituída por número ilimitado dé sócios, podendo 
compor o seu quadro social qualquer pessoa física, de idade igual ou 
superior a 18 anos, e empresa ou entidade idônea que se interesse pelos 
seus objetivos. 

Parágrafo Único: Serão admitidos como sócios os candidatos que, mediante 
proposta assinada por sócio regular, tiver sua inscrição aprovada pela 
Diretoria. 

O- AlfJ· 7°- São difeitos dos sócios efetivos quites com suas obrigações· sociais: 

1 - Votar e ser votado para os cargos eletivos; A 
li -Tomar parte nas Assembleias Gerais; t/~ 
Ili - Comparecer a reuniões e participar dos debates, sugerindo a 
Diretoria, por escrito, medidas ou providências que aspirem o 
aperfeiçoamento operativo · da entidade, bem como denunciar qualquer 
resolução que fira as normas estatutárias do Centro Comunitário 
Assistencial e Educacional Aníbal Diftância; 

IV - Requerer junto ao presidente da Diretoria, convocação de reunião 
com a administração, justificando convenientemente o pedido. 

ART. 8° - São deveres dos sócios: 

1 - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
' 

li - Acatar as determinações da Diretoria e as resoluções das 
Assembléias: 

• Rua Gaudêncio Piela, 5-25, • Fone (14) 3239-1982 • Vila São Pauló- 17022-113- Bauru - SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Page: http://wwW.paro uiauniversitariascj.org.br 
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CENTRO COMUN;RI; -J i HYQl.ll~IIIA d 
FUNDADA EM 01/11/1974 - CNPJ ~.141.990/0001-89 

DECLARADA DE UTILIDADE P0BLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 2S/03/92 
DECLARADA oe UTILIDADE PÚBLICA' PELA LEI ESTADUAL N.0 3.77~ DE JULHO DE 1883 
DECLARADA DE UTILlf?ACE PÚBLICA FEDERAL PELO DEC. DE 25/05192 - D. O. 26/0Ci/92 

Ili - Zelar pelo decoro e bom nome do Centro Comunitário Assistencial e 
Educacional Aníbal Difrãncia, participando, quando solicitados pela 
Diretoria, dós departamentos e comissões de trabalho que vierem a ser 
criados; 

IV - Colaborar para que a Instituição alcance seus plenos objetivos, 
apresentando ideias, sugestões, temas para discussões e estudos, teses 
e assuntos de interesse comum e tudo o que for benefício ao seu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento: 

· · · ·- ART: 9° - Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos 
O encargos da instituição, e serão distribuídos pelas seguintes categorias: •~ e, ... ..J 
e..,< 
w ~ 
D(: C!) 

1 - Fundadores: Todas as pessoas que compareceram às reuniões 
preparatórias da Instituição; 

li - Contribuintes: Todas as pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem 
com donativos mensais ou anuais, que doarão livremente; w-

lt.. r ; Ili - Beneméritos: Os que prestarem serviços relevantes a Instituição ou 

l 
~ ~ :~

0
~rrerem a favor dela com quantia vultuosa ou doação de grande 

_(.) --~\ IV- Honorários: As pessoas eminentes a quem a Diretoria da lnstituiçãoÀ 
resolver distinguir com esse titulo. l/ ~ 

ART. 10º - É direito do sócio demitir-se quando julgar necessário, protocolando 
junto à secretaria da entidade seu pedido de demissão. 

ART. 11º -A exclusão do sócio se dará nas seguintes situações: 

1 - Grave violação do estatuto; 

li - Difamar a entidade, seus membros e sócios: 

Ili - Praticar atividades que contrarie decisões de Assembleias: 

IV - Desvio dos bons costumes; 

V - Conduta duvidosa, atos ilícitos ou imorais; 

VI - Falta de pagamento de 03 (três) parcelas· consecutivas 
contribuições associativas: 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25.· Fone (14) 3239-1982 • Vila São Paulo. CEP 7022-113- Bauru-SP 
E-mail: aechesaopaulo@ig.com.br Home Paga: http:l ' .pa universitariascj.org.br 

---· -- __________ ,__ ________ ·----- ·- .. --



FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL N'" 3442 DE 25/03/92 
oecLARADA OE UTILIDADE POBLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.779 DE .JULHO DE 1983 
DECLARADA OE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DEC. DE 2S/05/92 - D. O. 215/05/92 

VII - O sócio excluído por falta de pagamento poderã ser readmitido 
mediante o pagamento de seu débito junto a tesouraria da entidade. 
Paragrafo único: A perda da qualidade de sócio serã determinada pela 
diretoria, cabendo sempre recurso a Assembleia Geral. 

CAPITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

ART. 12" -A entidade serã administrada por: 

1 - Assembleia Geral; 

li - Diretoria; 

Ili - Conselho Fiscal. 

ART. 13° - A Assembleia, órgão soberano da vontade social, constituir-~ã de 
sócios em pleno gozo de seus direitos políticos e estatutários . 

. 14º - Compete a Assembleia Geral: 

1 - Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

li - Destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

Ili - Decidir sobre reforma do Estatuto; 

IV - Decidir sobre a extinção da entidade nos termos do artigo 40; 

V - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou 
permutar bens patrimoniais; 

VI -Aprovar o Regimento Interno. 

Parágrafo único: Para as deliberações a que se referem os incisos li e Ili 
é exigido o voto concordante de 2/3 (dois terços) dos presentes à 
Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 
deliberar, em ·primeira convocação, sem a maioria absoluta dos sócios, 
ou com 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 

ART~ 15" - A Assembleia Geral realizar-se-ã ordinariamente uma vez por ano í) . 
~ 'U 
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1 -Apfecia,o ..-o da ,_a; 1 :;• lj ~~ 
li - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho 
Fiscal. 

ART. 16º - A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando 
convocados: 

1 - Pelo Presidente; 

li - Pela Diretoria; 

Ili - Pelo Conselho Fiscal; 

IV - Por requerimento de 1/5 (um quinto) dos sócios quites com as 
obrigações sociais, que subscreverão e especificarão as razões da 
convocação. 

ART. 17" - A convocação de Assembleia Geral será feita por meio de Edital 
afixado na sede da entidade, publicação na imprensa local, por circulares 
ou outros meios convenientes, com antecedência de oito dias. 

!\ / 

Parág~fo Único: Qualquer Asr.embleia instalar-se-á em primeira convocação,O\í 
com a maioria dos sócios e, em segunda convocação, uma hora após, 
com qualquer número, sendo que as resoluções serão tomadas pela 
maioria dos votos, observado o constante no Parágrafo Único ç:lo art. 14° . 

• , ART. 18º - A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro. 

/ CONFERE CO~A o: 
' ~~IGINA~'f 

CAPITULO IV 

DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

ART. 19º - A diretoria da entidade será eleita por aclama~o ou por escrutínio 
secreto, pela maioria simples dos sócios em pleno gozo de seus.direitos, 
conforme previsto no inciso Ido Art. 14°. 

' 1 - O voto é pessoal, unitário e intransferível; I 
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li - Cada sócio terá direito de votar na chapa de sua preferência, senáo 
admitido o voto por correspondência, desde que mantendo o sigilo do 
mesmo; 

Ili - Em caso de empate será eleita a chapa cujo presidente tiver mais 
tempo de sócio da entidade, como membro ativo; 

IV -A eleição <;leverá ocorrer no máximo 30 (trinta) dias antes.do término 
do mandato; 

V - A posse da diretoria eleita poderá ser feita em solenidade própria, 
mas somente entrará em exercício no primeiro dia Imediatamente 
posterior ao término do mandato; 

VI - Os candidatos a cargo da diretoria devem fazer o registro da chapa 
completa na secretaria da entidade, juntamente com a qualificação 
individual de cada componen_te e do cargo ao qual concorre, no prazo 
mínimo de 90 (noventa) dias antes do vencimento do mandato. 

Parágrafo Único - O mandato da Diretoria será de dois anos, vedada mais de 
uma reeleição consecutiva. 

T. 20" - Perderão o mandato os membros da Diretoria que incorrerem em: A/ 
~ 1- Malversação ou dilapidação do patrimônio social; (/ ~ 

li - Grave violação deste EstaMo; 

Ili - Abandono de cargo, assim considerado a ausência rião justificada 
em 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas sem a comunicação à 
secretaria da entidade; 

IV - Aceitação de cargo ou função 1ncompatfvel com exercício do cargo; 

V - Conduta duvidosa. 

Parágrafo Único: A perda do mandato será declarada pela Diretoria, e 
homologada pela Assembleia Geral convocada soment~ para este fim, 
nos termos ela lei, onde será assegurado o amplo direito de defesa. 

' 

ART. 21° - Em caso de renúncia de qualquer membro da Diretoria ou do Conselho 
Fiscal, o cargo será preenchido pelo suplente, até o seu término . 
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Parágrafo Primeiro: O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser 
protocol~o na secretaria da entidade que submeterá dentro do prazo de 
30 (trinta) dias no máximo, a deliberação da Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo: Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal, 
e respectivos suplentes, qualquer dos sócios poderá convocar a 
Assembleia Geral que elegerá uma comissão eleitoral de 05 (cinco) 
membros que administrará a entidade e fará realizar novas eleições no 
prazo de 30 (trinta) dias. Os membros eleitos nestas condições 
complementarão o mandato dos renunciantes. 

ART. 22° - Compete a Diretoria: 

1 - Elaborar programa anual de atividades e executá-lo; 

li - Elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o relatório anual; 

Ili - Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua 
colaboração em atividades de interesse comum; 

IV - Contratar e demitir funcionários; 

V - Criar departamentos ou comissões necessárias ao 
desenvolvimento da entidade; 

VI - Prover os cargos administrativos ou técnicos. 

melhor 

-~ 
ART. 23° -A diretoria reunir-se-á, no mínimo, uma vez por mês . • o---. 

. 24° - Compete ao presidente: 

~ _ ~ 1 - Representar a Entidade ativa e passivamente, perante os Órgãos 
~ ._ ;J, · ~\ Públicos, Judiciais e Extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, 
"111 ...., podendo delegar poderes e constituir advogados para o fim que julgar 
• , r .:e.;. necessário• 
~ -.,. r 

~ (!) 
w;p 

-O 

li - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimente Interno; 

Ili - Convocar e presidir Assembleias Ordinárias e Extraordinárias: , 

IV - Convocar e presidir as reuniões da Direto ·a; 
_, 

~ c/·i 
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V - Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens de 
pagamentos, documentos contábeis, movimentar contas correntes 
assinando em conjunto com o Primeiro ou Segundo Tesoureiro; 

VI - Decidir com seu voto os casos de empate na deliberação da 

Diretoria. fI 
ART. 25" - Compete ao Vice-Presidente: l :~~~~R I g§ % 

1 - Substitui o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

li -Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

Ili - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente; 

IV -- Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens de 
pagamentos, documentos contábeis, movimentar contas correntes 
assinando em conjunto com o Primeiro ou Segundo Tesoureiro. 

ART. 26° - Compete ao Primeiro Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões da Diretoria e assembleia Geral e redigir as 
competentes atas; ~, 

, r,.. li - Publicar todas as notícias das atividades da entídade·, 
··- -·-- ~ 
~ ~* Ili - Superintender os serviços da secretaria . 

..,.J I ART. 27" - Compete ao Segundo Secretário: 

1 - Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

li -Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

o~ 
~5 
UJ ir: 
~ C ; 111- Prestar, de modo geral, a suà colaboração ao Primeiro_ Secretário. 

8 I ART. 28"- Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

1 1 - Arrecadar' e contabilizar as contribuições dos associados, renda, 
auxílios e donativos em dinheiro ou em espécie, mantendo em dia a 
escrituração, toda comprovada; 

11- Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente;· \) 
----Ru_a_G_a_u_dê-n-cio_P __ ia-,a-,-5--25,---F-on-e-(1_4_)3_2_39--1.,,_9_82---Vi-'-11a_S_ão_P_a_u_lo--C-E._P, ____ 11_3 ___ Ba_u..:..ru---S-P--.;ÃJ 
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Ili - Apresentar relatório de receitas e despesas, sempre que forem 
solicitados; 

IV - Apresentar relatório financeiro para ser submetido a Assembleia 
Geral: 

V -Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e 
documentos relativos a tesouraria, inclusive contas bancárias; 

VII - Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens de 
pagamentos, documentos contábeis, movimentar contas correntes 
assinando em conjunto com o Presidente ou Vice Presidente. 

.29"- Compete ao Segundo Tesoureiro: 

l, -Auxiliar o Primeiro Tesoureiro no desempenho de suas funções, 
substituindo-o nas suas funções e impedimentos; 

li - Em caso de vacância, assumir o mandato até o término; 

ui;;;;, 
Ü,, M .· 

z e~,· 
·o u / ____ J 

111- Prestar de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro; ,,1\'1 

IV - Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens di>/ \j 
pagamentos, documentos contábeis, movimentar contas correntes 
assinando em conjunto com o Presidente ou Vice Pre.sidente. 

ART. 30" - O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e seus 
respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. 

1 - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 
Diretoria; 

li - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até o seu término. 

ART. 31° - Compete ao Conselho Fiscal: 
' 

1 - Examinar os livros de escrituração da entidade; 

li - Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tàsoureiro, 
opinando a respeito; 

' Rua Gaudêncio Piela, 5-25,- Fone (14) 3239-1982 - Vila São Paulo - CEP 170 
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Ili - Apreciar os b;llanços e inventários que acompanham o. relatório 
anual da Diretoria; 

IV - Opinar sobre aquisição e alienação de bens, por parte da entidade. 
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada 
06 (seis) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

ART. 32° - Não percebem seus diretores, conselheiros, sqcios, instituidores, 
benfeitores, ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, 
direta ou indiretamente, por qualquer formá de título, em razão das 
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos e-. respectivos atos constitutivos. 

•· 

Parágrafo Único - É vedada a distribuição de lucros, vantagens ou bonificação 
aos dirigentes, associados ou mantenedores, de forma alguma. 

CAPITULO V 

DO PATRIMÔNIO 

ART. 33° - O patrimônio da entidade será constituído de bens móveis, imóveis, ~ 
veículos, semoventes, ações, apólices de dívida pública, contribuições · 
dos associados, auxílios e donativos em dinheiro ou espécie. 

ART. 34° - No caso de dissolução social da Instituição, os bens rerrianeséentes 
serão destinados a outra Instituição congênere, devidamente registrada 
no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). 

Parágrafo Único - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser 
aplicados dentro do Município de sua sede, ou, no caso de unidades 
prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado 
concessor. 

ART. 35° - O Centro Comunitário Assistencial E Educacional Aníbal Difrância não 
distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela 
do seu patrimônio, sob nenhuma forma. 

' 

.1' 
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ART. 37° - Em caso de dissolução ou extinção destinará o eventual patrimônio 
remanescente a Entidade congênere, dotada de personalidade jurídica, 
com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, 
preferencialmente no Município de origem, e registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, inexistindo, a uma entidade 
pública. 

ART. 38" - O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrãncia não 
constituirá patrimônio exclusivo de um grupo de indivíduos, famílias, 
entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de 
assistência social. 

CAPITULO VI 

DAS FONTES DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO 

ART. 39º - Os recursos necessários à manutenção do atendimen~ global da 
Entidade serão oriundos das seguintes fontes: 

1- Verbas e Convênios Públicos (Federal, Estadual e Municipal); 

li - Contribuições de associados no sistema de adoção simbólica; 

Ili - Mensalidades ou Anuidades de Sócios Contribuintes; 

IV - Donativos em dinheiro; 

VI - Promoções beneficentes; 

VII - Bazares da Pechincha; 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
' 

-

___ A_R_T_._40_º ___ -_A--E-nti-·d_a_d_e_se~rá,__d._i_ss..,.o-lv_id_a_p_o_r ~d_ecisã_· _º_· _d_a_Asse--m-bl_e.,..ia.....-G_e_ra_l_y· ', Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, caso se tome 
impossível a continuação de suas atividades. 
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• 

AR:T. 4,11> .,, O ,pr:esente Ei;1tWuto poderá ser reformado, no seu todo ou em parte, 
. ·em.·-<Jnal!tl:let tem~, em Assembleia Geral, especialmente convocada 

· :_ , ~~n:.i~~':lim,.,\{er,trará em vigor na data de seu registro em cartório, 
· observadoiQ,disl)()$lO no Parágrafo Único do Art. 14°. 

l . 
1 

ART. 42° ... O exercício soQi,al compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de 
. . . çlE!~mQrO de cadai~no. 

' - . " -.. ~ . ':- '.:;" ... , . 

. ART. 43lf.a1,•l;:Ys""êasos omisso,s no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria 
-~-: ... ·• ·,~: .. ;;., :;.,,-~~rendadt1S~la Assembleia Geral. 

.;i,,;,(...• ... •VJ . .:!1. :.~·•o -~-.a,'11\i'..,i...~-.... .._ _,.,. 
•·+ ... ., ., ... _ ...... -~ ......... - ~~ ! 

• 
.• t 

CAP(fULO Vlll · 

ART. 44° - A entidade terá obje1ivos voltados à promoção de atividades de 
relevância pública. 

CAPÍTULO IX 

ART. 45° - A entidàde terá escrituração de acordo com os princípios fundamen~is. 
de contabilidâde e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. . . . 

r 
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LUIS MARCIO OLINT0°PESSOA 
OFICIAL 

CERTIFICA 

Que o presente titulo foi PROTOCOLIZADO no 
_LiVJ'O A sol?- nº 6'.453 MICROFILMADO sob o • 
mesmo número. AVERBADO EM FRENTE AO 1 
REGISTRO nº ili do Livro A-PJ, em 23 de 

. out11bro de 1017. O · do é verdade e dou fé. 

EMOL: 151 ,50 
EST.: 43,14 
IPESP: 29,45 . 
M.P.: 7.24 

r .. 

VES 

8,04 
10.37 
2.92 

252,66 
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Ata de Assembléia Geral Ordinária rP.alizada pelo Centro Comunitário Assistencial e 
Educacional Arubal Difrincia no dia 08-02-2018 

Aos oito dias do mês de fevereiro de 2018, os sócios do Centro Comunitário 
As.,istencial e Educacional Aru'ba1 Diftância, reuniram-se em Assembléia Geral 
Ordinária, na rua Romildo Brunhari, nº 3-47,Jardim Panorama, sede da Paróquia 
Universitária do Sagrado Coração de Jesus, observados e cumpridos as formalidades do 
estatuto. para deliberarem sobre o seguinte: 1- Apreciar o relatório anual da diretoria 2-
discutir e homologar as contas e balanço aprovado pelo Consdho Fiscal 3- Eleição da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2018 - 2020. A presidente 
Neusa Maria Gândara Zaratine, as 18:00 hs, conforme estava previsto na convocação do 
dia 02 de fevereiro de 2018, convocou os sócios presentes para dar início a Assembléia 
e nomeou para secretariar os trabalhos o Sr Nelson Guimarães Gonçalves, segundo 
secretário. Efetuada a contagem dos sócios, verificou-se que não estavam presentes a 
maioria dos sócios, razão pela qual a Assembléia não foi instalada em primeira 
convocação, as 19:00 hs a Sra. Presidente convocou os sócios presentes e, confonne 
previsto no Estatuto do Centro Comunitário Assistencial e Educacional Am'bal 
Difrância, no parágrafo único do artigo 17°, instalou a Assembléia com o numero de 
sócios presentes. Na seqüência, a senhora presidente fez uma breve oração e agradeceu 
o empenho da Diretoria e dos funcionários, no bem estar da entidade. Após deu inicio 
aos trabalhos, obedecendo a ordem da pauta con-uante no edital de convocação. A Sra 
Presidente colocou em apreciação o relatório denominado Relatório de Atividades 2017 
e fez a leitura na íntegra do referido relatório aos sócios presentes. Após a leitura, a Sra. 
Presidente fez uma pequena explanação sobre as atividades desenvolvidas pela Creche e 
Berçário São Paulo ,inclusive em relação aos familiares das crianças assistidas e 
funcionários da referida entidade. Concedeu a palavra aos presentes, colocando em 
discussão o relatório, que foi aprovado por ooaoimidade pelos sócios presentes na 

º
... ··· Assembléia. Na seqüência apresentou para discussão as contas e o balanço de 2017, 

~rovado pelo Conselho Fisca1. A Sra Presidente detalhou as principais rubricas = tivas as receitas. despesas e resultado com destaque para a participação do ameio da 
~ ·dade pelos Governos Municipal (Educacional) e Federal (Assistencial) através de 
O _...,: epasses decorrentes de Convênios firmados no ano de 2017. Ta.mbém destacou entre as 
O ~ feceitas as doações anônimas representadas por depósitos efetuados nas contas da 
• ~ 1 Z ~entidade e dos deJ?<>sitos feitos ~elos sócios cad~os via boleto ~cário, aJ_moço 'n: ri~ I fraternal, festa Jumna, tardes festivas, baz.ar de pechincha, festa da pnmavera, felf8 de 

Mo.. ....,..,, Í artesanato, e nova campanha geral de adesão de~ novos sócios. além das importantes 
W i.iJ ; iniciativas que em muito contribuíram para a manutenção da entidade no exercício de 
U... ,o- -.. 2017.Tam.bém merece destaque as rubricas relativas a aplicação dos recursos e 
2!' ~ j superávit obtido, demonstrando que a Entidade está rigorosamente em dia com todos as 
Q ~ -- suas obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas, não havendo débito pendente de 
O nenhuma espécie. Passado a palavra ao Sr. António Giraldi e este explanou a questão de 

reajustes feitos pela Prefeitura,que estão ahaixos do esperado e que irão acarretar sérios 
prob~mas a Creche São Paulo nos reajustes que irão ocorrer em 2018. Após diswtidos 

{~ todos os itens relativos as contas e o balanço de 2017, os sócios reunidos em 
'\__" Assembléia, por aclamação e unanimidade, homologaram as contas e o balanço. Em 

seguida a Sra. Presidente, após fazer a leitura dos nomes que compõem a chapa dos 
candidatos que,cumprindo o constante no item VI do art. 1 g> , se inscreveram para 
disputar a eleição ao mandato do biênio 2018-2020,perguntou a Assembléia se havia 
outra chapa para disputar a eleição e, não havendo manifestação, colocou em votação a 
chapa única composta dos seguintes membros para formar a Diretoria Executiva: 

J-

~~ ,-.. 
I ,\ 

,' I \ , 
' I 
.,/ 



Presidente - João Batista de SoU7.a - RG 2.816.260 CPF 129.019.628-15 ; Vice 
]Presidente - Neúsá Maria Gândara Zaratine - RG 6.962.834-8 CPF 827.972.508-34 ; 
Primeiro Secretário - Nelson Guimarães Gonçalves- RG 3.335.550-2 CPF 
372.028.128-00; Segundo Secretário - Aloísio Costa Sampaio - RG 1.991.398-5 CPF 
098.746.478-76 ; Primeiro Tesoureiro - António José Giraldi- RG 8.578.614 CPF 
'796.914.048-34 ;Segundo Tesoureiro - António Nóbrega de Medeiros - RG 3.497.179-
8 CPF - .054.498.718-72 ; Consellto Fiscal Titular - António José Luchi Arroyo RG 
6.199.918-0 CPF 436.951.918-72 ; Eliseu Alvarez Neto - RG - 10347531 CPF -
058388858-58 ;_Milton.MMsao Terada -RG 6.705.061 CPF 827.566.518-34 ;Conselho 
1~ Sopleàte - José Tadeu Venturini- RG 6.330.403 CPF 798.835.248-20 ; 
Eduardo Fernandes Junior- RG 29.123.161-5 CPF 222.317.298-90 ; Braz Firmino dos 
Santos RG - 391.4472-0 CPF - 709031078-72,tendo sido eleitos por aclamação e 
unanimidade e observando-se o constante no item V do art. 19°,de que a nova diretoria 
sómente entrará em exercício no dia 10-03-2018,data na qual a nova diretoria tomará 
posse .cc;>.m término da gestão previsto para 09-03-2020.A Sra. Presidente usando da 
p~avra agradeceu a ~eus,a comunidade da Paróquia Universitária do Sagrado Coração 

• 
. ele J~@s 6!ncio~os ela entidade e a todos os integrantes da Diretoria cessante pelo 

•, · trabalho feito e :apoio recebido DO biênio 2016-2018,esperando que a nova Diretoria e 

o 

Conselho Fiscal eleitos ,tenham uma maior interação com a vida de nossa Creche. O 
Presidente eleito João Batista de SoU7.8 pediu a palavra que parabenizou a Presidente 
~ pélo seu nercúleo trabalho prestado à entidade, de maneira perseverante, 
denodado e revestido de grande amor as crianças assistidas e procurando a cada dia 
tornar o ambiente mais acolhedor, agradável, num trabalho harmônico com os 
funcionários, concitando-os a ombrear essa nobre missão de acolher menores, para que 
seus pais possam trabalhar tranquilos e com a certeu de que seus filhos estão bem 
alimentados e objeto de muito amor. E sobre sua gestão, o Presidente eleito disse que 
será marcada de muito entendimento com os integrantes da Diretoria eleita, DO sentido 
de se conseguir continuidade do trabalho da Presidente cessante, Neusa Maria Gindara 
Z.aratine e marcado também de muita conversação com os órgãos públicos 

... _,1;11antenedores e parceiros da Creche, visando manter convivência diária pacífica no 
senvolvimento das parcerias existentes e sempre voltada para o atendimento 

nhoso, alicerçado em um sistema de segurança, para as crianças e funcionários. , 
~ pós foi feito a oração final e a Sra. Neusa Maria Gândara Zaratinc, agradeceu a ~ 

_..,J ~rnsença de todos e encerrou a Assembléia. \ 
· V <JC ~u, Nelson Guimarães Gonçalves, lavrei a presente ata que vai ser assinada por mim e ;/ \J z pela Sra. Presideqte. 

!"!J ffi A presente é~ fi"' da ata lavrada DO~ ..... '@ 
&oi,., ..._, 1 :_· ~---

w ~ ' A 
~ C i Neusa Maria °o/1dJ\ ine - Presidente ~ o i . . \ ...,...__,,.._~ ... 
u . I ~ ~ ·e· / -~--"? 

4!~ ~ '"",,._.ve~~~ secretário 

•1.: 
·, TA.Bli. Ao nr: ff')T/,S E" OE PRO º1:!FO OF .&oi 
;.,, .i:~•,!J ~,"°l1. ~. -~. f,r.!1'1" • l•:.i111.:..,P-.. ,, t;, , i,'•11-~ .4 ~ 

. - .. . i ~l"."'ho: ~•.~1-d\o p-,,~ · , 

ll!cmll!m. p . !lllllfll'.A - Vilar NIIClli 
(39033) ltl&\ IIIA twDII\ ZIMTDE, (l 
m.e 
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2• OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS JUIÚDICAS DE BAURU - SP 
, RUA RIO BR,\NCO, 16-66- \'li.A Alllt:RICA 

" . CU N"17Jl14-0JT -FONE (l◄) JGIO-alMO 

LVIS MARCIO OLl:"ITO PES.WA 
. OFICIAL 

• . C'ERTIFICA 

Que o presente titulo.foi PROTCXX>LIZADO no 
Livro A sçb oº ~ MICROFlLMADO sob o 
mesmo n6mero. A VERSADO EM FRENTE AO 
REGISTRO oº m· do Livró A-P.I, em 26 de 
fevereJro ele 2017, · O refendo 6 verdade: e dou fé. 

iti~f 
E 

l . 

EMOL! IOS.33 
EST.: ,29,90 
.IPESP: 20.53 
M.P.: • 5.08 

' . 

SINOREG: 
T.JUST : 
ISS: 

TOTAL: 

5.52 
7,21 
1.99 

175.56 

• 
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FOLHAS r OFICIAL DE REGISTRO ctVn. DE ..-..sD;'5IIIIÚDICAS DE s.mu: - s, 

FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA oe UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE POBLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.778 oe JULHO oe 1883 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DEC. DE 25/05/92 - D. O. 26/05192 

DIRETORIA . 
nome natural ldata nascimento 
João Batista de Sousa lacanaa 26/1211941 
cpf rg email 
129.019.628-15 2.816.260 bsousa74""uol.com.br 
profissão 1 nacionalidade estado civil 
Anosentado Brasileiro Casado 
endereço nº !apto 
rua Almeida Brandão 17-39 
bairro cep cidade uf 
Jardim Brasil 17011-060 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 
14 38794309 1432236826 14 997917926 
função mandato 
Diretoria Presidente de 10/0312018 a 09/0312020 

Nome Natural !Data Nascimento 
Neusa Maria Gandara Zaratine Pederneiras 20/05/1954 
c:PF RG email 
1!27.972.508-34 6.962.834-8 neusazaratin°""hotmail.com 
Profissão ,racionalidade Estado Civil 

~!:ntada Brasileira Casada 
Endereço Nº 'Apto 
11Ja Aviador Gomes Ribeiro 27-16 ~-Bairro CEP Cidade UF 
Jd Brasil 17011- 067 bauru SP 
Telefone Comercial Fax Telefone Residenciaf Celular 

14- 3313-8057 14- 98121-9368 

i=unção Mandato 
l)iretorria Vice Presidente de 10/0312018 a 09/0312020 

--- natural !data nascimento nomo 
Nelson Guimaraes Goncalves São Paulo 21/11/1945 

cpf rg email 
372.028.128-00 3.335.550-2 nnnoncaltR>uol.com br 
-· l~acionalidade estado civil profir.!".ãO 
Aoosentado Brasileiro Casado 

endereço nº 1apto 
rua aviador gomes ribeiro 2736 

bairro cep cidade uf 
Jd Brasil 17011-067 Bauru SP 

telefone comercial fax telefone residencial celular 
14.-3223--9314 14-99701-3108 ----

\ nandato funçlio 
Diretoria 1º secretario -e 10/03/2018 a 09/0312020 ----

í2 
Baur,u. 10 de~~- ereiro ~ 

(ThlFERE COM ~·~sa~:{di ~l Zaratine 

, .. L 21 ~~ 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25,- Fone (14) 3239-1982-Vila São Pauio-CEP 17022-113- Bauru· SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Page: http://www.paroqulaunlversitariascj.org.br 
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PROC.N9 _ __...:::,,~~"""'-+. 
FOLHAS 

• 

FUNDADA EM 01/11/1974 CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N.º 3.779 oe JULHO DE 1983 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO oec. DE 25/05192 - D. o: 26/05192 

DIRETORIA -·--nome natural ldata nascimento 
Aloisio Costa Samruiio Bauru 20/07/1964 
cpf rg email 
098.746.478-76 1.991.398-5 aloisio ""fc.un.,=.br 
profissão 1 nacionalidade estado civil 
Professor Brasileiro Cesado 
endereço n• !apto 
rua José Ferreira Mamues 12-16 72 
bairro cep cidade uf 
Vila Universitária 17012-201 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 
14-3103-6078 14-3103-6092 14-3879-8659 14-99971-6099 
função mandato· 
Diretoria 2° secretario de 10/03/2018 a 09/03/2020 

nome natural ldata nascimento 
Antonio José Glraldi Bariri 29/03/1956 
cpf rg email 
796.914.048-34 8.578.614 antoni=iraldilfflhotmail.com 
profissão racionalidade estado civil 
AeQ!!entado Brasileiro Casado 
endereço nº 
rua Jcião dos Santos Casal 4-06 
bairro cep cidade uf 
Jardim Paulista 17017-180 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 

e... 14-3879-2373 14-981 
função mandato 
Diretoria 1° Tesoureiro de 10/0312018 a 09/0312020 -·---

natural nome 
AntonioNób a de Medeiros Jardim do Seridó - RN 
cpf 
054.498.718-72 

rg email 
3497179-8 anome1942 

profimíio 
A entado 
enden.oÇO 
ma Ca illio Gomes Duarte 
bairro cep 
Jd Bmsil 17011-180 

nacionalidade 
Brasileiro 

cidade 
Bauru 

mailcom 
estado civil 
Casado 
n• 
26-48 
uf 
SP 

lapto 

data nascimento 
07/02/1942 

apto 

telefcii1e comercial fax telefone residencial 
4-3223-8175 

celular 
14-981752020 

funçã,i 1 andato 
Diretoria 2" Tesoureiro d 10/03/2018 a 09/03/2020 

Rua Gaudêncio Piola, 5-2!i- Fone (14) 3239-1982- Vila São Paulo - CEP 17022-113- Bauru - SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Paga: http://www.paroquiauniversitariascj.org.br 
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~OLHAS 3 J:5 J 2• OFICIAL DE REGISTRO CML DE PESSOASJUIÚDJC\S DE BAt:'RC - SP 

CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENC 
LM - .6 

FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N.Q 3.779 DE JULHO OE 1983 
DECLARADA DE UTILIDADE P0BLICA FEDERAL PELO DEC. DE 25/05/92 - D. O. 26/05/92 

CONSELHO FISCAL - TITULAR 
nome natural 
António Jose Luchi Arrovo Tunli 

ldata nascimento 
29/04/1953 

cpf rg email 
438.951.918-72 6.199.918-0 aluchiarmvoll!lhotmail.com 
profissão 1 nacionalidade estado civil 
Aoosentado Brasileiro Casado· 
endereço nº 
rua Florindo Guerino Giraldi 02/35 

lapto 

bairro, 
Jardim Brasil 
telefone comercial 

função 
COnst3lho Fiscal Titular 

nome 
Eliseo Alvarez neto 
cpf 
058.388.858-58 
profiss.§o 
Industrial 
endereço 
Via Michelanaelo 
bairro 
Residencial nvoli 
telefone comercial 
14-3223-6055 
função 
Conselho Fiscal Titular 

nome 
Milton Massao Terada 
cpf 
827.5,66.518-34 
profissão 
Aoosentado 
endereço 
nia Braz di Flora 
bairro 
Pamue São João 
telefone comercial 

função 
Conselho Fiscal Titular 

cep cidade uf 
17011-210 bauru ,m 

fax telefone residencial celular 
14-32235118 14-99TT26510 
mandato 
de 10/03/2018 a 09/03/2020 

natural !data nascimento 
Bauru 19/11/1966 

rg email 
1.034.753-1 ean""=fl com.br 

1nacionalldade estado civil 
Brasileiro Casado 

nº lapto 
1-14 

cep cidade uf 
17053-083 Bauru SP 
fax telefone residencial celular 
14-3223-6055 14-3234-7119 14-99m.2345 

mandato 
de 10/03/2018 a 09/03/2020 

natural 
Piratininaa 

rg email 
6. 705.061 millon.terada""hotmail.com 

cep 
17055-230 

1 nacionalidade estado civil 
!Brasileiro Casado 

cidade 
Bauru 

nº 
8-51 
uf 
SP 

!data nascimento 
1 20/02/1953 

fax -- telefone residencial 
14-32n1295 

celular 
14-997116160 

í 
1 

Bauru. 10 de 

mandato 
1e 10/03/2018 a 09/03/2020 

Rua Gaudênclo Piola, 5-25.- Fone (14) 3239-1982-Vila São Paulo• CEP 17022-113- Bauru -SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Page: http://www.paroquiauniversitariascj.org.br 



• 

lJ' ,---\PROC. N9\ 9' 1 ~ \ 
FOLHAS 3 s-(ç · rOFICIALDlt REGISTROClVlL DE PESSOAS IUJÚOICAS DE BAUR.11-SP 

CÊNTRO COMUNITARIO ASSISTENC 
• 

FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nª 3442 DE 26/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE PÓBLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.779 DE JULHO DE 1983 
DECLARADA DE UTILIDADE PÔBLICA FEDERAL PELO oec. DE 25/05192 - D. o. 26/05192 

CONSELHO FISCAL - SUPLENTE 
nome natural ldata nascimento 
José Tadeu Venturini bauru 05/09/1956 
cpf rg email 
798.835.248-20 6.330.403 tadeuventurini""'terra.com.br 
profissão 1 ~acionalidade estado civil 
1. •ntado Brasileira casado 
endereço n• 

l~ptº 
Rua Leandro dos Santos Martins 220 lotew4 
bairro cep cidade uf 
Cond Resid estoril V 17017-586 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 

3239-1811 99731070 
função mandato 
Conselho Fiscal Suolente de 10/03/2018 a 09/03/2020 

nome natural ldata nascimento 
Braz Firmino dos santos Aval 20/05/1946 
cpf rg email 
709031078 72 3914472 O brazfirmino"" .. ahoo.com .br 

profissão 1 f acionalidade estado civil 
Anosentado Brasileira Casado 
endereço nº 1apto 
rua Henriaue Savi 7-25 
bairro cep cidade uf 
Vila Univeisitãria 17012205 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 

14 3223 7303 14 99701 0193 
mandato função 

Conselho Fiscal Sunlente de 10/03/2018 a 09/03/2020 

nome natural 
Eduardo Fernandes Junior Bauru 
cpf rg email 
222.317.298-90 29.123.161-5 du~ . 
profissão nacionalidade 
Administrador Brasileiro 
endereço 
rua Dr António xavier de Mendon 
bairro cep 
Vila Santa Tereza 17012 058 

cidade 
Bauru 

estado civil 
Casado 
n• 
452 
uf 
SP 

telefone comercial fax telefone residencial celular 

data nascimento 
26/10/1981 

apto 
701 

14 3109 3755 14 3245 2146 14 99651 6606 
função 
Conselho Fiscal Su lente 

andato 
d 10/03/2018 a 09/03/2020 

Bauru, 10 de f 

----• - ~e.usa Mari1 

C(lNFERE COfJI O. 

:.__!1~1~~ -%k\,'1 
Rua Gaudêncio Piola, 5-25.· Fone (14) 3239-1982 • Vila São Paulo- CEP 17022-113- Bauru -SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Page: http://www.paroquiauniversltarlascJ.org.br 



-
F.IDEMnYA~IRA8IL 

- ~ --. ~Qlrann ,...C 0 -Ãra f>A.I U "°' QO $? o o· _,:;~ ·: __ .... _ ..... __ ~,.......,.......,. - .., . 

secAETARIA DA SEQURAHÇA P08UC4 . 
MnTUl'O OE IOENTll'ICAQÃO IIICMDO ClUllliunoM DAUNT 

-'"-
; ... .,â~;> -~ -

\ o 
·\ o 

10~ 
·\ a~\ \~~\ \~ o ,~ o 

. ~ 

i 
1 

u~,.~;.,-
~ -

CNITEIAA llE IDENJIE:W)E 

. ~ r" ~~ 
~ o 
~ - ··· . -_5) 

-
' .: . j j . V~EM!92F?O •~NACIOfW. . . ; ,1 
i ,·~;;o -~:~~·9""62 ; _83:t!-~ . ~25/JtJN/_201~ ~• 

1 .NOME . Ng~SA, ~I~ ~:MP.~ ZA~1'INE ' 
11 

i · PA.W,ÃO ~ -PElt:ICO $AWDA~. -~.SANO· 

E ANESIA ANDRIQil 'GAAPARA 
. . . • ·· . . . ··:·:.·· . : ,: . • • i 1 

-~IRAS .;.5p·· ·,..' .: to/Wl'!;m1 . -~ 
• , , • • ' • . • • •i . . . :·. ·.. . 

,. Dl0C~ BAitlm-5-p · , .... _ '.-. · .- · ;.: . . . - ... 
. · . ·l?RIW:l~O SU8,DiSTRV.,C1 ·• . · ... . . :--" 

· -~C:LV . B·120/f'.tS.2.SOV/N·.003452 } 
OPP 82197250~/ 34.t . . . . . .· -

·- -~it, .... ~-L,ff80E----

~ -o o ,o ,- o 
::r; n 
-~ z 

IO 

D\ 

~t 



• 
---~~ 

\ 
o\ 

_'?~\ 
"( ~~\ 

ACPÚOI-ICA FEDFAA.!!YA.!!2 DRA.'lll-

Q~\ 
--~-i•' \ 
~ (') \ ~o ~ ~f\ ~\ 

~~o\ 
~ -:ss 

EST AOO DE SÃO PAUi O 8083-8 
,Cllt l AÃIA 0A H411JMNCA l'Úlfl !(.A 

-.mul'O 11: MWttnc:.oçACi !l!!"'-Yl!n "'- H ,.,. ,, .. UNt 
iAIOR OE 1~ ÃMOS 

-

VALIDA EM TODO O TERRITÕRIO NACIONAL 

2°. 816. 260-2 r,, .. ~ ~- 10/FEV/2010 
JOÃO BATISTA_ OE SOO~A 

1 
,I iLOIZ BATISTA DE SOUSA 

1 

r~ . GERl'RUDES CANOlDA DE JESUS 

BROTAS-Sl? 
TORRINHA 
CC:LV.B12 /FLS. 274 / N.0014 

901 ~62t,t 5,+- . 
t ,,~ 'I 

1 ' 

-i 

~ "O o :o ,- o 
~ n 
~ z 

·'º 

(J"I 

~~ 



11/06/2019 Receita Federal do Brasil 

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 NÚMERO OE NSCRIÇÃO 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I omoe""""""' 
1 

4&.141.990/0001.89 CADASTRAL 28IOSH981 
MATlllZ 

1 NOMEEMPR~W. 

: CENTRO COMUtffARIOASSISTENCIAL EE>UCACIONAL ANtBAL DtFRANCIA 
1 

1 ThtJl.oOOamBELECNENTO{NCWEOEF/INTASIA) 
CRECtEE BERCARIO SAO PAll.O 

1 
1 PORTE 

DEMAIS 1 
CÓOOO EOESCRIÇÃDOANIVDAOE ECC:WÔMICA PIUICFW. 

1 85.11-2-00 • Educação infantil• creche 

: 1 CÔ0k30.EDESCRIÇÃODASnlVDACESECOOÕMICAS6ECUNOÃRW, 

8B.00-6-00 • Serviços de asalstência social 811:m alojamento 1 

: 399-9 -Associação Privada 
I cooreo e OE6CA.IÇÃODAN.Q1.JRE2AJURIDICA 

1 
1 LOGRADOURO 
: RGAUOENCIOPIOLA 

1 ~ -25 
1 COMPLEMENTO 

1 

j ~D22-113 1 1~~0 1 1~= 1 [D p 

8'0EREÇO EI.El°ROOICO 1 ,,__ 

1 !!!!: FEDERRl\-'O RESPONiÃvEL(EFR) 

1 SITUAÇÃO CADMTRAI.. 
ATIVA 

1 
1 MOTMI OE SITU.'CÃO CHlAITTRAI.. 

1=:oESPEC~ 
1 

Apro\edo pela Instrução Normatf"' RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dií:1 11/06/2019 às 16:04:05 (data e hora de Brasília). 

• 

1 

1 
1 DATAOASITUAÇÃCCADASTRAL 

02/10/2004 1 

1 

1 ~SITVI\ÇÃOES'ECIAL 

1 

Página: 1/1 
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
.. Padn Joio, U·25 • -ela adlde--. -IP 

,_a:DI00-77-10-115 / 14-32JH140-a, 17tlNJO 
e-mail: dHOdlelNruw,lp.gov.llr 

CNPJ: 41.139.152/0001-tl 

R.GAUDE•CIO PIOLA. 5-25 CRECHE 

~1 . 110811111114 811 e: 
..--------~VENCIMENTO 

!!!!:!) 1 
1 25/06/2019 

1 DADOS D.'. Ll!TURA 

J 
4 
1385 

---.. --

TARIFA DE AGUA 
TARIFA DE ESGOTO 
FUNDO DE Tfl4T. DE ESGOTO · FTE 

113 
128 
82 

-..-. ...... 
flf/OIL 

12/ 2018 
11/2018 
10/,018 

CIÍllo,.--

.-C,Ulal 

l:l 
1111 
100 

-..,/L 

TOTAL A PAGAR 

...... 
. 

R$ 985,92 

011/2018 
0712018 
08/2018 

687,53 
388 ,87 
18 , 42 

114 
U1 
111 

- -"' uc ,,_ ..... -o.J•:t.• -:la -....... ......... ,., --~ s 1S i -- 1 ~~ . .. n •ft " -~ n 11 

1 EM CASO DE ATRASO A MULT 

Multo obrt11do poli sua pontuahcitd& 
Confocmu 1111 federal 12.007'.!009 MO existem dtbltos 1eferentes a 1011 

W. CCMIIUNI"!!.,_ 

aa■ --~~=== DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURIJ 
SIUmDJ&O lffllklAJ lr 
~l2&i)A1,-46 ç: ,. TOTAL A PAGÁf · '" · YU 

2.S/06/2019 R$ 985 , 92 

82140000008- 5 85920029250- 5 11804888884 -8 00201805010- 8 

111111111111111 lllll 111111111111111111 

1 PROC. N• 
FOLHAS 
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lrrp-lrrir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963446 

Número da Inscrição Municipal: 

85211 
Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 

CENTRO COMUN!fARIOASSISTENCIAL 46 141 990/0001-a9 
E EDUCACk)NAL ANIBAL DFRANCIA ' . 

Endereço Fiscal: Número: 
RUA GAUDENCIO PIOLA 05-25 

CEP: Bairro/Distrito: UF: Município: 
17.022- S.PAULO SP BAURU 
113 
Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3239-1982 Comercial 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: Ténmlno: Nome da Atividade: 

Data da Abertura: 
30/03/2005 

Complemento: 

99.!lO 4.47 12/04/2013 CRECHE PUBLICA-SEM FNALCADE LUCRATIVA 

99.99 4A7 17/04/2008 12/04/2013 ATI\/DADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS 
27.01 4.10 20/03/2007 17/04/2008 ASSISTENCIA SOCIAL 

SERVICOS PUBLICOS, COMUN!fARIOS E SOCIAIS • DE CARATER 
30/03/2005 20/03/2007 COMUN!fARIO, ASSISTENCIAL E FLANTROPICO DE CLASSE 

SNDICAL E RELIGIOSO 

Descrição da Atividade: 
EDUCACAO NFANTIL CRECHE 

Situação da 
Inscrição: 

ATT/A 

Data da 
situação: 
11/06/2019 

Certidão emitida em; 11/06/2019 

AOB107048D8ACEl11tA9707CF744SD48.1 
Chave de autontlcaç:lo 

Praça das Cerejeiras, 1-59-BaunúSP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514-Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bami.sp.gov.br 

http://w,,w2.bauru.sp.grn,br/l!nancas/certldoes/llTfll'inir_consulla.asp,<?c=1963446&cha,e=AOB1D7D'1BD8ACE610A9707CF74460483 1/1 



-·-·----------------------------------------

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 46.141.990 

1:~·~ 

Ressalvado o direito de a Fazenda do És(ado de -~ãl) Paulo-cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima ideJ1tificaçla que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

• não constam débi(~ ins~riio~ .em EÍ(vida At!J,a c:fe l'espcill~àbí!ldade·do;lnteressado(a). 

• 

Tratando-se de CRDA emiti.dá para pe~soa jur/dica, a pesquisa !1ª b~se d11. dados ~ f~ por meio do CNPJ Base, 
de modo que a cert!dão neg_ativa abrange todos os estabeleclmimtps._.da° contrili'uíntl!', cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada . 

: " 

Certidão nº 

Data e hora da emissão 

22539627 

11/06/2019 16:05:40 

Folha 1 de 1 

(hora de Brasília) 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dlvidaatlva.pge.sp.gov.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Sec:nitarla da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERnDÃO NEGATIVA DE Dl!Brros RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DIVIDA ATIVA DA 
UNIÃO 

Nome: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 
CNPJ: 46. 141.880/0001-89 

Ressal\Eldo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e lnscre\er quaisquer d Melas de responsabllldade do 
sujeito passh.o acima identillcado que \lerem a ser apuradas, é certificado quo não constam 
pendências em seu nome, relati\as a créôrtos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dflida Ali111 da União (DALI) Junto à Prccurador1a,Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é \llllda para o estabelecimento ma!Jt2 e suas filais e, no caso de ento foderathc, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a elo \lnculados. Refen><ie à situação do 
sujeito passho nc âmhito da RFB e da PGFN e abrange lnclusl\e as contribuições sociais prelistas 
nas allnoas 'a' a 'd do parágrafo tlnlco do ert. 11 da Lei n' 8.212, de 24 do JUiho do 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à \eriicação de sua aUlenticldeda na Internet, nos 
endereços <http://rl>.!lO'-(bP ou <http://wwwpglh.gOl(br>. 

Certidão emitida grallÍ!alllenle com base na Porta-ia Conjunta RFBIPGFN n" 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:06:15 do dia 20/05/2019 <hora e data de Braslla>. 
Válida até 16/11/2019. 
Código do controlo da cellidão: 54F5.6A70.C282.F399 
Qualquer rasura ou em onda lmellclará este downento . 

1/1 



11/06/2019 hri:rlrrir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

IPROC. Nt 
FOLHAS 

Documento emitido eletrtlnicamente. Número da transação: 1963460 

Identificação Municipal: 043096002 

Contribuinte: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DFRANCIA-46.141.990/0001-89 
Proprletárlo(s): CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANBAL DFRANCIA-46.141.990/0001-89 
Endereço: RUA GAUDENCIO PIOLA, 4-25 PPC VL SAO PAULO 

·Â CERTFICAMOS para os dei/idos fins, de acordo com iníormações colidas em nosso sistema de controle de tributos 
.. municipais, e inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-5e exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima identificado. Nos termos 
do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e11entuais débilos 
anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de VaUdade: 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 

!D126BC1<WMGA2D9F76015271AB1388 
Chave d■ autenticação 

http:/-.baurusp.gOldlrillnancas/certldoes/l~nir_ccnsulta.asp>llo=1963460&che\e=E01268C1-40A46A209F7509527BAB1388 1/1 
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• 
l"ll'irrir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

IPROC.N9 
FOLHAS 

DoCl.l'l1ento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963461 

Inscrição Municipal: 85211 

Contribuinte: CEN1RO COMUNITARIOASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANEIAL DFRANCIA-46.141.990/0001-89 

Endereço Fiscal: RUA GAUDENCIO PIOLA, 05-25 

Atlvldado: EDUCACAO INFANTL CRECHE 

Empresa aberta em: 30/03/2005 

• CERTFICAMOS para os de1ndos fins, de acordo com irtormações colhidas em nosso sistema de controle de tributos 
municipais, a Inexistência de débitos em relação a Inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-,;e exclusivamente aos Tributos MoblUárlos e abrange somente a Inscrição municipal acima Identificada. 
Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da F828nda Municipal de cobrar 
eventuais débitos anteriores, que sejam apLrndos posteriormente à emissão deste dOCI.ITlerio. 

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Pra20 de Vaidade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Ba~SP- CEP: 17040-S0O 
Fone: (14) 3223-1514-Fax: (14)3234-2993 

http://www.ballU.sp.gov.br 

SBDEB9F81~D33D5DA53FISB1-'C123807 
Chave de autentJca;io 

hllp:/IIMl.w2.bauru.sp.gCNbr/finencas/certldoesi11ll"inir_,consulta.espx?c=1963461&cha""'680E89FB14933050A53FB6B14C123007 1/1 
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11.ll6r.!019 ccnsuta Reguaridade c1o 8r!>re!Jador 

~-v-~_1ta_r_~l\~~1m-,_P_ri_n_,1_:-~ 

CAIXA 
CAIXA E"CONÓMICAFEDERAL 

Certificado de Regularidade do FG'.IS • 
CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

46.141.990/0001-89 
CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL ANIBAL DIFRANCIA 
R GAUDENCIO PIO LA/ 525 / VILA SAO PAULO BAURU - SP 

A caixa Econôrrica 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 elll)resa acirre ldentíftcada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Terrpo de Servlco - 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 FGíS. 

Valdade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certiftcaçlio Número: 2019052702001270054014 

Inforrmção obtida em ll/06/201916:19:28 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de 
autenticidade no site da caixa: www.caJxa.gov.br 

hl!ps://consulta-crf.cal,a.gOllbr/consutacrf/pagos/consul!aBrjlregadcr.Jsf 1N 

l 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL 
DIFRANCIA 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 46.141.990/0001-89 
Certidão nº: 173955139/2019 
Expedição: 11/06/2019, às 16:29:51 
Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL 
D I F R A N C I A 

(MATR:cZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
46.141.990/0001-89, 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 sugestões: cnd~@ts~.jus.br 
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SÃo PAulo 

PLANO DE TRABALHO - 2019 

Junho/dezembro ' 

1. IDENTIFICAÇÃO 

• 

1.1. Entidade: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRAf'!CIA 
CNPJ: 46.141.990/0001-89 

End. RUA GAUDENCIO PIOLA, Nº 5-25 - Bairro: VILA SÃO PAULO- CEP: 17022-113- Cidade: BAURU - UF: SP. 

Telefone: (14) 3239-1982 

E-mail: creçhesaopaulo@ig.com.br 

1.2. Presidente: 

João Batista de Sousa 

CPF: 129.019.628-15 

R.G: 2.816.260 

End. Rua Almeida Brandão, 17-39 - CEP: 17011-060. 

Telefone: (14) 3223-6826 

1.3. Mandato da atual Diretoria: 10/03/2018 a 09/03/2020 

~ J 
r- o 
~ f) 
. ~ 

1.4. Coordenadora: 

Ênazareth Alucimar Silva 

Telefone: (14) 98112-2160 
,_g ~ ~ 
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1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: 

.,,/} 
.CREC~E 

SÃo PAulo 
' 

O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância, fundado no dia 01 (primeiro) do mês de novembro do ano de um mil r _ _ I 
novecentos e setenta e quatro, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, constituída por tempo indeterminado, com sede à ~~ 
Rua Gaudêncio Piola n. 5-25, vila São Paulo, CEP 17022-113, no município de Bauru, Estado de São Paulo e foro em Bauru/SP. 

Finalidades Estatutárias: 

ART.2° 

1 - Abrigar, prestar assistência e educar, no regime de tempo integral, com característica de creche, as crianças de ambos os sexos, com 

idade de três meses a seis anos e 11 onze meses, a fim de possibilitar melhores condições de trabalho aos pais. Durante o período de 

pennanência na entidade, as crianças matriculadas receberão, além de alimentos, toda assistência necessária e adequada a sua boa 

formação; 

li - Promover socialmente as próprias famílias das crianças matriculadas e mesmo outras que necessitam de ajuda e amparo, orientando-as 

e preparanderas para uma vida melhor, através do ensino, da formação de hábitos úteis e construtivos. 

1.6. Data da Fundação: 01/11/1974 (inicio das atividades da creche 04/1984). 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: 

A Instituição Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrãncia "Creche e Berçário São Paulo" localiza-se à Rua Gaudêncio 

Piola, nº 5-25 -Vila São Paulo, CEP 17022-113, telefone 3239-1982, na cidade de Bauru. Presta serviços com atendimento em Educação Infantil 

para 130 crianças na faixa etária de 4 meses a 5 anos e 07 meses em período integral. O espaço privilegia Bcação e a evolução da criança, 

possibilitando o aprendizado, sendo este necessário se constituir sob suas referencias culturais, visto qu po emos pensar em crescimento 

humano quando admitimos a interação social. ~ , ) 
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SÃo PAulo 
2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: 

.,, .., 
\2 ~ 

O programa visa atender crianças de 04 meses a 05 anos e 7 meses, propiciando educação, proteção e segurança, favorecendo se 

desenvolvimento educacional, intelectual, físico e psicossocial. A Unidade deve propiciar o crescimento em conjunto das crianças e adultos, onde' 

cada um, a seu modo, contribua para um projeto comum, um local onde haja espaço para descobertas, trocas afetivas, aprendizagens, ações, 

conhecimento da realidade e desenvolvimento de potencialidades. Propiciar situações de brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 

integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantil de relação interpessoal, de respeito e confiança, e o acesso 

aos conhecimentos amplos da realidade social e cultural. Neste processo, auxiliando o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e 

saudáveis, colaborando assim, com o município de Bauru no atendimento a criança da Educação Infantil. 

:X: ("'I 

-~ z 

Segundo preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº. 8069, de 13 de julho de 1990). 

Artigo 3° • A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral, 

assegurando-lhes, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em 

condições de liberdade e de dignidade. Q 
Artigo 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa preparo para o exercício da. } 

cidadania e qualificação para o trabalho. Parágrafo único - é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como ' 

participar das definições das propostas educacionais. Segundo estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº. 9394, de 20 de 

dezembro de 1996). 

Artigo 2° - A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualirro para o trabalho. gundo 

., 

estabelece a Constituição Federal lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. \{__ 
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2.3. Capacidade de Atendimento: 

130 crianças 

2.4. Forma de Atendimento: 

De segunda a sexta-feira - das 7h às 17h 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 

SÃo PAulo 

Atender crianças de educação infantil, cadastradas na entidade por ordem de inscrição com prioridade para as que estão em situações de 

vulnerabilidade, abandono e exclusão social e proveniente de familias de baixa renda, oferecendo condições que possa proporcionar o 

desenvolvimento integral e harmonioso da criança nos seus primeiros anos de vida. 

2.6. Caracterização da Clientela: 

Atendimento a 130 crianças de ambos os sexos, no regime de tempo integral, com idade de quatro meses a cinco anos e sete meses, com 

a finalidade de possibilitar melhores condições de trabalho aos pais. Durante o período de permanência na entidade, as crianças matriculadas 

receberão, além de alimentos, toda assistência necessária e adequada a sua boa formação. 

As famílias atendidas pela unidade escolar possuem baixa escolaridade, sendo que boa parte atuam como empregadas domésticas, 

diaristas, as que têm a participação dos pais no cotidiano, em sua maioria atuam no mercado informal, como serventes de pedreiro, vidraceiro, 

pintor, jardineiros. Porém grande parte destas famílias não possui registro em carteira e consequentemente não tem o acesso aos direitos 

trabalhistas previstos em lei. 

Sendo assim, a realidade das famflias acaba sendo complexa, porque se existe baixa escolaridade, as oportunidades de trabalho também irão 

ser reduzidas cada vez mais. 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: 

34 anos 
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2.8. Valor Global: 

R$ 282.197,30-JUNHO/DEZEMBRO 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1 - Plano de Ação 
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Nosso Plano norteará nossas atividades visando satisfazer as necessidades básicas do aluno. Para isso devemos estimular suas 

capacidades intelectuais e sociais, mas essencialmente a pensar, agir e ser. 

ALUNO 

METAS 

✓ Promover condições a socialização, cultura e lazer. 

✓ Promover atividades que possibilite as crianças expressarem suas capacidades; 

✓ Promover eventos diversos; 

✓ Proporcionar o desenvolvimento da criança pelo trabalho pedagógico nas diversas áreas do conhecimento: Língua portuguesa; matemática; 

ciências naturais e sociais; cultura corporal; musica e artes. 

AÇÕES 

Lingua Portuguesa: 

✓ Projeto 1: Construção da linguagem 

✓ Projeto li: Mala Viajante ~! 
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Matemática: 

✓ Projeto 1: Matemática divertida 

✓ Projeto li: Calendário 

✓ Projeto Ili: Festa dos 100 Dias 

Ciências Naturais: 

✓ Projeto f: Horta/Jardinagem 

Ciências Sociais: 

✓ Projeto 1: Meios de Transporte 

Musica: 

✓ Projeto 1: Musica na escofa 

✓ Projeto 1/: Apresentações musicais 

Cultura Corporal: 

✓ Projeto 1: Corpo e Movimento 

✓ Projeto li: Jogos e brincadeiras 

Artes: 

✓ Projeto f: Obras de arte 

✓ Projeto li: Pintando o sete 
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ESTRATÉGIAS 

Lingua Portuguesa: 
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✓ Projeto 1: Roda de conversa, leitura diária, contação de histórias, uso de dedoche, palitoche, fantoche, recitar poesias, parlendas, trava-língua, 

leitura do nome por meio de crachá, leitura de rótulos, confecção de cartazes, cantinho da leitura, sala de vídeo, etc. 

✓ Projeto li: Escolha de livro paio aluno, socialização familiar através da leitura, interpretação coletiva da historia na escola, despertar sonhos e 

magia pela leitura, etc. 

Matemática: 

✓ Projeto 1: Inserir jogos e brincadeiras tais como: dominó, de memoria, boliche, pular corda, corrida dos números, contagem, etc 

✓ Projeto li: Introduzir de forma lúdica noções de sequencia: dia, semana, mês, ano, números, ontem, hoje e amanhã, percepções climática: 

sol, chuva, nublado, calor, frio, vento, contagem através da música, inserir formas geométricas e cores. 

✓ Projeto Ili: Uso de material concreto para adquirir noções de seqüência numéricas, quantificar: unidade, dezena e centena, uso de palitos de [jl 
"TI ..., 

sorvetes para contagem, agrupamento de objetos, etc. ~ ~ 
:X: o 

Ciências Naturais: 

✓ Projeto 1: Horta/Jardinagem. Apresentar as partes da planta, construção e manutenção de hortas pelos alunos, cultivo e manejo de 

verduras, legumes, utilizado na alimentação dos mesmos, ajudar no plantio de flores, regar diariamente, retirar matinhos, etc. 

Ciências Sociais: 

✓ Projeto 1: Pesquisar em revistas/jornais/vldeos os diferentes meios de transporte, apresentar regras de transito, orientar sobre as 

sinalizações, deveres e direitos, etc. 
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Musica: 
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✓ Projeto 1: Cantar canções curtas e de fácil memorização, com ajuda dos pais confeccionar brinquedos sonoros, apresentar vídeos com 

diferente instrumentos musicais, inserir novos estilos musicais, ouvir diferentes tipos de sons/ruídos tais como: canto de pássaros, som de 

animais, barulhos de carros, etc. 

✓ Projeto li: Escolha de música apropriada para a faixa etária, ensaios, apresentações musicais para o público. 

Cultura Corporal: 

✓ Projeto 1: Explorar o corpo através do diferentes movimentos por meio da dança, brincadeiras de comando, canto da fantasia, ginástica 

historiada, cantigas de ioda. 

✓ Projeto li: Introduzir brincadeiras tais como: amarelinha, queima, bobinho, boca do garrafão, brincadeiras no parque e esportes tais como: 

futebol e vôlei. 

Artes: 

✓ Projeto 1: Desenho livre e dirigido, uso da massinha, escolha de obras e artistas, releitura de obras de arte, expressar o lado artístico através 

da pintura de telas, confecção de cartazes e murais, uso de materiais diversos (rolo, pincel, giz, canetinha, etc) 

✓ Projeto li: Construir diversos tipos de brinquedos e jogos, utilizar materiais recicláveis, preservar o meio ambiente, etc. 

Recursos: 

✓ Financeiros: próprios e públicos 

✓ Humanos: professores, auxiliares, voluntários do PSF e USC, cozinheira, etc. 

✓ Materiais: jogos pedagógicos, brinquedos, papéis diversos, livros de estórias, tintas, telas, bambolês, bolas, materiais recicláveis,~ giz, 

adubo, sementes, etc. 
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RECURSOS HUMANOS 

Metas: 
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✓ Promover qualificação da equipe, manter o quadro de funcionários na execução da proposta. 

Ações: 

✓ Cursos de formação continuada, reuniões pedagógicas. 

Estratégias: 

✓ Cursos, palestras, orientação periódica, divulgação de folder de cursos. 

Recursos: 

✓ Próprios e Públicos. 

FAMÍLIA 

Metas: 

✓ Aumentar o vinculo entre os envolvidos (escola/família) com a finalidade de garantir melhoria no desenvolvimento dos alunos. 

Ações: 

✓ Reuniões de Pais; exposição dos trabalhos escolares; Mini Feira do Livro; Festas Comemorativas, apresentações musicais, etc. 

Estratégias: 

✓ Envio de bilhetes, convites, cartazes, exposição de livros na escola; chá/café da tardei.manhã. 

Recursos: 

✓ Próprios. 
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COMUNIDADE 

Metas: 

✓ Realizar campanhas promocionais. 

Ações: 

4' tfà il J11 
~CRECHE 

SÃo PAulo 

✓ Festas abertas, almoço beneficente, bazar, feira de artesanato e eventos, etc. 

Estratégias: 

✓ Folder, cartazes, convites etc. 

Recursos: 

✓ Financeiros, humanos, papeis diversos, canetas, etc. 

DIRETORIA 

Metas: 

~ 
./ 

✓ Oferecer condições adequadas do prédio, na prestação do serviço, dos equipamentos e materiais. 

Ações: 

✓ Participação em eventos e campanhas para obter recursos financeiros. 

Estratégias: 

✓ Fazer as manutenções necessárias, repor equipamentos quebrados, manter documentação que a legislação vigente exige. 

Recursos: 

✓ Financeiros, humanos e materiais. 1 
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FASE DE EXECUÇÃO 
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A proposta norteadora das atividades é flexível com prazo de execução no período de 01/06/2019 á 31/12/2019. 

4. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL (RESULTADOS) 

1) Como você avalia a qualidade do atendimento recebido? 

a) Qual o seu nível de satisfação em relação aos atendimentos prestados pela Organização da Sociedade Civil· OSCs 

b) Atendimento da equipe de apoio (recepção, organização e limpeza). 

2)Como você avalia as instalações tisicas e equipamentos da Organização da Sociedade Civil. OSCs (salas, mobiliário, materiais, sala de espera, banheiros, espaços livres e 

outros)? 

3)Como você avalia a Proposta Pedagógica da Organização da Sociedade Civil - OSCs? 

4) Como você avalia a qualidade de ensino desenvolvido pelos profissionais da Organização da Sociedade Civil - OSCs? 

5) Como você avalia o desenvolvimento do aluno? 

6) Como você avalia a sua participação no processo educativo do aluno? 

7) Como você avalia a relação entre escola e comunidade? 

8) Como você avalia as condições de trabalho da equipe escolar? 

9) Apresente sugestões de melhorias para o nosso serviço: 
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AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 

A B 2 3 4 5 6 7 8 9 

liil ÓTIMO 1i1 BOM ili REGULAR ili RUIM liii NÃO OPINOU 

Obs. Foi entregue a Avaliação do Atendimento Educacional a 120 famílias e 16 funcionários sendo devolvidos 79. 
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PLANO DE RECURSOS 

FINANCIAMENTO JUNHO/DEZEMBRO - SUBVENÇÃO 
VALOR: R$ 282.197,30 - Aditamento Tenno de Colaboração 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1. RECURSOS HUMANOS - - - - - - - - - - - - - - .. - ---- -- - - -
PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO/2019 
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Fonte de Recurso: Municipal 

QT Formação cargo C/H Regime Salário Encargos Sociais e Trabalhistas Total Total 
Profissional rTrabalhlsta Liquido Mensal Junho/dezembro 

Benefícios 13º Rescisão Férias Demais 
FGTS IRRF PIS INSS VA/VT 1/12 1/12 1/3 Encargos 

01 Superior Coordenador 44 CLT 3.236,76 301,76 120,33 37,22 414,92 170,00 314,33 - 104,78 - 4.700,10 32.900,70 

01 Superior Aux. Pedagógico 25 CLT 1.378,28 119,84 - 14,98 119,84 - 120,62 - 41 ,21 - 1.794,77 12.563,39 

05 Superior Professora 22 CLT 1.436,28 124,89 - 14,86 124,89 170,00 130,10 - 43,37 - 10.221,95 71.553,65 

01 Ens. Médio Aux. Administrativo 22 CLT 1.523,52 132,48 - 16,56 132,48 170,00 138,00 - 46,00 - 2.159,04 15.113,28 

01 Ens. Fund. Cozinheira 44 CLT 1.394,26 121,24 - 15,16 121,24 170,00 126,29 - 42,10 - 1.990,29 13.932,03 

01 Ens. Fund. Aux. Cozinha 44 CLT 1.237,86 107,64 - 13,46 107,64 170,00 112,13 - 37,38 - 1.786,11 12.502,77 
1 

01 Ens. Fund. Berçarista 44 CLT 1.394,26 121,24 - 15,16 121,24 170,00 126,29 - 42,10 - 1.990,29 13.932,03 1 

06 Ens. Médio Aux. Creche 44 CLT 1.152,72 100,24 - 12,53 100,24 170,00 104,41 - 34,80 - 10.049,64 70.347,48 

01 Ens. Fund. Aux. Creche 1 44 CLT 1.189,90 103,46 - 12,93 103,47 170,00 107,78 - 35,93 - 1.723,47 12.064,29 

01 Ens. Fund. Aux. Creche li 44 CLT 1.314,31 114,29 - 14,29 114,29 170,00 119,05 - 39,68 - 1.885,91 13.201 ,37 

TOTAL 38.301,57 268.110,99 
~ /J \ 
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OBS. Os demais encargos e uma eventual rescisão ambos serão custeados com recursos próprios, dura~Í~' no de 2019. ~ } 11-

1 

O Saldo remanescente de janeiro/maio no valor de R$ 41 .796,64, esta provisionado para pagamentos de fér , 13ºsalários. . li~ - ~ -- _J:2 13 
~~4 - . 




