
P. 15.551/09 

PREFEIJ'URA MUNICIPAL DE.BAURU 

LEI Nº 6.086, DE 28 DE JUNHO DE 2.011 
Dispõe sobre a criação.~ do · Serviçó de 1· 

füclusão Pródutiva e a concessão de Amçjlio 
Produção e dá outras providências. · · . 

AAOC. Nº-· 

FOLHAS---·: 

• O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tenpos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de B~uru, faz 
.saber que a Câmara Mpnicipal aprovou.e ele sanciona e pr9mulga a seguinie lei: · · 

Art. 1° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 2° 

• I 
Fica cri(!do o "Serviço de Inclusão Produtiva" no Município de Bauru, no'ãmbito da Secretaria Municip(!I do 
Bem-Estar Social. · 

O Serviço de que trata o caput tem por finalidade proporcionar aos seus usuários a autonomia para sobreviver 
com dignidade sustentável por meio do desenvolvimento de competências técnicas, humanas e gerenciais e 
será desenvolvido em três etapas: 

a) 
b) 
c) 

Preparação para o trabalho e renda; 
Gestão ,da Produção; 
Auxílio Prod~ção. 

Para a' consecução de suas finalidades, o Serviço de InclUsão Produtiva institui a concessão de Auxílio 
Produção para aquisição de material· de con~umo e equipamentos utilizados para a piodução, c~~tribuindo 
para a geração de trabalho e fenda. 

O Auxílio Produção será repassado a Entidad~ de Assistência Social sem fins econômicos participante do 
serviço, 

1
por meio de convênio e Lei específica para esse fim, conforme Lei Federal nº &:666, de 21 de junho 

de 1.993 e Lei de Respon·sabilidad_e Fiscal. " 

Parágrafo único. Q Auxílio Produção será destLnado aos usuanos do. programa de .Serviço de Inclusão Produtiva que 
concluírem a priIT)eira fase do serviço e estiverem inseridos na segunda f(!se, previstas nas alíneas "a" e "b", § 

• 1 º, do artigo 1 º. 

~ \ 

Art. 3º A·prestação de côntas será efetuada mediante a apresentação da doc~mentação específica, conforme diretrizes 

, Art. 4° 

Art. 5° 

do_ Tribunal de .Contas do Estado de São Paulo, bem como apresentação da Termo de Doaçãó do bem e o 
Termo de Recebimento do ben;i pelo usuário particiP.ante. 

A presente _lei será regulamentada pelo Poder Executivo através de Decreto em até 90 (noventa) dias de sua 
publicação. 
\ 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

SE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de·Co_municação e, Documentação da~Prefeitura; na mesma data. 

~-v"()·~~(},..~ 
Glf!M'ÃRÃ MEIRE DE SOUSA ARAÚJo-- . (.\ . 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.001, DE 19 DE JANEIRO DE 2.016 

P. 15.551/09 Regulamenta a Lei Municipal nº 6.086, de 28 de junho 

de 2.011. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º O Programa de Inclusão Produtiva tem por finalidade proporcionar aos seus usuários a autonomia para 

sobreviver com dignidade sustentável por meio do desenvolvimento de competências técnicas, humanas e 

gerenciais. 

 

Art. 2º O Programa constitui por três fases, quais sejam: 

 

Fase 1 – Preparação para o Trabalho e Renda; 

Fase 2 – Gestão da Produção; 

Fase 3 – Auxílio Produção. 

 

§ 1º A fase 1 - “Preparação para o trabalho e renda” consiste na capacitação dos usuários para a realização de 

atividades produtivas em diversas áreas de cursos, com ações para o desenvolvimento pessoal, de 

aprendizagem e gerencial. 

 

§ 2º A fase 2 - “Gestão da Produção” consiste no suporte técnico aos usuários da Fase 1 visando a organização da 

produção, a geração de renda constante e crescente e o fortalecimento dos empreendimentos. 

 

§ 3º A fase 3 - “Auxílio Produção” consiste na aquisição de material de consumo e equipamentos utilizados para a 

produção destinada aos usuários do Programa de Inclusão Produtiva. 

 

§ 4º Haverá acompanhamento do instrutor de cada área de curso, que irá orientar quanto ao material de consumo 

e/ou equipamento a ser adquirido para seu empreendimento. 

 

Art. 3º Serão contemplados com o auxílio produção os usuários do Programa que concluírem a Fase 1 e que já 

estejam inseridos na Fase 2, previstas no art. 2º. 

 

§ 1º A concessão do auxílio produção depende de avaliação técnica do Programa Inclusão Produtiva, com 

avaliação das metas propostas na 3ª fase – Auxílio Produção e das prioridades na concessão, conforme 

metodologia descrita nos padrões normativos para este Programa. 

 

§ 2º O objetivo do benefício é conceder auxílio a fim de contribuir para o emprego e renda, por meio do acesso 

aos equipamentos e materiais necessários para implantação e expansão dos empreendimentos. 

 

Art. 4º O auxílio produção será repassado a Entidade de Assistência Social sem fins econômicos participantes do 

Programa, por meio de convênio e lei específica para esse fim, conforme Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1.993 e Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

§ 1º A entidade conveniada deverá realizar a compra do equipamento ou material de consumo e repassar ao 

usuário, uma única vez, mediante documentação comprobatória – Termo de Doação do Bem e Termo de 

Recebimento do Bem, conforme modelos constantes nos Anexos I e II deste Decreto.  

 

§ 2º O limite do valor do crédito do Auxílio Produção para cada usuário será fixado nos padrões normativos do 

Programa pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES, podendo sofrer reajuste anual através de 

índice aplicado pelo Município de Bauru, do cofinanciamento do Fundo Municipal de Assistência Social – 

FMAS. 

 

§ 3º O usuário que receber o auxílio produção, na forma do parágrafo primeiro, será o responsável pela sua guarda 

e sua correta utilização e deverá ser acompanhado por um período fixado pela Secretaria Municipal do Bem-

Estar Social – SEBES nos padrões normativos do Programa, para que seja utilizado dentro das finalidades 

propostas. Não sendo utilizado o auxílio produção para a finalidade prevista, o equipamento ou material 

deverá retornar para a entidade mediante documentação comprobatória – Termo de Devolução do Bem e 

Termo de Recebimento de Devolução do Bem, conforme modelos constantes nos Anexos III e IV deste 

Decreto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.001/16 

 

 

§ 4º Ocorrendo o previsto no parágrafo terceiro, a entidade poderá repassar os equipamentos ou materiais a outro 

usuário, na forma do parágrafo primeiro, devendo o valor do equipamento ou material retomado ser analisado 

pela Comissão Municipal de Análise de Depreciação de Bens, tendo como base a depreciação do bem para 

fins de cálculo do limite do crédito do Auxílio Produção, podendo ser completado este valor com 

equipamentos ou materiais, de acordo com o plano de trabalho da entidade executora, caso o valor seja 

inferior ao limite constante no parágrafo segundo. 

 

§ 5º Para atender o disposto no parágrafo quarto, a Entidade deverá solicitar análise via ofício à Comissão 

Municipal de Análise de Depreciação de Bens, anexando a cópia da nota fiscal dos produtos, relatório do 

acompanhamento realizado com o usuário que devolveu o bem, termo de devolução do bem, termo de 

recebimento da devolução do bem (Anexos III e IV deste Decreto) e indicação do usuário que irá adquirir o 

bem retomado. Para nova concessão, os critérios serão os mesmos descritos no Programa de Inclusão 

Produtiva. 

 

§ 6º A prestação de contas será efetuada mediante a apresentação da documentação conforme diretrizes do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As entidades participantes do serviço e conveniadas para 

executar essa fase denominada Auxílio Produção prestarão contas ao Município, nos termos da legislação 

aplicável. 

 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os Decretos Municipais nº 11.671, de 30 

de setembro de 2.011, nº 12.163, de 10 de junho de 2.013 e nº 12.318, de 25 de novembro de 2.013. 

 

Bauru, 19 de janeiro de 2.016. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

DARLENE MARTIN TENDOLO 

SECRETÁRIA DO BEM - ESTAR SOCIAL 

 

 

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

 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.001/16 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE BEM 

 

 

 

A Entidade de Assistência Social sem fins lucrativos denominada ________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ____________________________________, estabelecida na Rua/Av. ____ 

_______________________________________ nº _______, Bairro _____________, CEP __________- ______, na cidade de 

___________/___, realiza em caráter de doação os seguintes materiais de consumo e/ ou equipamentos abaixo relacionados: 

1 - _____________________________________________________________ 

2 - _____________________________________________________________ 

3 - _____________________________________________________________ 

4 - _____________________________________________________________ 

Ao usuário ______________________________________________________, portador da cédula de identidade nº 

____________________________ e do CPF nº ___________________________, residente na Rua/AV. 

________________________________________ nº _______, Bairro _____________, CEP __________-______, na cidade de 

Bauru/SP.  

 

A responsabilidade na guarda do bem e na sua correta utilização passa a ser do donatário, Caso não utilize os bens para a 

finalidade para a qual foram doados, eles devem retornar à entidade. 

 

O presente termo passa a vigorar na data da sua assinatura.  

 

Bauru, ______ de _______________________ de ______.  

 

 

 

 

_________________________________ 

Doador 

 

 

 

 

_________________________________ 

Donatário 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.001/16 

 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DE BEM 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________, portador da cédula de identidade nº 

____________________________ e do CPF nº ___________________________, residente na Rua/AV. 

________________________________________ nº _______, Bairro _____________, CEP __________- ______, na cidade de 

Bauru/SP, declaro para os devidos fins que, recebi em caráter de doação os seguintes materiais de consumo e/ou equipamentos 

abaixo relacionados:  

1 - _____________________________________________________________ 

2 - _____________________________________________________________ 

3 - _____________________________________________________________ 

4 - _____________________________________________________________ 

 

A responsabilidade na guarda do bem e na sua correta utilização passa a ser do donatário, Caso não utilize os bens para a 

finalidade para a qual foram doados, eles devem retornar à entidade. 

 

O presente termo passa a vigorar na data da sua assinatura.  

 

Bauru, ______ de _______________________ de ______.  

 

 

 

 

_________________________________ 

Doador 

 

 

 

 

_________________________________ 

Donatário 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.001/16 

 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE DEVOLUÇÃO DE BEM 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________, portador da cédula de identidade nº 

____________________________ e do CPF nº ___________________________, residente na Rua/AV. 

________________________________________ nº _______, Bairro _____________, CEP __________- ______, na cidade de 

Bauru/SP, declaro para os devidos fins que estou DEVOLVENDO os materiais abaixo relacionados, recebidos em caráter de 

doação pelo fato de não utilizá-los para a finalidade proposta:  

1 - _____________________________________________________________ 

2 - _____________________________________________________________ 

3 - _____________________________________________________________ 

4 - _____________________________________________________________ 

 

O presente termo passa a vigorar na data da sua assinatura.  

 

Bauru, ______ de _______________________ de ______.  

 

 

 

 

_________________________________ 

Doador 

 

 

 

 

_________________________________ 

Donatário 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE BEM 

 

 

 

A Entidade de Assistência Social sem fins lucrativos denominada ________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ____________________________________, estabelecida na Rua/Av. ____ 

_______________________________________ nº _______, Bairro _____________, CEP __________- ______, na cidade de 

___________/___, recebe, em caráter de devolução, os materiais abaixo relacionados, pelo fato de não estarem sendo utilizados 

para a finalidade proposta:  

1 - _____________________________________________________________ 

2 - _____________________________________________________________ 

3 - _____________________________________________________________ 

4 - _____________________________________________________________ 

 

O presente termo passa a vigorar na data da sua assinatura.  

 

Bauru, ______ de _______________________ de ______.  

 

 

 

 

_________________________________ 

Doador 

 

 

 

 

_________________________________ 

Donatário 

 

 


