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SOLICIT ACAO DE INDICACAO DE EXISTENCIA PREVIA DE DOTACAO 
ORCAMENTARIA PARA GEST AO DE PARCERIAS - TERCEIRO SETOR 

lbitinga, 22/ 1112019 

À Secretaria de Planejamento e Coordenação 

Considerando que a Lei nº 13 .O19/ 14, de abrangência nacional , entrou em vigor em 23 de 
janeiro de 2016 para União. Estados e Distrito Federal, e aplicável a partir de 1 º de janeiro de 
2017 aos Municípios e que a paitir de então, as transferências voluntarias de recursos dos Entes 
Federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para as OSCs, deverá ser efetivada 
através de novos instrumentos jurídicos: Termo de Fomento. Termo de Co laboração e Acordo 
de Cooperação; 

Considerando que os fundamentos constantes no ai1igo 5° da Lei nº 13 .O19114 e a gestão 
publica democrática. a paiticipação soc ial , o fo11alecimento da sociedade civil , a transparência 
na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia; 

Considerando com base no Estudo de Viabilidade Técnica realizado pela Secretaria de 
Planejamento e Coordenação, o qual indicou que o município de lbitinga possui uma 
peculiaridade dentre os municípios de méd io porte de sua região, em termos de gestão das 
parcerias como Terceiro Setor, o qual possui em média 11 (onze) Organizações da Sociedade 
Civil - OSCs ativas nas diversas áreas. entre assistência social, saúde, educação, cultura e 
promoção social. 

Considerando a necessidade de estabelecer parcerias com estas organizações, em regime de 
mutua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante 
a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração. em termos de 
fo mento ou em acordos de cooperação. tendo em vista mostrar-se mai s eficiente e econômico 
para o município; 

Solicito com base no artigo 35 da referida Lei , a indicação expressa da existência de prev ia 
dotação orçamentária nesta secretaria, para que a mesma possa abrir processo de Chamamento 
Público. 

Atenciosamente 
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Ibitinga, 22 de novembro de 2019 

Assunto: Resposta a Solicitação da Secretaria 
Prezado Secretária, 

t 

, . . 000004 

Considerando o artigo 35 da Lei 13.O19114, indicamos. conforme solicitado. a 
existência de dotação orçamentaria nesta secretaria a fim de abertura de processo de 
chamamento publico/parceria que onerará o orçamento de 2020. 

020900 SECRETARJA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
08 .244.0008.2536.0000- Parcerias com Organizações da Sociedade Civil 
3.3.50.43 .00- 01.510.000- Subvenções Sociais 

08.243 .0009.2537.0000- Serv iço de Proteção à criança e ao Adolescente 
3.3.50.43 .00 - O 1.510.000 - Subvenções Sociais 

Encaminhe-se a Secretaria de Educação a fim de que apresente o Termo de Referência a 

Secretaria de Administração e ao Gabinete da Prefeita. 

Secretario de Plane 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 • Centro · lbitinga/SP · 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 /Fax (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp .gov.br · CNPJ 45 .321.460/0001·50 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 
J · 00000·5 

lbitinga, 25 de novembro de 2019 

Assunto: Apresentação de Termo de Referência 

Prezado Secretário de Administração 

Considerando a Lei 13.019/14, indicamos, conforme solicitado pela Secretaria 
de Planejamento, o presente objeto para gestão das parcerias da Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 

OBJETO 1 

Desenvolvimento de atividades ou ações de: 

I - Atendimento: a ação que atua intervindo diretamente junto à criança, 
adolescente e/ou família, num dos regimes de atendimento previstos no artigo 90, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo, no de Apoio Socioeducativo em Meio 
Aberto. o Ensino Formal Escolar e em todas as políticas públicas sociais setoriais e 
transversais e, em especial , de forma suplementar. na política pública de Assistência 
Social , nos termos do artigo 87, incisos I e II do ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

II - Defesa e garantia de direitos: 
a) Educação, movimento social, prestação de serviços de orientação e defesa jurídica e 
extrajudicial dos direitos da criança e do adolescente; 
b) Promoção da divulgação dos direitos e sua conscientização comunitária; 
c) Estímulo da convivência familiar e comunitária; 
d) Luta pela construção de novos direitos; 
e) Promoção da cidadania, respeito à diversidade e a pluralidade humana e 
reconhecimento das diferenças delas dec01Tentes; 

OBJET02 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade, através da oferta de 
Acolhimento Institucional nas seguintes modalidades: 

a) Unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao atendimento 
de grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes; 

b) Unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com 
diferentes necessidades e graus de dependência. 
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JUSTIFICATIVA DO OBJETO 1 
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A Constituição Federal de 1988 impôs ao Estado o dever de "assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão". 

Nessa mesma linha de raciocínio a Constituição do Estado de São Paulo não se 
olvidou dessa realidade, assim como a lei Federal no 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA, cujo objetivo maior é a "proteção integral à criança e 
ao adolescente". 

De acordo com o artigo 1° da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 "A 
assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas". 

A assistência social tem por objetivos : 
1 - a proteção social , que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
e) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; e 
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de beneficio mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família; 

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocoITência de vulnerabilidades, de ameaças, 
de vitímizações e danos; 

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais. 

A Lei no 13 .019/ 14, de abrangência nacional , entrou em vigor em 23 de janeiro 
de 2016 para União, Estados e Distrito Federal, e aplicável a partir de 1° de janeiro de 
2017 aos Municípios . 

A partir de então, as transferências voluntárias de recursos dos Entes Federados 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para as OSCs, será efetivada através de 
novos instrumentos jurídicos: 

Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação. 
Considerando a enorme relevância de projetos que auxiliem na promoção, 

proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, é de suma importância à 
publicação do aludido edital, a fim de que sejam selecionados os projetos que serão 
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objeto de parcerias, pois isso garantirá o fortalecimento das Políticas Públicas de 
Assistência Social no município de Ibitinga. 

JUSTIFICATIVA OBJETO 2 

De acordo com o artigo 1 º da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 "A 
assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciat iva pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas". 

A assistência social tem por objetivos : 
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família , à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; e 
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família; 

II - a vigilância socioassistencial , que visa a analisar teITitorialmente a 
capacidade protetiva das fa milias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, 
de vitimizações e danos; 

Tii - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjlillto das provisões socioassistenciais. 

A Lei no 13.O19/14, de abrangência nacional, entrou em vigor em 23 de janeiro 
de 2016 para União, Estados e Distrito Federal , e aplicável a partir de 1° de janeiro de 
2017 aos Municípios. 

A paiiir de então, as transferências vo luntárias de recursos dos Entes Federados 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para as OSCs, será efetivada através de 
novos instrumentos jurídicos: Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de 
Cooperação. 

Considerando a enorme relevância de projetos que abrangem e envolvam o 
desenvolvimento de atividades ou ações de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, é de suma importância os projetos objetos de parcerias, pois isso 
garantirá o fortalecimento das Políticas Públicas de Assistência Social no município de 
Ibitinga. 
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CRITÉRIOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

Critérios de Julgamento 

(A) Adequação da proposta aos objetivos 
do edital em que se insere a parceria: a 
proposta revela 
adequação da normativa preconizada no 
Plano Nacional de Cultura. 

(B) Informações sobre as atividades a 
serem executadas, metas a serem 
atingidas e os indicadores que aferirão o 
seu cumprimento: a 
proposta detalha as atividades, metas a 
serem atingidas e indicadores de seu 
cumprimento. 

(C) Apresentação do cronograma para a 
execução das atividades: a 
proposta vem acompanhada de 
cronograma de execução 
contemplando todas as atividades a 
serem desenvolvidas no âmbito do 
ajuste a ser celebrado. 

(D) Informações sobre a equipe a ser 
alocada para o desenvolvimento das 
atividades: a proposta contém 
informações precisas sobre a equipe que 
será disponibilizada para as atividades 
relativas ao programa social objeto da 
parceria, indicando a qualificação 
profissional, as atribuições e 

Metodologia de Pontuação 

- Grau pleno de adequação (até 
1 O pontos) ; 
- Grau satisfatório de adequação 
(até 5 pontos) ; 
- Não atendimento ou 

1

- Grau pleno de adequação (até 
, 1 O pontos) ; 
1 

- Grau satisfatório de adequação 
(até 5 pontos) ; 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O.O) . 

- Grau pleno de adequação (até 
10 pontos) ; 
- Grau satisfatório de adequação 
(até 5 pontos); 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requ isito de adequação (O.O) . 

1 

1 

- Grau pleno de adequação (até 
1 O pontos) ; 
- Grau satisfatório de 
adequação (até 5 pontos) ; 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O.O). 

responsabilidades das diversas áreas, , 
além do número de pessoas que será 1 

empregado e o critério de distribuição de J 

pessoal para a execução das atividades 

000008 

Pontuação Max. 
Por item 

30 pontos 

20 pontos 

20 pontos 

10 
pontos 
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(E) Contrapartida Social da OSC: a 
ase oferece contrapartida em 
servi_ços. 

(F) A entidade oferece em sua 
contrapartida social ações 
descentralizadas de sua sede 
operacional. 

- Grau pleno de adequação (até 
10 pontos); 
- Grau satisfatório de 
adequação (até 5 pontos) ; 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O.O) . 

- Grau pleno de adequação (até 
10 pontos); 
- Grau satisfatório de 
adequação (até 5 pontos) ; 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O.O) . 

VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 1 

000009 

10 
pontos 

10 
pontos 

O valor global estimado para o financiamento do projeto para execução do 
Objeto 2, com recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social , é de R$ 
362.185 ,06 (trezentos e sessenta e dois mil cento e oitenta e cinco reais e seis centavos) 

para 11 (onze) meses. 
Encaminhe-se, para análise e parecer, à Secretaria de Administração o presente 

Termo de Referência e posteriormente à Secretaria de Assuntos Jurídicos e ao Gabinete 

da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. 

VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 2 

O valor global estimado para o financiamento dos projetos para execução do 
objeto 1, com recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, é de R$ 
893.591 ,09 (oitocentos e noventa e três mil quinhentos e noventa e um reais e nove 
centavos) para 11 (onze) meses de execução do projeto, divididos em duas categorias: 

1. Unidade institucional de atendimento à crianças e/ou adolescentes .. .... R$ 321 .206,21 

2. Unidade institucional de acolhimento à idosos ... .... ............ .. ....... .......... R$ 572.384,88 

Atenciosamente 
! 
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Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMDS n°009/2019 

A Prefeitura de Ibitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com 

fulcro na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, torna público o presente 

Edital de Chamamento Público visando à seleção de projetos a serem financiados integralmente 

com recursos da pasta, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal, para vigência no 

exercício de 2019 e apresentados por organizações da sociedade civil sediadas neste município, 

interessados em celebrar termo de fomento , tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou 

ações que auxil iem na promoção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, nos 

termos da Lei federal n° 8.069, de 13 .07.1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) . 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1 . A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para celebração de 

parcerias com a Prefeitura de Ibitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social. com organizações da sociedade civil (OSCs) sediadas neste município, mediante 

formalização de termos de fomento , para a consecução de finalidade de interesse público e 

recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros das dotações orçamentárias da pasta, 

dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal , para vigência no exercício de 2020, 

conforme condições estabelecidas neste Edital. 

1.2 . Entende-se por propostas os projetos que abranjam atividades ou ações a serem desenvolvidas 

em determinado período de tempo, limitado a 11 (onze) meses, e que envolvam o desenvolvimento 

de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção e defesa de direitos de crianças e 

ado lescentes, nos termos da Lei federal n° 8.069, de 13.07.1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) . 

1.3 . Os projetos selecionados serão financiados exclusivamente com recursos da dotação 

orçamentaria da pasta, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal, para vigência no 

exercício de 2020. 

2. OBJETO 

2.1 . As parcerias a que alude o item 1 terão por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações de: 

1 - Atendimento: a ação que atua intervindo diretamente junto à criança, adolescente e/ou família, 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 /Fax (16) 3352-7001 
www.ib itinga.sp .gov.br · CNPJ 45 .321.460/0 001-50 



,,,,-.. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 000011 

num dos regimes de atendimento previstos no artigo 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

incluindo, no de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto, o Ensino Formal Escolar e em todas as 

políticas públicas sociais setorias e transversais e, em especial, de forma suplementar, na política 

pública de Assistência Social , nos termos do artigo 87, incisos l e II do ECA - Estatuto da Criança e 

do Adolescente; 

li - Defesa e garantia de direitos: 

a) Educação, movimento social, prestação de serviços de orientação e defesa jurídica e extrajudicial 

dos direitos da criança e do ado lescente; 

b) Promoção da divulgação dos direitos e sua conscientização comunitária; 

c) Estímulo da convivência familiar e comunitária; 

d) Luta pela construção de novos direitos ; 

e) Promoção da cidadania, respeito à diversidade e a pluralidade humana e reconhecimento das 

diferenças delas decorrentes ; 

3. JUSTIFICATIVA 

A Constituição Federal de 1988 impôs ao Estado o dever de "assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão " . 

Nessa mesma linha de raciocínio a Constituição do Estado de São Paulo não se olvidou dessa 

realidade, assim como a lei Federal n° 8.069, de 13/0711990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA, cujo objetivo maior é a "proteção integral à criança e ao adolescente". 

De acordo com o artigo 1° da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 "A assistência social, direito 

do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais. realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade. para garantir o atendimento às necessidades básicas". 

A assistência social tem por objetivos : 
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l - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos, especialmente: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; e 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; 

11 - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 

111 - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais. 

A Lei nº 13.O19/14, de abrangência nacional, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016 para União, 

Estados e Distrito Federal, e aplicável a partir de 1 ºde janeiro de 2017 aos Municípios. 

A partir de então , as transferências voluntárias de recursos dos Entes Federados (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) para as OSCs, será efetivada através de novos instrumentos jurídicos: 

Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação. 

Considerando a enorme relevância de projetos que auxiliem na promoção, proteção e defesa de 

direitos de crianças e adolescentes, é de suma importância a publicação do aludido edital, a fim de 

que sejam selecionados os projetos que serão objeto de parcerias , pois isso garantirá o 

fortalecimento das Políticas Públicas de Assistência Social no município de Ibitinga. 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4. 1. Poderão participar deste Chamamento Público: 

a) as organizações da sociedade civil (OSCs) , assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, 

inciso 1, alíneas "a" e "c" , da Lei federal nº 13.019, de 2014 (com a redação dada pela Lei nº 
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13.204, de 2015) sediadas no município de Ibitinga à no mínimo 2 (dois) anos comprovadamente. 

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DOINSTRUMENTO 

5.1. Para a celebração do termo de fomento , a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social , bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 

33, caput, inciso 1, e m1. 35, caput, inciso III, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de 

dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos da Lei federal nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (m1. 33 , caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 

20 14); 

e) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de 

acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (m1. 33 , caput, inciso IV, da Lei fed eral nº 13.019, de 2014); 

d) possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de existência no município de Ibitinga, com cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 

base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (art. 33 , caput, inciso V, alínea "a" , da Lei 

federal nº 13 .019, de 2014) ; 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (art. 33 , inciso V, alínea "b", da Lei federal nº 

13.019, de 2014); 

D possuir condições materiais, abrangendo recursos humanos, para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação 

com recursos da parceria, tudo a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, 

confo rme Anexo V - Declaração sobre Condições Materiais ; 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas (ai1. 33 , caput, inciso V, alínea "c", da Lei federal nº 13.019, 

de2014); 
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h) apresentar certidões de regularidade fiscal , previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida 

ativa e trabalhista (art. 34, caput, inciso II , da Lei nº 13 .019, de 2014); 

i) cópia do estatuto registrado e eventuais alterações (art. 34, caput, inciso III, da Lei federal no 

13.019, de 2014); 

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual , bem como relação nominal 

atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF de cada um deles (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei federal nº 13.019, de2014) ; 

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento 

hábil , a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei 

fed eral nº 13.019, de 2014); 

1) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

m) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, 

inci so 11 , da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

n) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da Administração Pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos 

cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 

referidas . Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas (art. 39 , caput, inciso III e§§ 5° e 6°, da Lei federal nº 13.019, de2014); 

o) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se 

foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, 

ou foi reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver 

pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei federal nº 

13 .01 9, de 2014); 

p) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, 

caput, inciso VI , da Lei federal nº 13.019, de 2014). 
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6.1. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha, nos últimos 5 (cinco) 

anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações sociais da sociedade civil 

participantes do Chamamento Público (art. 27, § 2º e 3°, da Lei federal nº 13.019, de2014). 

6.2. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do 

processo de seleção. 

6.3. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por 

membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de 

novo Edital (art. 27, § 2º e 3°, da Lei federal nº 13.019, de 2014). 

6.4 . Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico 

de especialista (parecerista) que não seja membro desse colegiado. 

6. 5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 

esc larecer dúvidas e omissões, observados, em qualquer situação, os princípios da isonomia, da 

impessoalidade e da transparência . 

6.6. A Comissão de Seleção é um órgão colegiado destinado a processar e julgar o referido 

chamamentos público, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a 

participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 

quadro de pessoal da administração pública. 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1. O processo de seleção observará as seguintes etapas: 
,., .. ~ . ' 

ETAPA ' 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 

2 1 Envio das propostas 

DÂTAS 
... ,;. r,...;;.;o.;"''" ""'' 

26 de Novembro de 2019 

De 27 de Novembro de 
2019 a 30 de Dezembro 

de 2019 
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J Publicação da Lista de Propostas Apresentadas/ 
3 i Protocoladas 

1 Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de 
4 \ Seleção. 

1 

5 ' Divulgação do resultado preliminar 

6 ; Prazo para interposição de Recurso 
i 

7 . Divulgação do resultado final 

s 1 Início das assinaturas dos Termos de Fomento 

7.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

j 

000016· 

07 de Janeiro de 2020 

De 08 a 14 de Janeiro de 2020 

15 de Janeiro de 2020 

De 16 a 20 de Janeiro de 2020 

21 de Janeiro de 2020 

A partir do dia 22 de Janeiro de 
2020 

71 .1. Publicado o Edital no Semanário Oficial do Município, o mesmo será divulgado no sítio 

eletrônico da Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista 

para o encerramento do prazo para a apresentação das propostas, nos termos do artigo 26 da Lei 

federal nº 13.019, de 2016 . 

7.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas organizações da sociedade civil: 

7.3 .1. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 30 de Dezembro de 2019, das 9h às 1 lhe das 

13h às 18h, em envelope lacrado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibitinga, 

locali zada na Rua Miguel Landim, 333 - centro, contendo os seguintes dizeres: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMDS 009/2019 

Proposta de Plano de Trabalho . 

Atividades / Ações: ( ) Atendimento ( ) Defesa e garantia de direitos 

Razão Social do Proponente: 

CN PJ do Proponente : 

Nome do Proj eto : 
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7 .3 .2 A proposta deverá ser encaminhada em uma única via, impressa em papel A4, com todas as 

folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final , ser assinada pelo representante legal do 

proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta. 

7.3.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 

como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 

solicitados pela Comissão de Seleção. 

7 .3 .4. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta. 

7.3.5. As propostas deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos, observadas as demais 

orientações constantes do Anexo I: 

a) identificação do Proponente, endereço completo da sede, CNPJ, data da constituição da entidade 

(se o caso) , telefone fixo, e-mail e finalidade estatutária (quando cabível), bem como o nome, RG, 

CPF, endereço residencial completo do representante legal da OSC, telefone fixo e e-mail do seu 

representante legal ; 

b) descrição dos objetivos gerais e específicos do programa, inclusive com indicação das ações e 

atividades de acordo com a Lei federal n° 8.069, de 13 .07.1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

c) relação das atividades que serão executadas, metas a serem atingidas e indicadores que aferirão o 

seu cumprimento; 

d) cronograma de execução das atividades; 

e) informações sobre a equipe a ser alocada para o desenvolvimento das atividades, indicando a 

qualificação profissional, as atribuições e responsabilidades das diversas áreas, além do número de 

pessoas que será empregado e o critério de distribuição de pessoal; 

f) indicação do valor global anual do plano de trabalho e seu detalhamento mensal em planilhas; 

g) cronograma de desembolso financeiro ; 

i) descrição das experiências prévias na realização de atividades ou projetos relacionados ao objeto 
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da parceria que se pretende formalizar ou de natureza semelhante, informando sua duração, local, 

abrangência, beneficiários, além de outros dados que se mostrarem pertinentes, comprovadas pelo 

registro no CMAS. 

7.3 .6. A contrapartida social da organização da sociedade civil em serviços, será obrigatório para 

este edital. 

7.4. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

7.4.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 

propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de 

Seleção, que terá total independência técnica. 

7.4.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 7. l para conclusão do julgamento 

das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 

7.4.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela constante no item 7.4.4. 

7.4.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

Critérios de Julgamento 

(A) Adequação da proposta aos 
objetivos do edital em que se insere a 
parceria: a proposta revela 
adequação da normativa preconizada 
na Lei federal n° 8.069, de 13.07 .1990 
(Estatuto da Criança e do 
Adolescente) 

Metodologia de Pontuação 

- Grau pleno de adequação (até 
1 O pontos) ; 
- Grau satisfatório de adequação 
(até 5 pontos); 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O.O). 

Pontuação Max. Por item 

30 pontos 
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(B) Informações sobre as atividades a 
serem executadas, metas a serem 
atingidas e os indicadores que 
aferirão o seu cumprimento: a 
proposta detalha as atividades, metas 
a serem atingidas e indicadores de 
seu cumprimento. 

(C) Apresentação do cronograma 
para a execução das atividades: a 
proposta vem acompanhada de 
cronograma de execução 
contemplando todas as atividades a 
serem desenvolvidas no âmbito do 
ajuste a ser celebrado. 

(D) Informações sobre a equipe a ser 
alocada para o desenvolvimento das 
atividades: a proposta contém 
informações precisas sobre a equipe 
que será disponibilizada para as 
atividades relativas ao programa 
social objeto da parceria, indicando a 
qualificação profissional, as 
atribuições e responsabilidades das 
diversas áreas, além do número de 
pessoas que será empregado e o 
critério de distribuição de pessoal 
para a execução das atividades 
inerentes ao ajuste a ser formalizado. 

(E) Contrapartida Social da OSC: a 
OSC oferece contrapartida em 
serviços. 

- Grau pleno de adequação (até 
1 O pontos) ; 
- Grau satisfatório de adequação 
(até 5 pontos); 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O .O) . 

- Grau pleno de adequação (até 
1 O pontos) ; 
- Grau satisfatório de adequação 
(até 5 pontos); 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O .O) . 

- Grau pleno de adequação (até 
10 pontos) ; 
- Grau satisfatório de 
adequação (até 5 pontos) ; 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (O.O). 

- Grau pleno de adequação (até 
1 O pontos); 
- Grau satisfatório de 
adequação (até 5 pontos) ; 
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório do 

• requisito de adequação (O.O). 

000019 

20 pontos 

20 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - lbitinga/SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 /Fax (16) 3352-7001 
www.ibi tinga .sp.gov.br - CNPJ 45 .321.4 60 / 0001 -50 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

(F) A entidade oferece em sua 
contrapartida social ações 
descentralizadas de sua sede 
operacional. 

- Grau pleno de adequação (até 
10 pontos); 
- Grau satisfatório de 
adequação (até 5 pontos) ; 

i - Não atendimento ou 
i atendimento insatisfatório do 
1 requisito de adequação (O .O). 

00002'0 

10 pontos 

7.4.5. As propostas serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total 

obtida com base na Tabela do item anterior, assim considerada a média aritmética das notas 

lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de 

julgamento. 

7.4.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida no somatório do critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 

desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, no somatório dos 

critérios de julgamento (B) e (C). Caso essas regras não solucionem o empate, a questão será 

decidida por sorteio. 

7.5. Etapa 4: Divulgação do Resultado. A administração pública divulgará o resultado do processo 

de seleção no Semanário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

lbitinga: http ://www.ibitinga.sp. gov.br 

,,-...., 8. DOS RECURSOS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

8.1. O valor global para o financiamento dos projetos enquadrados no presente edital com recursos 

da Secretaria Municipal de Desenvo lvimento Social , será de R$ 335.356,54 (frezentos e trinta e 

cinco mil , trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para 11 (onze) meses. 

020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

08.243.0009.2537.0000 - Serviço de Proteção a Criança e ao Adolescente 

3.3.50.43.00 - 01.510.000 - Subvenções Sociais 

8.2. Cada OSC poderá concorrer ao valor a ser disponibilizado pelo convênio, de acordo com o seu 
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porte econômico, obtido com a média de receitas auferidas nos últimos 3 anos, menos o valor 

recebido através de subvenções municipais. Os anos de referência para este edital, caso ainda não 

publicado o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano de 2018 serão os referentes aos anos 

de 2015, 2016 e 2017. 

8.3. Cada instituição poderá participar apenas de um edital de acordo com seu porte, não podendo 

esta concorrer simultaneamente a outros editais no mesmo mês. 

8.4. Os valores a serem disponibilizados pelo presente edital seguirão os portes constantes na tabela 

abaixo: 

Pequeno Porte 1 R$ 

R$ 

disponibilizado 

91 .526,00 
~--~---------; 

194.4~? · ºº J 
.1~~~~-'--'-'-~~~- ~~~~~ =~~~·~=-"~'-----''-'-'"---""-~""-=J..:-.=---"'-'-'~~ 

i R$ 362.185,08 1 

8.5. Será atribuído o valor de referência per capta por atendido/mês de até R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais). 

• 
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9. DA COMPRO V AÇÃO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

FOMENTO 

9.1 . As OSCs deverão comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do 

art. 2º . nos incisos Ia V do caput do art . 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei federal 

nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 

do referido diploma legal, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 

documentos no ato da entrega do projeto: 

1 - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no 

art. 33 da Lei federal nº 13 .019, de20 14; 

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil , para demonstrar que a organização da 

sociedade civil existe há, no mínimo, dois anos com cadastro ativo ; 

11 l - comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional , consistente(s) em 

atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civ il ; 

IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

V - certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 

Vl - certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

VU - certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 

Tributár ios Federais e à Dívida Ativa da União; 

VIll - certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

IX - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil , conforme o 

estatuto. com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico , número e órgão expedidor da 

carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

X - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 /Fax (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp .gov.br - CNPJ 45 .321.460/ 0001 -50 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA m 
por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

,. 000023 

XI - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 
OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e seus dirigentes 
não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 20 14, conforme 
modelo constante do Anexo III; 

XIJ - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 
cond ições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a previsão de 
contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV ; 

,,.--.__ XIU - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 

políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes , 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo 
V; 

XIX declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título , pela 
OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante, bem corno seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 
linha reta, co lateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo VI. 

XX - ata de eleição do quadro dirigente atual. 

9.12. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de ajuste, a 

Ad ministração Pública municipal deverá consultar ou validar as Certidões Negativas de Débitos -

C Ds apresentadas. 

9.13. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou se constate evento 

que impeça a celebração ou, ainda, quando certidões em nome da proponente estiverem com prazo 

de vigência expirado e novas não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da 

soc iedade civi l ou Município interessado será comunicado do fato e instado a regularizar sua 

situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da avença. 

9.1.4. Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação , a OSC selecionada que 

não ate nder às ex igênc ias prev istas no Ed ita l será desclass ificada. 

9.2. Etapa 5: Divulgação do resultado final do Chamamento Público para celebração da parceria, 

seguida da abertura de prazo para interposição de recursos. Nesta Etapa, será divulgado no 
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Semanário Oficial do Município e na página do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ibitinga: 

http ://www.ibitinga.sp.gov.br o resultado do Chamamento Público, relacionando-se as OSCs cujos 

projetos foram selecionados nos termos deste Edital. 

9.2.1. Divulgado o resultado do Chamamento Público, os demais participantes do certame poderão 

interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da divulgação. 

9.2.2. A petição de recurso observará os seguintes requisitos : 

l - será dirigida à Comissão de Seleção e protocolada no local e endereço indicados no item 7.3 . l 

deste Edital ; 

11 - trará o nome, qualificação e endereço da recorrente; 

111 - conterá exposição clara e completa das razões do inconformismo. 

9.3. Etapa 6: Parecer do órgão técnico, homologação do resultado do Chamamento Público e 

assinatura do instrumento de parceria. A celebração do termo de fomento dependerá da adoção das 

providências previstas na legislação de regência, dentre elas a emissão do parecer técnico a que se 

refe re o artigo 35 , inciso V, da Lei federal n° 13 .019, de 2014. A celebração do termo de fomento 

dependerá da aprovação do Plano de Trabalho por patte da Comissão de Seleção. 

9.3.1 . O selecionado será, então, notificado a comparecer, por intermédio de seu representante legal, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para assinatura do Termo de Fomento. 

9.3.2. Celebrado o Te11110 de Fomento, o (a) secretário (a) da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social convocará a Comissão de Monitoramento e Avaliação e designará o 

,.---...., respecti vo gestor (art. 2°, incisos VI e XI da Lei federal n° 13 .0 19, de2014). 

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAPARCERIA 

10. 1 A parceria a ser celebrada terá vigência de até 11 (onze) meses . 

10.2 . Assinado o Termo de Fomento, será providenciada a publicação do respectivo extrato no 

Semanário Oficial do Município, observando-se, de outra pa1te, o disposto no artigo 1 O e no 

parágrafo único do a1tigo 11 da Lei federal n° 13 .019, de 2014, quando couber. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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1 1 .1. Os pedidos de esc larecimentos, decouentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 1 O (dez) dias da data-limite para 

envio da proposta. 

11 .2. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção . 

11 .3. Eventual modificação no Edital , decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original , estendendo-se o prazo inicialmente estabelecido 

somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

11.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos pela 

Secretari a Municipal de Desenvolvimento Social , observadas as disposições legais e os princípios 

que re gem a Administração Pública. 

11 .5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação 

da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato 

às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. A pardisso, 

caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar 

ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 

73 da Lei nº 13.019, de 2014, às OSCs. 

11 .6. A Admini stração Pública municipal não cobrará dos participantes taxa para paiiicipar deste 

Chamamento Público. 

11 . 7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

co rrelatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade dos 

participantes do ce1iame, não cabendo nenhuma remuneração , apoio ou indenização por parte da 

Admini stração Pública municipal. 

1 1.8. Constituem anexos do presente Edital , dele fazendo parte integrante: 

Anexo 1 - Plano de Trabalho 

Anexo 11 - Planilha Orçamentária e Cronograma de Desembolso 
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Anexo III - Declaração de ciência e concordância da OSC; 

000026 

Anexo IV - Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 
condições materiais por parte da OSC; 

Anexo V - Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 
políticos de Poder; 

Anexo V l - Declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, 
pela OSC. com os recursos repassados, de servidor ou empregado público; 

Anexo VII - Ofício de envio I checklist 

lbitinga, 26 de novembro de 2019. 

CRISTINA RIA KALIL ARANTES 
Prefeita Municipal 
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Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga 

SEMDS 009/2019 
PLANO DE TRABALHO 

1 IDENTIFICAÇÃO 

A NOME DO PROJETO: 

B ÁREA DE A TU AÇÃO: 

2 1 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: 

CNPJ nº: 

Endereço: Nº: 1 Complemento.: 

Bairro: Cidade: Estado: 1 CEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Endereço Internet: 

Nome Técnico pelo Projeto: 

Telefone: Fax: E-mail: 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: 

B Objetivo Geral: 

e Resumo do projeto: 

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 

E Custo total: 

F Duração do projeto (nº meses): 

G Custo per capta/mês 



1. Identificação do projeto: 

1.1. Instituição proponente: 

1.2 CNPJ: 

1.3 Banco: 001 - Banco do Brasil 

. 1.6 Site: 

• 1. 7 Certificações: 

000028 

l 1.4 Agência: j 1.5 Conta: 

1 CRCE ( ) CEBAS ( ) 
l Utilidade Pública Estadual ( ) Utilidade Pública Municipal ( ) 

CMAS ( ) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente ()Conselho Municipal de Cultura ( ) Conselho Municipal de 

, Ed ucação ( ) . . . . -· 

1.8 Nome do Responsável legal: 

1.9 RG: 1.10 Órgão Expedidor: 

1. Histórico da organização 

2. Justificativa 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

4. Abrangência Geográfica 

5. Objetivos do Projeto 

5.1. Objetivo Geral 

5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 

6.1. Beneficiários Diretos (especificar) 



6.2 . Beneficiários Indiretos (especificar) 000029 

7. Metodologia 

8. Resultados Esperados 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 

Resultado(s) Indicadores Indicador Meios de Verificação 
qualitativos es 

quantitativ 
os 

10. Recursos Humanos: 

Formação 
Nº de Vínculo 

Profissional 
Punção no projeto horas/ (CLT, prestador 

(cargo) 
seman serviços, voluntário) 

al 

A 
I 

~ 



. 
---~_J)JlQ_(llQ 

11. Cronograma de execução do projeto (especificar mês a mês as atividades 
desenvolvi_9as) ________________ _ 

Atividades/Mês 

Plano de 
Trabalho 

Anual 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-~· ··-· 

................... ~ "'" .......... ; .................... \ .. .................. ; .................... , ..................... ; ..................... , ................... ; ................... ; .................... ; ....... ........ .. .. 

... ·-· -···-·-··· --·- ·········-·---·--···--i ___ ........... . 

Ibitinga, xx de xxxxxxxxx de 2019 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cargo / Função do Representante 



! 

1 - l 2 - Item 
Nº 

r-
! 

1 .1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.1 o 
~~U~~Ot!I! _ 

2.1 

2.2 

2 .3 

2.4 

2.5 

1 Subtotal_ 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Subtotal 

-.. - ·- - - .. 

) 

3 - Deta lhamento 

•· - .. ... ---·-··· -.. -.. --

) 

Planilha Orçamentária 

- .. . ·---· ··-- ·····--
1 - Recursos Humanos - Contratação de 

Equipe Técnica 

3 -
Quant. 

4 - 15 -
Unidade Duracão 

6 - Valor 
Un 

·····--··· ·-- ·-·--·--· 

RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
R~ 

" 
RS 
RS 
R~ 

--- --~·- _____ Lf!.~ 
2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 

-,...,. 
o 

Rq 
" 

R~ 
" 

RS 
RS 
RS 
R~ 

RS 
RS 
RS 
RS 

--• ~·---V--------~·-------- -· -------- ·----·--------.. ---· •-·V-- ~ _ _E<: 
4 - Uniformes - Despesas com Uniformes I 

Camisetas 
..... 

Ui 1 t 1 1 1 1 1 ~; 
' - · 



) ) 

- .. 
5 - Divulgação - Despesas com Materiais 

de Divuloacão 

5.1 R$ 
5.2 R$ 
5.3 R$ 
5.4 R$ 

Subtotal ... . . -··- -·-- -··--···- -·- _J_~---·--· ·• -- - -·-··------.... ·----·m---•-•• • -- ------- ·---··'"••· ·-·- ··•· ... -------.. ..--·---~ -----~ ...... - -
6 - Administração - Despesas Adm inistrativas e Prestação e Contas 

6.1 R$ 
6.2 R$ 
6.3 R$ 
6.4 R$ 

1 Subtotal l R$ 
r - ·---#-- - - ·-- -----·- --- ----··- --- ------ -- -- - ·---•·N·-- - ----·--~N---c--.- ---~ 

7 - Manutenção - Despesas de 
i Manutencão Administrativa 

7.1 R$ 
7.2 R$ 
7.3 R$ 
7.4 R$ 

1 Subtotal R$ 
\ ; __ J ______ 1 1 ! TOTAL PROJ ETO 1 R$ ! ' . --- . ' - , __ W '< 

---~"- .... _ -- -,. ___ --- --~-~ . .....l...-- -----~,,._--- -- --~ -· ·-· ··- -----. .-~ ..... 

Ibitinga, xx de xxxxxxxx e 

-

Nome completo do representante legal Q 
Cargo / Função Q 

o 
C> 
w 
N 

~ 



~ 

) ) 

t::d1ta1 de c..;namamento t-'Ubllco para 1 ermo de romento 1b1tinga ~t::MU~ n° uu~/:..:'.Ul~ 

Cro_nogra!11a de De~e~b_<::l~;o 

1 - Nº 1 2 - Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 7 - Total 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

1 .1 R$ 0,00 

1.2 R$ 0,00 

1.3 R$ 0,00 

1.4 R$ 0,00 

1.5 R$ 0,00 

1.6 R$ 0,00 

1.7 R$ 0,00 

1.8 R$ 0,00 

1.9 R$ 0,00 

1.10 R$ 0,00 

1 Subtotal 
1- -· . ------·--

1 
-·- ----'----··-... ·-··- ,l. --- ·-·-· 

i 
·---l-- ---~·----- . __ i,. ____ - -- _ _l R$ --· - O,~~ 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

2.1 R$ 0,00 

2.2 R$ 0,00 

2.3 R$ 0,00 

2.4 R$ 0,00 

2.5 R$ 0,00 

Subtotal _J__ ·---- J __ _J R$ 0,00 j 
3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 1 

1 ~.·~ 1 1 1 TH J rn 1 1 1 ~~ rn 1 

l Subtotal l 1 1 1 ! 1 R$ 0,00 ! 

1 

o 
o 
o 
o 
w 
w 



) ) 

t::d1ta1 de cnamamento t-'ub11co para 1 ermo de romento lb1tmga :St::IVlU:S n° uu~1~u1~ 

4 - Uniformes - Despesas com Uniformes I Camisetas 

1-·~1 1 ,--1--1 1 1 m ~:m 
; ~ub_t.?tal _ ..... ___ •.. ____ .J j -·--·--··- _L J ___ -·-· . j R$ __ o,oo J 
1 5 - Divulgação - Despesas com Materiais de Divulgação 

1 ~; 1 1 1 1 1 1 1 
1:: mi 

R$ 0,00 

00 ! 
j . ---- - - 6 - Mrni~~traç.ão - Despes~d~ini~trativas e P;e~~ ~1contas ___ J__ L · -· .. , 

1 

6 1 

1 1 1 1 1 1 1 m ~:fü 
t:?~.~total - ---···-- ······ -- 7~M-;;;-~t-;~Çã o - Desp~-~-~;-à~ Ma~~tenção Ãd;;;~;th- . J _______ -_ J~$ -~ 

1 ~t 1 1 1 1 1 1 1 m rn 1 
"Subtotal , ! 1 1 1 1 R$ 0,00 ! 
L_ ____ , TOTAL PROJETO ! ! ! ! ! R$ 0,00 ! 

~ 2 

o 
o 
e 
o 
w 

"" 



000035 
26 de Novembro de 2019 
À Prefeitura Municipal de lbitinga 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMDS 009/2019 
Referente: (inserir o nome do projeto) 

De acordo com o que preconiza o artigo 7.3.1 do presente edital , 

encaminhamos o respectivo projeto de proponência da (o) nome do proponente: 

(X) Plano de Trabalho; 

( X ) Planilha Orçamentária ; 

( X) Cronograma de Desembolso; 

(X) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 
previstas no art. 33 da Lei federal nº 13.019 , de 2014; 

(X) Ata de eleição do quadro dirigente atual ; 

(X) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ; 

(X) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado , como conta de consumo ou contrato de locação; 

( X) comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto 
de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, 
consistente(s) em atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou 
entidade(s) da administração pública , organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil ; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ; 

(X) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual ; 

(X) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-CRF) ; 



1 000036 
(X) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa , de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ; 

( X) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

( X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de 
que a OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 
13.019 , de 2014 , conforme modelo constante do Anexo Ili ; 

( X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção 
de condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a 
previsão de contratar tais recursos , conforme modelo constante do Anexo IV; 

( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de 
agentes pol íticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública celebrante , bem como seus respectivos cônjuges , 

....--..., companheiros ou parentes, até o segundo grau , em linha reta , colateral ou por afinidade, 
conforme modelo constante do Anexo V; 

( X ) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título , 
pela OSC, com os recursos repassados , de servidor ou empregado público , inclusive aquele 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante , bem como seus respectivos cônjuges , companheiros ou 
parentes , até o segundo grau , em linha reta , colateral ou por afinidade, conforme modelo 
constante do Anexo VI. 

( X) CD ou Pendrive dos documentos elaborados . 

Cordialmente , 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO Ili 000037 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE 

REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a [identificação organização da sociedade civil - OSC] atende a todos os 
requ isitos previstos na Lei federal no 13.019, de 2014, para celebração do termo de fomento , e que 
a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 
regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 

lb itinga, xx de xxxxxxxx de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO IV 000038 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro , em conformidade com o art. 33 , caput, inciso V, alínea "c, e respectivo§ 5o, da Lei 
federal no 13.019, de 2014, que a [identificação organização da sociedade civil - OSC] , contratará, 
com recursos da parceria , os materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento 
das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



. ~ 

.~ 

ANEXO V 000039 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO QUADRO 
DIRETIVO DA OSC DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro , em conformidade com o art . 39 , caput , inciso Ili , da Lei federal no 13.019 , de 2014, 
que a [identificação organização da sociedade civil - OSC], não possui no seu quadro diretivo 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade 
da Administração Pública celebrante , bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
pa rentes , até o segundo grau , em linha reta , colateral ou por afinidade. 

lbitinga , xx de xxxxxxxx de 2019 . 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



. .-.. 

ANEXO VI 000040 
DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A 

QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS REPASSADOS, DE SERVIDOR OU 
EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CELEBRANTE 

Declaro , em conformidade com o art. 45, caput, inciso li , da Lei federal no 13.019 , de 2014, 
que a [identificação organização da sociedade civil - OSC], não contratará ou remunerará a 
qualquer título, com os recursos repassados , servidor ou empregado público , inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante , bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, 
em linha reta , colateral ou por afinidade . 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2018. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMDS nº 010/2019 

A Prefeitura de lbitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com 

fulcro na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, torna público o presente 

Edital de Chamamento Público visando à seleção de projetos a serem financiados integralmente 

com recursos da pasta, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal, para vigência no 

exercício de 2020 e apresentados por organizações da sociedade civil sediadas neste município, 

interessados em celebrar termo de fomento , tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou 

ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade nos termos da Lei federal n.o 8.742, de 7 

~· de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Resolução CNAS n. o l 09, de 

11 de novembro de 2009. 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para celebração de 

parcerias com a Prefeitura de Ibitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, com organizações da sociedade civil (OSCs) sediadas neste município, mediante 

fo rmalização de termos de fomento , para a consecução de finalidade de interesse público e 

recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros das dotações orçamentárias da pasta, 

dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal , para vigência no exercício de 2020, 

conforme condições estabelecidas neste Edital. 

1.2. Entende-se por propostas os projetos que abranjam atividades ou ações a serem desenvolvidas 

em determinado período de tempo, limitado a 11 (onze) meses, e que envolvam o desenvolvimento 

de atividades ou ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade nos termos da Lei federal 

n.o 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Resolução 

CNAS n.º 109, de 11 de novembro de 2009 em conformidade com as Políticas Públicas da 

Assistência Social da cidade de Ibitinga e que sejam inovadoras ou complementares a essas 

políticas. 

1.3. Os projetos selecionados serão financiados exclusivamente com recursos da dotação 

orçamentaria da pasta, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação Municipal, para vigência no 

exercício de 2020. 
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2.1 . As parcerias a que alude o item 1 terão por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade, através da oferta de Acolhimento Institucional nas 

seguintes modalidades: 

a) Unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao atendimento de grupos de até 

20 crianças e/ou adolescentes; 

b) Unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes 

necessidades e graus de dependência. 

3. JUSTIFICATIVA 

De acordo com o artigo 1 º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 "A assistência social, direito 
do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas". 

A assistência social tem por objetivos: 

1 - a proteção social , que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos, especialmente: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho ; 

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; e 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; 

II - a vigilância socioassistencial , que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 
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III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais. 

A Lei nº 13.O19114, de abrangência nacional , entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016 para União, 

Estados e Distrito Federal , e aplicável a partir de 1° de janeiro de 2017 aos Municípios. 

A partir de então, as transferências voluntárias de recursos dos Entes Federados (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) para as OSCs, será efetivada através de novos instrumentos jurídicos: 

Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação. 

Considerando a enorme relevância de projetos que abrangem e envolvam o desenvolvimento de 

atividades ou ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, é de suma importância a 

publicação do aludido edital, a fim de que sejam selecionados os projetos que serão objeto de 

parcerias, pois isso garantirá o fortalecimento das Políticas Públicas de Assistência Social no 

município de lbitinga. 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1. Poderão participar deste Chamamento Público: 

a) as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, 

inciso l, alíneas "a" e "c" , da Lei federal nº 13.019, de 2014 (com a redação dada pela Lei nº 

13 .204, de 2015) sediadas no município de Ibitinga à no mínimo 2 (dois) anos comprovadamente. 

,,.---., 5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DOINSTRUMENTO 

5.1. Para a celebração do termo de fomento , a OSC deverá atender aos seguintes requisitos : 

a) ter obj eti vos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social , bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 

33 , caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de 

dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos da Lei federal nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (ai1. 33 , caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 

2014); 
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e) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de 

acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (art. 33 , caput, inciso IV, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

d) possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de existência no município de Ibitinga, com cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 

base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (ait. 33 , caput, inciso V, alínea "a", da Lei 
federal nº 13.019, de 2014); 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (art. 33 , inciso V, alínea "b'', da Lei federal nº 
13 .019, de 2014); 

f) possuir condições materiais, abrangendo recursos humanos, para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação 

com recursos da parceria, tudo a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, 

conforme Anexo V - Declaração sobre Condições Materiais ; 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas (art. 33 , caput, inciso V, alínea "c'', da Lei federal nº 13.019, 

de 2014); 

h) apresentar certidões de regularidade fiscal , previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida 

ati va e trabalhista (art. 34 , caput, inciso II , da Lei nº 13.019, de 2014); 

~ i) cópia do estatuto registrado e eventuais alterações (ait. 34, caput, inciso III, da Lei federal no 

13.019, de 2014); 

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal 

atuali zada dos dirigentes da entidade, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 

número e órgão expedidor da caiteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF de cada um deles (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei federal nº 13.019, de2014); 

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento 

hábil , a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei 

federal nº 13.019, de 2014) ; 
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1) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

te1Titório nacional (art. 39, caput, inciso 1, da Lei federal nº 13 .019, de 2014); 

m) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, 

inciso li , da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

n) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da Administração Pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos 

cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 

referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6°, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

o) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se 

foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, 

ou foi reconsiderada ou revista a decisão pela rej eição , ou, ainda, a apreciação das contas estiver 

pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei federal nº 

13 .019, de 2014); 

p) tenha tido contas de parceria julgadas itTegulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível , nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, 

caput, inciso VI, da Lei federal nº 13 .019, de 2014). 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6. 1. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha, nos últimos 5 (cinco) 

anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações sociais da sociedade civil 

participantes do Chamamento Público (art. 27 , § 2° e 3º, da Lei federal nº 13.019, de 2014). 

6.2. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do 

processo de seleção. 

6 .3 . Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por 

membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de 

novo Edital (art . 27 , § 2º e 3º, da Lei federal nº 13 .019, de 2014). 

6.4 . Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico 
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6.5 . A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades conconentes ou para 

esclarecer dúvidas e omissões, observados, em qualquer situação, os princípios da isonomia, da 

impessoalidade e da transparência. 

6.6. A Comissão de Seleção é um órgão colegiado destinado a processar e julgar o referido 

chamamentos público, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a 

participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 

quadro de pessoal da administração pública. 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1 . O processo de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 

21 Envio das propostas 

Publicação da Lista de Propostas Apresentadas/ 
3 Protocoladas 

; Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de 
4 1 Seleção. 

' s , Divulgação do resultado preliminar 

6 Prazo para interposição de Recurso 

7 Divulgação do resultado final 

s \ Início das assinaturas dos Termos de Fomento 

7.2. Etapa l : Publicação do Edital de Chamamento Público . 

DATAS 

26 de Novembro de 2019 

De 27 de Novembro de 
2019 a 30 de Dezembro 

de 2019 

07 de Janeiro de 2020 

De 08 a 14 de Janeiro de 2020 

15 de Janeiro de 2020 

De 16 a 20 de Janeiro de 2020 

21 de Janeiro de 2020 

A partir do dia 22 de Janeiro de 
2020 

71. I. Publicado o Edital no Semanário Oficial do Município, o mesmo será divulgado no sítio 
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eletrônico da Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista 

para o encerramento do prazo para a apresentação das propostas, nos termos do artigo 26 da Lei 

federal nº 13.019, de 2016. 

7.3 . Etapa 2: Envio das propostas pelas organizações da sociedade civil: 

7 .3.1. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 30 de Dezembro de 2019, das 9h às l lhe das 

l 3h às l 8h, em envelope lacrado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibitinga, 

localizada na Rua Miguel Landim, 333 - centro , contendo os seguintes dizeres: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMDS 010/2019 

Proposta de Plano de Trabalho. 

Unidade Institucional: ( ) Crianças /Adolescentes ( ) Idosos 

Razão Social do Proponente: 

CNP.J do Proponente: 

Nome do Projeto : 

7.3 .2 A proposta deverá ser encaminhada em uma única via, impressa em papel A4, com todas as 

folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final , ser assinada pelo representante legal do 

proponente . Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta. 

7.3.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 

como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 

solicitados pela Comissão de Seleção . 

7.3.4. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta. 

7.3 .5 . As propostas deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos, observadas as demais 

orientações constantes do Anexo 1: 

a) identificação do Proponente, endereço completo da sede, CNPJ , data da constituição da entidade 

(se o caso), telefone fixo , e-mail e finalidade estatutária (quando cabível), bem como o nome, RG, 

CPF, endereço residencial completo do representante legal da OSC, telefone fixo e e-mail do seu 
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b) descrição dos objetivos gerais e específicos do programa, inclusive com indicação das ações e 

ativ idades de acordo com a Resolução CNAS n.º 109, de 11 de novembro de 2009 que estabelece a 

Tip ificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 

c) relação das atividades que serão executadas, metas a serem atingidas e indicadores que aferirão o 

seu cumprimento; 

d) cronograma de execução das atividades; 

e) informações sobre a equipe a ser alocada para o desenvolvimento das atividades, indicando a 

qualificação profissional, as atribuições e responsabilidades das diversas áreas, além do número de 

pessoas que será empregado e o critério de distribuição de pessoal; 

f) indicação do valor global anual do plano de trabalho e seu detalhamento mensal em planilhas; 

g) cronograma de desembolso financeiro ; 

i) descrição das experiências prévias na realização de atividades ou projetos relacionados ao objeto 

da parceria que se pretende formalizar ou de natureza semelhante, informando sua duração , local , 

abrangência, beneficiários, além de outros dados que se mostrarem pertinentes, comprovadas pelo 

registro no CMAS. 

7.3 .6. A contrapartida social da organização da sociedade civil em serviços, será obrigatório para 

este edital. 

7.4. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

7.4. 1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 

propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de 

Seleção, que terá total independência técnica. 

7.4.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 7.1 para conclusão do julgamento 

das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 
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7.4.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela constante no item 7.4.4. 

7.4.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

CRITÉRIDS.TÉCNICOS DE, A V ALI.AÇÃO DOS PROJE'.FOS_ ·~ " -._ .. _....;..-~.:...-'- _.:.:..-...:.....;.--· ·~~;:,;.;1····•,;l·. -'""-""'..:-... .i ..... _ ............... _,,,~-""'~~--""'--·-..w;--... -._, ......... t!' ... .., .;;;;~·~~~~ ·"'-"'°""'"'~"'- ·""'"·•'"'"i;w;(;:;..~.-..:""'~''"°""'\~!i..~-....... ~-

Critérios de Julgamento i Metodologia de Pontuação Pontuação Max. Por 
1 i~m 
1 
i - Grau pleno de adequação 

(A) Adequação da proposta aos i (até 10 pontos); 
objetivo~ do edital em que se insere i _ Grau satisfatório de 
a parceria: a proposta revela 1 adequação (até 5 
adequação da normativa 1 pontos); 
preconizada na Resolução CNAS J - Não atendimento ou 

n.o 109, de 11 de novembro de \ atendimento insatisfatório 
2009. \ do requisito de adequação 

! (O.O) . 

(B) Informações sobre as 
atividades a serem executadas, 
metas a serem atingidas e os 
indicadores que aferirão o seu 
cumprimento: a proposta detalha 
as atividades, metas a serem 
atingidas e indicadores de seu 
cumprimento. 

(C) Apresentação do cronograma 
para a execução das atividades: a 
proposta vem acompanhada de 
cronograma de execução 
contemplando todas as atividades 
a serem desenvolvidas no âmbito 
do ajuste a ser celebrado. 

' ' 
; - Grau pleno de adequação 
\ (até 1 O pontos); 
i - Grau satisfatório de 
l adequação (até 5 
1 pontos); 
1 

! - Não atendimento ou 
i atendimento insatisfatório 
! do requisito de adequação 
1 (O.O). 
' i 
1 - Grau pleno de adequação 
i (até 1 O pontos) ; 

- Grau satisfatório de 
j adequação (até 5 
1 pontos); 
1-Não atendimento ou 
\ atendimento insatisfatório 
i do requisito de adequação 
1 

! (O.O) . 

30 pontos 

20 pontos 

20 pontos 
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(D) Informações sobre a equipe a i 
1 

ser alocada para o 
1 desenvolvimento das atividades : a 1 

proposta contém informações 
1 1 • 

l - Grau pleno de adequação 
precisas sobre a equipe que será 1(até10 pontos); 
disponibilizada para as atividades 1-Grau satisfatório de 
relativas ao programa social \ adequação (até 5 
objeto da parceria, indicando a pontos); 
qualificação profissional, as - Não atendimento ou 
atribuições e responsabilidades atendimento insatisfatório 
das diversas áreas, além do do requisito de adequação 
número de pessoas que será (O.O) . 
empregado e o critério de 
distribuição de pessoal para a 
execução das atividades inerentes 
ao ajuste a ser formalizado. 

- Grau pleno de adequação 

(E) Contrapartida Social da OSC: 
: (até 10 pontos); 

a OSC oferece contrapartida em 1-Grau satisfatório de 

serviços. 
1 adequação (até 5 
\ pontos); 
1 - Não atendimento ou 
1 atendimento insatisfatório 
i do requisito de adequação 
, (O.O). 

Í - Grau pleno de adequação 
1(até10 pontos); 

(P) A entidade oferece em sua 
contrapartida social ações \ - Grau satisfatório de 

descentralizadas de sua sede 
i adequação (até 5 

operacional. 
; pontos); 
1 

- Não atendimento ou 
, atendimento insatisfatório 
! 
1 do requisito de adequação 
1 (O.O). 

000050 

10 pontos 

10 pontos 

1 O pontos 

7.4.5. As propostas serão class ificadas em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total 

obt ida com base na Tabela do item anterior, assim considerada a média aritmética das notas 

lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de 
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7.4.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida no somatório do critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 

desempate será fe ito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, no somatório dos 

critérios de julgamento (B) e (C) . Caso essas regras não solucionem o empate, a questão será 

decidida por sorteio. 

7.5. Etapa 4: Divulgação do Resultado . A administração pública divulgará o resultado do processo 

de se leção no Semanário Oficial do Município e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Ibitinga: http ://www.ibitinga.sp.gov.br 

8. DOS RECURSOS A SEREMDISPONIBILIZADOS 

8.1. O valor global para o financiamento dos projetos enquadrados no presente edital com recursos 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social , será de R$ 893 .59 1,09 (oitocentos e noventa e 

três mil quinhentos e noventa e um reais e nove centavos) para 11 (onze) meses de execução do 

projeto , divididos em duas categorias: 

1. Unidade institucional de atendimento à crianças e/ou adolescentes .... ....... ................ R$ 321.206,21 

2. Unidade institucional de aco lhimento à idosos ..... .... . .................. . .............. R$ 572.384,88 

r---. 020902 FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL 

08.244.0008.253600.0000 - Parcerias com Organizações da Sociedade Civil 
3.3.50.43.00 - 01.510.000 - Subvenções Sociais 

8.2 . As OSCs participantes do presente edital, não poderão concorrer simultaneamente em outros 

ed itais publicados no mesmo mês . . 

9. DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

FOMENTO 

9. 1. As OSCs deverão comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso 1 do caput do 
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art. 2º, nos incisos I a V do caput do at1. 33 e nos incisos II a VII do caput do ai1. 34 da Lei federal 

nº 13.019, de 2014, e a não oc01Tência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 

do referido diploma legal, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 

documentos no ato da entrega do projeto: 

1 - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no 

art. 33 da Lei federal nº 13.019, de 2014; 

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

r-- eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil , para demonstrar que a organização da 

sociedade civil existe há, no mínimo, dois anos com cadastro ativo; 

lll - comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, consistente(s) em 

atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

ci vil ; 

IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ; 

V - certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 

VI - certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

VO - certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

Vlll - certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

IX - rel ação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o 

estatuto , com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 

carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

X - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço 

por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação ; 
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XI - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 
OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e seus dirigpntes 
não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, conforme 
modelo constante do Anexo III ; 

XII - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 
condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a previsão de 
contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV; 

xm - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 
políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 
Admini stração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo 
V; 

XIX declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela 
OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante. bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 
linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo VI. 

XX - ata de eleição do quadro dirigente atual. 

9.12. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de ajuste, a 

Administração Pública municipal deverá consultar ou validar as Certidões Negativas de Débitos -

CN Os apresentadas. 

r-..... 9.13. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou se constate evento 

que impeça a celebração ou, ainda, quando certidões em nome da proponente estiverem com prazo 

de vigência expirado e novas não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da 

sociedade civil ou Município interessado será comunicado do fato e instado a regularizar sua 

situação. no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da avença. 

9.1.4. Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação, a OSC selecionada que 

não atender às exigências previstas no Edital será desclassificada. 

9.2 . Etapa 5: Divulgação do resultado final do Chamamento Público para celebração da parceria, 

seguida da abertura de prazo para interposição de recursos. Nesta Etapa, será divulgado no 

Semanário Oficial do Município e na página do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ibitinga: 
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http://www.ibitinga.sp.gov.br o resultado do Chamamento Público, relacionando-se as OSCs cujos 

projetos foram selecionados nos termos deste Edital. 

9.2 .1. Divulgado o resultado do Chamamento Público, os demais participantes do certame poderão 

interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da divulgação. 

9.2.2. A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 

l - será dirigida à Comissão de Seleção e protocolada no local e endereço indicados no item 7 .3 .1 

deste Edital; 

li - trará o nome, qualificação e endereço da recorrente; 

111 - conterá exposição clara e completa das razões do inconformismo. 

9.3. Etapa 6: Parecer do órgão técnico, homologação do resultado do Chamamento Público e 

ass inatura do instrumento de parceria. A celebração do termo de fomento dependerá da adoção das 

providências previstas na legislação de regência, dentre elas a emissão do parecer técnico a que se 

refere o artigo 35, inciso V, da Lei federal nº 13.019, de 2014. A celebração do termo de fomento 

dependerá da aprovação do Plano de Trabalho por parte da Comissão de Seleção. 

9 .3 .1. O selecionado será, então, notificado a comparecer, por intermédio de seu representante legal , 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para assinatura do Termo de Fomento. 

9.3.2 . Celebrado o Termo de Fomento, o (a) secretário (a) da Secretaria Municipal de 

Desenvol vimento Social convocará a Comissão de Monitoramento e Avaliação e designará o 

respecti vo gestor (art. 2º, incisos VI e XI da Lei federal nº 13.019, de 2014). 

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAPARCERIA 

l O. l A parceria a ser celebrada terá vigência de até 11 (onze) meses. 

10.2. Assinado o Termo de Fomento, será providenciada a publicação do respectivo extrato no 

Semanário Oficial do Município, observando-se, de outra pai1e, o disposto no artigo 1 O e no 

parágrafo único do artigo 11 da Lei federal nº 13.019, de 2014, quando couber. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11 .1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 1 O (dez) dias da data-limite para 

envio da proposta. 

11 .2. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 

11.3. Eventual modificação no Edital , decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo inicialmente estabelecido 

somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

l 1.4. Os casos omissos e as situações não prev istas no presente Edital serão decididos pela 

Secretari a Municipal de Desenvolvimento Social , observadas as disposições legais e os princípios 

que regem a Administração Pública. 

11.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das infom1ações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação 

da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato 

às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. A pardisso , 

caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar 

ensejo à rescisão do instrumento , rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 

73 da Lei nº 13 .019, de 2014, às OSCs. 

11 .6. A Administração Pública municipal não cobrará dos participantes taxa para participar deste 

Chamamento Público. 

11 .7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade dos 

participantes do certame, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 

Ad mini stração Pública municipal. 

11.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Plano de Trabalho 

Anexo 11 - Planilha Orçamentária e Cronograma de Desembolso 
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Anexo III - Declaração de ciência e concordância da OSC; 
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Anexo l V - Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 

condições materiais por parte da OSC; 

Anexo V - Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 

políticos de Poder; 

Ane xo VI - Declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, 
pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público; 

Anexo Vll - Ofício de envio / checklist 

Ibitinga, 26 de Novembro de 2019. 

w 
CRISTINA ARIA KALIL ARANTES 

Prefeita Municipal 
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000057 
Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga 

SEMDS 010/2019 
PLANO DE TRABALHO 

1 IDENTIFICAÇÃO 

A NOME DO PROJETO: 

B ÁREA DE ATUAÇÃO: 

2 1 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: 

CNPJ nº : 

Endereço: Nº : 1 Complemento.: 

Bairro: Cidade: Estado: l cEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Endereço Internet: 

Nome Técnico pelo Projeto : 

Telefone: Fax: E-mail: 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto : 

B Objetivo Geral: 

e Resumo do projeto: 

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 

E Custo total : 

F Duração do projeto (nº meses): 

G Custo per capta/mês 



. 1. Identificação do projeto: 000058 
1.1. Instituição proponente: 

1.2 CNPJ: 

, 1.3 Banco: 001 - Banco do Brasil 

. 1.6 Site: 

l t.4 Agência: l i.s Conta: 

--- ----- --------·----
1.7 Certificações: 
CRCE ( ) CEBAS ( ) 
Utilidade Pública Estadual ( ) Utilidade Pública Municipal ( ) 
CMAS ( ) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente ()Conselho Municipal de Cultura ( ) Conselho Municipal de 
Educaçã9-

l.8 Nome do Responsável legal: 

1.9 RG: ' 1.10 Órgão Expedidor: 
...... ·- --- ···-·- ····-·····-~-- -··--·-·-... --......... _ ............... j 

l. Histórico da organização 

2. Justificativa 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

4. Abra ngência Geográfica 

5. Objetivos do Projeto 

5.1. Objetivo Geral 

5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 

6.1. Beneficiários Diretos (especificar) 



6.2. Beneficiários Indiretos (especificar) 000059 

7. Metodologia 

8. Resultados Esperados 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 

Resultado(s) Indicadores Indicador Meios de Verificação 
qualitativos 

l O. Recursos Humanos: 

Formação 
Profissional 
(cargo) 

es 
quantitativ 
os 

Função no projeto 
Nº de Vínculo 

horas/ (CL T, prestador 

seman serviços, voluntário) 

ai 

l, ,.. 

') 



O O O 0-....... 6 O~ 
11. Cronograma de execução do projeto (especificar mês a mês as atividades 

. desenvolvid§ls) __________ _ 

Atividades/Mês 

Plano de 
Trabalho 

Anual ---

1 1 

.....................•........... !... .... 

2 ! 3 

...... .J . 

! 

4 5 6 7 8 9 1 o 11 

' ·--~· . . ....... , ............. ••.................... ; .................... , .••....• -.........•. , .................... ; ..................... , ···················· 

1---

1 
.l_ 

Ibitinga, xx de xxxxxxxxx de 2019 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cargo / Função do Representante 



~ 

1 - l 2 - Item 
Nº 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.1 o 
1 Subtotal r--------------

2.1 

2.2 

2 .3 

2.4 

2.5 

L Subtotal 

) 

3 - Detalhamento 

) 
Planilha Orçamentária 

1 - Recursos Humanos - Contratação de 
Eauioe T · · 

3 -
Quant. 

4 - 1 s -
Unidade Duração 

6 - Valor 
Un 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
.... ··-······-···-·--·-······· . ·---···-··-·--······ ---·-·--···-··-····-··---·---------········-········---·--··--·--···-·-·'···· 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

R 

R 

R 

R 

R 

r 3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 

n~ 1 1 1 1 1 1 - . 1 ~ 
1 Subtotal ---------····--·········----·----·····----------4--uniformes - ~~s~~s~~sz;,;lfujj~;~~;1-···----· ----~ 

Ui 1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ 
l Subtotal 1 R 
'------··----··--·-···-- .h •• ______ ..., ___ ... -.------ -- - -----------·--···----···· --··· --·---------.. ·-· - -----·-- -- ---------------·-----··-- ···········--------_...___ 



~ 

) ) 
5 - Divulgação - Despesas com Materiais de 

1 I; 1 1 

.. , 

1 1 1 1 r 
Subtotal 

6 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

1 ~ ~ 1 1 -- 1 H 1 1 1 r 
Subtotal 

7 - Manutenção - Despesas de Manutenção 
Administrativa 

1 ~ i 1 1 --- 1 H 1 1 1 1: 

Subtotal 

-~~-----'-----.--- ---" ........ -·-···------ __ ----------- ' _,_L__ j TOTAL PROJETO l 1 

Nome completo do representante legal 
Cargo / Função 

Ibitinga, XX de XXXXXX)< 

o 
o 
o 
<.:> 
O) 
[...,;) 



~ 

) ) 
t:.d1ta1 de Chamamento t-'ub11co para 1 ermo de t-omento lb1tinga ::it:.Mu::; n° u1 U/lU1 ~ 

Cronograma de 03_~~-~bolso --.. T 
1 - Nº 1 2 - Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 7 - Total 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

1.1 R$ 0,00 

1.2 R$ 0,00 

1.3 R$ 0,00 

1.4 R$ 0,00 

1.5 R$ 0,00 

1.6 R$ 0,00 

1.7 R$ 0,00 

1.8 R$ 0,00 

1.9 R$ 0,00 

1.10 R$ 0,00 

, Subtotal 
-··----· 

_____ L_ __ . __ . ~. o,oo I 
..-_.,i :---------

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos ! 
2.1 R$ 0,00 

2.2 R$ 0,00 

2.3 R$ 0,00 

2.4 R$ 0,00 

2.5 R$ 0,00 

1 Subtotal 1 -- 1 ____ _J __ 1 R$ o,oo i - ·-·-- ·-··. 
1 3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 

1 ~; 1 1 ---, 1 1 1 1 fü rn 1 
: Subtotal Í 1 ! 1 Í 1 R$ 0,00 1 

o 
o 
C> 
o 
cn 
w 



~ 

) ) 
t::d1ta1 de Ghamamento l-'Ubl1co para 1 ermo de romento lb1t1nga ~t::IVIU~ n° u1 u1:zu1 ~ 

4 - Uniformes - Despesas com Uniformes I Camisetas : 

4.1 R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

! Subtotal 5 ~ -Di~ulgação - Desp~~a~-Lm Materia} d;Divulgação J ______ --·· J_ R$ .. ___ _q,oo4 
5.1 R$ 0,00 

5.2 R$ 0,00 

5.3 R$ 0,00 

5.4 R$ 0,00 

1 Sub_t?,tal 

i 6 - Ad;.;;i~·istr;Ção - Despes;;A~in ist~ativas ;Prest;Çã~-ej Cont;~ - ·- -~ R$_ -~1 
6.1 R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 
-, . . ! . ' 
~.!!.?__t?tal ···--······ -·- . 7- =·M;~Ct;~Ção - Desp~;;~--~~ M-anutenç·ã~·Ad·~~~; .... . __ _L _______ .J R§_ ~ 

1 i ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~ rn 1 
1 Subtotal i j i l l 1 R$ 0,00 l 
L ___ - TOTAL PROJETO 1 1 1 1 1 R$ 0,001 C) 

2 

o 
C> 
C> 
C") 
~ .... 
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26 de Novembro de 2019 
À Prefeitura Municipal de lbitinga 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMDS 010/2019 
Referente: (inserir o nome do projeto) 

De acordo com o que preconiza o artigo 7.3 .1 do presente edital , 

encaminhamos o respectivo projeto de proponência da (o) nome do proponente: 

( X ) Plano de Trabalho ; 

( X ) Planilha Orçamentária ; 

(X) Cronograma de Desembolso; 

(X) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 
previstas no art. 33 da Lei federal nº 13.019, de 2014; 

(X) Ata de eleição do quadro dirigente atual ; 

( X ) Cópia do RG , CPF e comprovante de residência do representante legal ; 

( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ; 

(X) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado , como conta de consumo ou contrato de locação; 

( X ) comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto 
de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, 
consistente(s) em atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou 
entidade(s) da administração pública , organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil ; 

( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ; 

( X ) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual ; 

(X) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-CRF) ; 



000066 
(X) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

(X) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

(X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de 
que a OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 
13.019 , de 2014 , conforme modelo constante do Anexo Ili ; 

(X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção 
de condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a 
previsão de contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV; 

( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública celebrante , bem como seus respectivos cônjuges , 

~ companheiros ou parentes , até o segundo grau , em linha reta , colateral ou por afinidade, 
conforme modelo constante do Anexo V; 

(X) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, 
pela OSC, com os recursos repassados , de servidor ou empregado público , inclusive aquele 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante , bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau , em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo 
constante do Anexo VI . 

( X ) CD ou Pendrive dos documentos elaborados . 

Cordialmente, 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO Ili 000067 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE 

REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a [identificação organização da sociedade civil - OSC] atende a todos os 
requis itos previstos na Lei federal no 13.019, de 2014, para celebração do termo de fomento , e que 
a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 
regência impeditivas da formalização da aludida parceria . 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO IV 000068 
DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33 , caput , inciso V, alínea "c, e respectivo § 5o , da Lei 
federal no 13.019, de 2014, que a [identificação organização da sociedade civil - OSC] , contratará, 
com recursos da parceria , os materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento 
das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas . 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



. ,...-...,_ 

ANEXO V 000069 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO QUADRO 
DIRETIVO DA OSC DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro , em conformidade com o art. 39 , caput, inciso Ili , da Lei federal no 13.019, de 2014, 
que a [identificação organização da sociedade civil - OSC], não possui no seu quadro diretivo 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade 
da Administração Pública celebrante , bem como seus respectivos cônjuges , companheiros ou 
parentes , até o segundo grau , em linha reta , colateral ou por afinidade. 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2019 . 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO VI 000070 
DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A 

QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS REPASSADOS, DE SERVIDOR OU 
EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CELEBRANTE 

Declaro , em conformidade com o art. 45 , caput , inciso 11 , da Lei federal no 13.019, de 2014, 
que a [identificação organização da sociedade civil - OSC], não contratará ou remunerará a 
qualquer título , com os recursos repassados , servidor ou empregado público, inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante , bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes , até o segundo grau, 
em linha reta , colateral ou por afinidade. 

lbitinga, xx de xxxxxxxx de 2018. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Ibitinga, 26 de novembro de 2019. 

Do Departamento de Compras 

Para a Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Processo Administrativo: 9339/2019 

-~ CHAMAMENTO PÚBLICO nº 009 e 010/2019 

Solicitamos seja procedida a análise minuciosa do edital e 
demais anexos do processo licitatório acima identificado, 
especialmente quanto à formalidade e legalidade do mesmo. 

i Ladeira 
pras e Licitações 



PREfEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

DO GABINETE DA PREFEITA 

000072 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 9339/2019 

Referência: Chamamentos Públicos 009 e O l 0/2019 

Com base na documentação e pareceres constantes do 
presente processo administrativo, DETERMINO a 
publicação dos chamamentos Públicos 009 e 010/2019, com 
as cautelas constantes na legislação de regência. 

novembro de 2019. 

vJ 
CRISTINA ARIA KALIL ARANTES 
PREFEITA MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA ~ 
Rua Miguel Landim 333 _ e .. !:lefo_n~ (16) 3352 · 7000 / Fa:ng6') ~;~~'.~g;;sp · 14.940-112 

ww.1b1tmga.sp.gov.br. CNPJ 45 .321.460/ 0001 -50 . 
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IBITINGA 
DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

PREFEITURA 1SAMS 1SAAE1FEMI B 1 LEGISLATIVO 
0 R. Miguel Landim, 333 - Centro ~ (16)3352-7000 

lbitinga/SP, terça-feira, 26 de novembro de 2019 - imprensa@ibitinga.sp.gov.br - Ano: 1 Ed ição: 0143 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2019 - A Prefeitura de lbitinga, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. com 
fulcro na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 

,---.,,3lterações. torna público o Chamamento n.º 009/2019 visando à 
seleção de projetos apresentados por organizações da sociedade civil 
sediadas neste município, interessadas em celebrar termo de 
fomento, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações 
que auxil iem na promoção, proteção e defesa de direitos de crianças 
e adolescentes. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 30 
de Dezembro de 2019, das 9h às llh e das 13h às 18h, em envelope 
lacrado no Setor de Protocolo. Mais informações e/ou edital completo 
poderão ser obtidos pelo Site www.ibitinga.sp.gov.br ou pelo telefone 
16 3352 7002. lbitinga, 26 de novembro de 2019. Cristina Maria Kalil 
Arantes - Prefeita Municipal. 

lbitinga, 26 de novembro de 2019. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

CHAMAMENTO PÚBLICO 010/2019 - A Prefeitura de lbitinga, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. com 
fulcro na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 
alterações, torna público o Chamamento n. 2 010/2019 visando à 
;eleção de projetos apresentados por organ izações da sociedade civil 
sediadas neste município, interessadas em celebrar termo de 
fomento, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações 
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - acolhimento de 
crianças e idosos. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 
30 de Dezembro de 2019, das 9h às llh e das 13h às 18h, em 
envelope lacrado no Setor de Protocolo. Mais informações e/ou ed ital 
completo poderão ser obtidos pelo Site www.ibi tin ga.sp.gov.br ou 
pelo telefone 16 3352 7002. lbitinga, 26 de novembro de 2019. 
Cristina Maria Kalil Arantes - Prefe ita Municipal. 

lbitinga, 26 de novembro de 2019. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Considerando a devolução da notificação, referente ao lançamerito 
de ISS/CONSTRUÇÃO CIVIL, enviada ao contribuinte por meio de AR; 

Ficam os contribuintes , abaixo relacionados , NOTIFICADOS do 
lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza na 
qualidade de substituto tr ibutário nos termos do art. 9 º da Lei 
Complementar Municipal 148/2017. 

lmp.osto arbitrado nos termos do Art. 26 da Lei Complementar 
Municipal nºl48/2017 

Contribuint~ Processo Local da Obra Padrão/Área Valo r lSS Vencimento 

Sales 
Loteamauetos 6327120 19 Rua Miguel Luiz RJ "S' RS 868,SS 15/1112019 
LTDAME Chies n ' 2 13 quadra 

09 lot< 07 Jardim 105, 325 M' 
Roseira ~ 

Dorvalin~ 6321i101 ~ Rua 2 t " 5:2 quadra R 1 }.; 
Favero 6~ lote 2~ Jit-rdirr. 100.325 M::. RS 8:.!7 .J2 lSl t /:?019 

dos lpês IV' 

Carlos Rua Marilda Alves RI~ 

Henrique 6J21;2019 
Lac:orte 

Lo!""'n' 71J quadra 125 , 9~ M' RS 1.038,38 1YlP2019 
22 lote 17 Úttlim 
Tropical 

Launberlo 6:>2 7i1019 Ru• 05 n• 682 e 683 RJ B 
Angeluc:ci qnadra. ~1 lote' l9 147.51 M' RS 885,1 1 !Sll/2019 

Jardim dos !pés IV 

O tributo ora lançado poderá ser retirado no Atendimento Presencial 
da Divisão de Rendas Mobiliárias: 

Rua Miguel Landim nº 333, Centro, Fone 3352 - 7000 

09:00 as 11:00 h, 13:00 as 18:00 h segunda a sexta-feira. 

lbitinga SP 26 de Novembro de 2019 

Patrick Allan jose Zapata 
Agente Fiscal Tributário 

Fernanda Marcadoni 
Coordenadora Divisão de Renda s Mobil iárias e Imobiliárias 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO ISSQN - IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA . 

Publicação Assinada Digitalmente• Para mais informações acesse:www.ibitinga.sp.gov.br 

2 



276 - São Paulo, 129 (224) 

11111/2019. Enceriamento 10/12/2019. Horârio 08:30. O Edital 
e seus ane11os poderá S('I ob1ido no sllio eletrônico oficial da 
P1ereitura: WMv.honolandia.sp.gov.bf ou junto ao Depanamen
tu de Suvumentus. Setor de Cadastru. na Rua .losê Clttudiu Alves 
dos Sanlo!o, n• 585, Remanso C.:impineiro, Hortolândia/SP. das 
08:00 ãs 11 :30 e das ll:OO ãs 16:10. mediante o motiimen10 
JOS colr~ plihilOS da impoi-lância de R5 0.32 po1 loha. HQI'· 
toMndia, 2G de novembro de 2019. Claudemir Aparecido Mar
ql.IPs francisco/S!cre1ã110 Municipal Interino M Adminimaçdo 
eGest.lode~soal. 

EXTRATO DE TERMO OE PRORROGAçAO n• 51512019. 
CONTRATO ORIGlNARIO n• 304/2018. PMH n• 1027512018. 
lomilda de Preços nºOS/2018. Obje10: coouatai;iio de empresa 
especializada em e~ecu~Ao de servi~os tk 1opog1i1lia t tlabo
ração de docu~nlos para ur1ificaç.\o e desmembramrnto de 
.iieas. Contratada: R1ca1doA111onio de Souza Topografia r Cons
u~ão, CNPJ 12.lS4.S8410001-82. Pmo 12 meses conttldos de 
06111n019 a 0511112020.Assinatura 06111f2019. Hortolãndia, 
06 de novembro de 2019. sergio MarMCO Torrecillas/Seuetilrio 
Municipal de Obras. 

Extraio de Termo Rescisão 52712019. Resci!oão do Con· 
ua10 originãrio 36212019. Chamõda pôbliu 04/2018. PMH 
30SJn018. Maria do Aivio Rocha Santos. CPF 523 .861.98S-53. 
Objeto: Credenciamento de aqenm educacionais, pata a l)l'es
ta~.kl de serviços. RM<isão do contrato com fulcro no artigo 79, 
incisu ll . Assinatu1a 1211112011.:1. Ho11olándia, 12 de NuvtinUru 
de 1019. Silldia Mara Fagundes ken~ec1etá1 la M1,111k1pa1 de 
Educação,Ci~ciaeil'Cn<Jlogia . 

EXTRATO DE TERMO OE ACRtSOMO E PRORROGAÇÃO n" 
S2S/\9. CONTRATO ORKilNARIO n• 33Gl17. PMH n• 8012117. 
Prl'9.ion• S4117.0bjeto: Pmtação de mviços df9e1fncia
men10 do abastecimento de combustivel em veiculos e ouuos 
S!1viç01 p1estados por postos (ledenoados, por meio da implan
tação e ope1ação de um sistema informalizado e integrado 
com uti li1ação de un3o de pagamento magnético ou micro 
processado e disponibi6zação de rede oedenciada de postos 
de combustiveL comp1eendendo dis11ibuição de etanol gasolina 
comum, diesel bem como serviços complememart>S de coloca· 
çâo de ôleo. lubtificantes e dt1ivados e serviços de lavagens para 
a lro1a de veiculas au!Ofnolo1t>S da P1efeitura de Ho11olândia. 
Conoatada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO OE SENEFI· 
CIOS EIREU EPP, CNPI 25.165.749/0001·10. Valof doAcrfs<imo 
RS 223.300.00. Valor da P1orf09Clção RS 1.501764,42. Prazo 
10 mem. contados de 081 1212019 a 07109/2020.Assinatuia 
1111112019. Hortot:india, li de novembto de 2019. Ctaudemi1 
Aparl'Cido Marqul'S Franc1sco/Secre1á110 1nierino de Administra· 
ção e Gestlio de Pessoat Ma1y Guiomar Almeida Rocha/fundo 
Munic1p.ilOeSaUde, 

Julgamento- Conco11i!nc1a Pública 0712019. PMH 
811312019. Conuataçao de empre~a especializada para eAe· 
cuçào de setviços de modernização. otimizaçkl l' expansão da 
iluminação ~1blica em diversus locais 00 Municlpiu de H0<tul~n
di.i . Após andlis t Jl'la Comissiio hprclrica dt Lki\ações,, foram 
d.m1fic.ldJs. 1• klgar a pi~ta da empreSd Citi!luz Serviços 
de Iluminação Urbana S/A. 2• lugar a p1oposl11 da empiesa 
Tecnoluz Eletricidade Lida. fo1am desclauiílC.ldas as propostas 
das l'ml)l'uas llumitKh Construtora ltda e Terw.:1n SoluçÕl's em 
Eletricidade r.dUstria e Comercio lida, Foi julgad.l vencedo1a da 
concon!ncia em t?i91afe a emp1esa Citéluz Selvi{os de Ilumina· 
(ão Urbana SIA. Fka abeno o prazo de S di~ Uteis. contados a 
p.:inir do dia seguinte ao desta publicação, pata a intl!fpos1ção 
de eventuais 1ecu1sos. na l01ma do disposto IMl a1tigo 109 da lei 
n• 8.666H3. HOfloündia. 26 tJe novembro de 2019. Hortência 
R1bei10 rluneYPresidente Comissão hpedfica d' tirnaçÕl's. 

PREF EITURA MUNICIPAL DE IACRI 

HOMOlOGA(AO 
O PREGÃO PRESENCIAL ~r 018/2019, para a aquisiç.\u de 

aiê 200 CestJS de Natat de-v1damente embaladJs "'" mattrial 
;ip1op1iado, a serem doadas p;ira lõ1T1ilias caientes do municipio 
de lacri, foi homob}ildo para a filma SANTO ANTONIO PRSI 
ALIMHHOS LTOA • ME, no valo1 total de até RS 13J88,00. 
CondiçÕl's de pagamt!nto: conforme editill. 

l.xri, 26de novembl'ode 2019. 
Carlos Aberto Ft'i" · Prefeito Municipal 

lhAI~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ 

PreglloPr~enoa1nº 07312019. 

Proceno Adminisuauvo 11~ 294012019. 
HOMOLOGAÇÃO 
Objeto· "Contrata~3o de Jl'Ssoa iurldita, para aqu1s1ção de 

02 (dois) veiculos de passeio. automolOI', Ok.m (wo quilomeiro). 
que sr1ão utilizodos para~ Departamentos SO(.ial e 5aUde. do 
Munidpio de ba1!/SP" . confo1me Anexo 1 (Termo de Releri!ncia). 

HOMOLOGO o julgamento e a ad1udic<lção da P1egoeira 
e Equipt de Apoio ao objeto do ielerido PregAo Pmenc1al 
n· 073,'2019. as 5ci1an1es: OISCASA - OISTRISUIOORA SAO· 
CARLENSE OE AUTOMOVEIS LTOA. iMCli la no CNPJ sull u n• 
59.599.134/0001-13. para o iiem nºOl (02 velculos automotor 
OKM para Dep. SaUde e Social) valo1 unittnio RS 52.900.00 (cin· 
quenta dois mil ' novtcenttiS 1t<1is), tot.1lizando o valor de RS 
IOS.800,00 (cento l' cinco mil e oitocentos !l'ais). 

l b.ltl!ISP.20deno~emb1ode2.0 1 9 

JOS~ lUIZ PAREllA • Prelei10 Municipil l 
Pregão P1esencia1n•o1412019. 
P1oc:essoAdministr<ilivon• 316~120 1 g. 

HOMOLOGAÇÃO 
Objeto. "Contrala~ão de Pessoa Juridica. para Aquisição 

~ um Apard10 de ca1diografla e uma Cámilla dr ~acina com 
pmg1ama 'JAN. para seiem utihl<>dos pelo Oepanamtnto de 
5aude no municipio de rbat!J'SP, conforme Anexo 1 ílermo de 
Referência)•. 

HOMOLOGO o 1ulgamento f a .ad1udicaçào da P1pgoei1a 
e Equipe de Apoio ao obJl'IO do retem:icl Pregtlo P1~en<1al n• 
07411019. as licitanll'S'. HM UN(K-ME. inscrita no CNPI sob o n• 
00.660.66410001·81, pa1a o i1em n• 01 (cAma1a de conserva1;:io 
dl' 1muiobiolôgicos) valor total RS 14.500,00 (qua1om mil e 
quinhentos reai~). HCENTER COMtRCIO OE PROOUlOS HOSPI· 
TALARES EIRELl·ME, mscrita no CNPJ sob o n• 04.576.769!0001-
03, vara u item n• 02 (moni101 fetal cardiutvcó91afu gemelar) 
valot 101al RS 11.900,00 lon?e mil e novt>cenlos reais). 

lbat i!l5P. 25 de novemb10 de 2.019 
JOS~ LUIZ PAREllA · Prefeito Muniop.:;I 
AVISO OE tlCITAÇAO 
PREGÃO PRlSENCIAt N" 07711019 
Objeto. "Cootra1aç:io de IX'SSOil 1u1idica. EXClUSIVAMENTf 

par;i microempresa. emrwes,\ de pt!flueno porle ou micro· 
•'"P•Hntkdor indilliduJl pJl <l aquis1(.io de en•ovoi~ (c.1mi1, 
mes.:i banho e uso pessoal) a serem uliflzõdos pelas creches do 
Oep;u1ame11to Municipal de EdlKaç.lo e Cultuta no M11nicipio 
do lb,itê!SP ", 

Data do P1egão: 10/1212019 .ls 09h00m 
P101oco10: atê as 08h4Sm do dia 1011212019 
local. Depanamenro d, Compra ~ e Licitações da Pfl'feitura 

Munic1p..1I de batt, loc.ilízado n~ Avenidas.lo João, n.• 1711 -
Ctntro-bat~/SP. 

0 DEPARTAMENTO OE LICfTAÇÔES torna pliblico que. na 
data, hor.lrio e local acima as~inalados. laia 1eahzar licitação na 
modalidadt> PREGÃO PRESENCIAL. com crnério de iulgamento 
pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

Diár io Ofi cia l Poder Executivo - Seç~o 

Conforme Decreto n' 2.173 de 20 de levereiro de 2019, fita 
designado Preqoeiro e Equipe de ApOlo. em obediência ao .migo 
3'. inoso§ 1•,da lei fedmln.• 10.S20/02. 

local ' ho13riu pa1a 1'tirada tJu Edital: °'pa1tamtnlu tle 
Compras e ticitaçõrs da Prefeitura Municipal de lbatt, localiza· 
da na Avtnida São João, n• 1.77 \, Cent10, no ho1ã1io compreen· 
dido entre cl~ Oah .'.Is 12h e dil~ 13h30m ã~ J 7h. de segund.1 i1 
sexta-fe1r.i, e amda. 91atui111mente ptlo site: http://www.ibate. 
sp.gov.br no link "licita<ôt-s Ptihllcas - P11~93o Presencial". 
1nfo1mações ;idicionais poderão ser obtidas por meio do telelont' 
116) 3343.g3ooruma1s2076e2071 . 

lbateJSP. 25 de novemlwo de 2.019. 
M.li1uManoelaHunandesdelima Prl'(}Oe11a 

IBIRAREMA 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE IB IRAREMA 

AVISO OE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCLAl) EM SISTEMA OE REGISTRO OE 

PREÇOS N.• HS/2019 
O Senhor Prefeito do Municipio dt lbiraíl'ma • SP comunica 

aos interessados que se encontra aberto no Seto1 de Lic1t;u;õcs, 
o processo lici tatório na modalidade PREGÃO (PRESENClAU EM 
SISTEMA OE REGISTRO OE PREÇOS n.• 13512019 do tipo meno1 
preço para o valo1 un1t.1110, que 11.'m POf ob1e10 aAquis1ç,fode 
P10f.lutos alimen11Ci01 UeflS tracamdos. OAlA DA ABERTURA 
0911212019, a pa11i1 das 08JO hOfas. O fdi!al com as espe
cifkaçües e demais detalhes, t>ncunlram~e ã diwusiçãu dus 
m1eressados no sue www.ibirarema.sp.9ov.br e-mail: licilJcaoO 
•bira1ema.sp.gov.b1 · o,pto. de lKnaçõ's. Av,nida Deputado 
Nelson Fernandes. n• 150, l>harema/SP ·das 08:00 .\s 11:00 e 
das 13:00 tas 16:00 ho1as. Fone/Fax - (14) 3307· 1152.tbirarem.l, 
26 de novembro de 2019.THIAGO ANTONIO BRIGANÓ- P1tlei10 
Municipal 

AVISO OE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAl) EM SISTEMA DE REGISTRO OE 

PREÇOSN.• 136/2019 
O Senho1 Piefeito do Municipio de lbitarema - SP comunica 

aos inte1tssados que se enconua aberto no s,1or de licitações, 
o processo licitatórto na modillidade PREGÃO (PRESENC IAL) EM 
SISHMA OE REGISTRO OE PREÇOS n,• 13612019 do tipo menm 
l)l'eço para o valo1 unitá1io, que tl'm por objetoaAquisiçáode 
Utilidades e \Jtens!lios para cozinha e afins. DATA DA ABER· 
TURA: 0911212019, .i p.Jrtir das IJ:.30 h01as. () Edital com as 
esp"ificaçõe~ e demais de1aties. encontram·se :i disposição dos 
interessados no si te: 1oYww.ibir,nema .s p.qo~.b1 e-mail: li citclCàOU 
1bi1arern.uµ.yov.br - Oep10. de L1c1taçóes. Avemda Otpu1cldo 
Nelson Ff'rn<1ndes. n• 350. t111arema/SP ·das 08:00 ~s 11 :00 l' 
das 1 J:OO As lú:OO huras. Fvnelfax - (14) 3307- 1152.11.>irMema, 
26 de novembro de 2019.l HIAGOAN IONIO BRIGANÔ • ?fl'fl'll o 
Municipal 

IB ITJ NGA 

PREFEIT URA MUN ICIPAL DE IBJTJNGA 

CHAMAMENTO PÜSUCO 00~120 1 9 - A Prefeitura de tbi· 
tinga, por inteimêdio da Secret<Uia Municipal de Govemo. com 
lukro na l'i ledc1al n• 13.019. de 31 de julho de 2014 e suas 
alterações. to1na pUblico Chamam,nto n• 00512019 visanóo a 
~ele<; ão de p1oje1os ap1esent.'ldos po1 or9anizaçãM da sociedade 
civil sediadas neste municipio. inttiessados em celeb1ar termo 
de fomento, tendo por objtto o duenvolvimento de Serviços de 
Assistência A SaUde nas ~eguinlt>S llreas: Controle de 2oonoze~. 
apoio não-ambulatorial ã pessoas portad01as de Cãncer e aten· 
dimt>nto n:.o-ambulatorial, recuperação e µ!l'venção da deptn· 
dencia quimica. As propostas deve1ão ~er apreientada~ .ite o 
dia ]Ode Ot>zemb1odt 2019, das9hc\s \Ih e das 13h âs 18h, 
em envelope lacrado no Setor de Prot1.Kolo. Mais inlo rm.i~ões el 
ou edital comple10 poder:io ser obtidos pelo Si1e www.ibitinga. 
sp.9ov.bioupelotelefonelú3352 7002.lbitinga.26denovl.'m
bro tJe 2019.Cristina Mane\ Kc\li lArantes- Prefeita Municipal. 

CHAMAMEllTO PÚBLICO 00ó/20lg -A Preleitu1a de lbitin
ga. po1 intermédio da Se<1etaria Municipal de Governo e Fundo 
Social de Solidariedade, com lukro na Lei federaln• 13.019,de 
31 óe julho de 2014 e suas ah.er~~ões. toma pUblico o Chama· 
1Mnto n• 006/2019 visando ã seleção de projetos ap1esent/KJos 
por organizações da sociedade civil sediadas neste municipio, 
inteiessados em celebrar teimo de fomento, ttndo po1 objetu 
o desenvolvimento de <ttividadfs ou <t<;ôes de P1oinor;ão da 
Cidadania ~ pessoa~ em situação de Vulner,1b1lidade Soei.li 
atravês do fornecin1en to de alimentação. ,,u~ilio n;i higiene 
pessoal e o fornecimento de vestuàno As piopostas deve1ão m 
Jp1~entad.ls Jtê o dia 30 dt' Oe1embro de 2019, das 9h ãs !Ih 
e dasl3h âs l Bh,ernenvelope liK'.1adonoSeto1<le:P10tocolo. 
Mi1s inf01maçõe-s e/ou edital completo pode•ão sei ob1idos Jl'IO 
Site www.1bitrnga.sp.gov.l.>r Qu pelo telefone 16 BS2 7002. 
lbitinga, 26 de no~emb10 de 2019. Cris tina M<1r1a Kalil A1ame~ 
- Prefeita Municipal. 

CHAMAMENTO PÚBLICO 00712019 ·A Prelei1u1a de 1bitin
gil, por in1ermedio da Secretaria Municipal dt> Educaçao. com 
luk:to na lei l~ral n~ 11.019. de 31 de julho de 2014 e suas 
alletações. torna pUbhco o Chamamento n~ U07120\IJ visando il 
seleçâo de p1ojetos apreselllados PCN 01ganizações da sociedade 
civil sediadas neste municipio. inte1essadas em celebrai teimo 
dt fomento, tendo poi objeto o desenvolvimento de atividades 
ou a1;ões tJe atendimento educacional especializado a pessoas 
com der1Citnda. As propostas deverão ~r apreseni.xfas atê o 
dia 30 dt Dezembro de 2019, das 9h ils llh l' das 13h ils 18h, 
em envtloJI' li'!Clado no Se1or de Protocolo. Mais informações '1 
ou edital comple10 poderâo ser obtidos pelo Site www.ibitinga. 
sp.9ov.br ou pelo telefone 16 3352 7002. l>itinga, 26 de novem· 
two de 2019. Cristin;i Maria Kali lArantes- P1elei1a Municipal. 

CHAMAMENIO PÚBLICO 00812019 ·A Prefei1u1a de lb1· 
tinga. por imermedio da Secre!ari;i Murnc1pal Culwra. com 
fuk.10 na Lei leder;il n• 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 
Jht1a(ôes. torna pObhco o Chamamrnto n• 00812019 visando .i 
seleção de pro1e1osaprese11tadospor 01gauizaçõesdasocied.1de 
civil sediadas nesie munidp10. inte1ess;id;is tm cek!bra1 termo 
ele fomt'nto, tendo J)OI' ob1eto o deseovolvimento de a1ividad@\ 
ou ações culturais liyadas a cullura l' a ane. As propos1as 
deverão ser apresentadas ati o dia 30 de De1embro de 2019, 
das 9h .is l lh e das llh as 1Sh, em envelope taoado no Setor 
de Protocolo. Mais inlo1mações e/ou edi1al completo pode1.io 
i-l'f obtidos pelo Site www.lbitinga.sµ.gov.br ou pelo te lelone 16 
3152 7002. lbitinga, 26 de novernb10 ele 2019. Cristina Maria 
KalilArantt>S-P1eftitaMumc1paJ. 

CHAMAMENTO PÜBUCO 00912019 ·A P1efeilura de IUitin
ga, po1 inte1mêdio da Secietaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, tom lukio na lei lede1al n• 13 .019, de 31 de julho 
d~ 2014 e su;is .iher;u,ôes. tOfn;i pUbh u u Ch.1mamento n• 
00912019 vis.ando .l sele(âo de pro1e1os apresentJdos por 
019ao1z;.~6~ dol ~ocltda~ covi l sed1ad.u ""~te muoicipio, 
in teress.:>das em celeb1J1 termo de lomen\O. tendo por objeto o 
desenvolvimento de .iuv1d.>des ou açõt'S que .lU~1 1iem na promo
ção. proteção e delesa de diiei111s de c1ianças e adolescentes. As 
propostas dever.lo ser apresentadas atê o dia 30 de DeLemb10 
d' 2019, das 9h tis llh e das 13h lls !Sh, em ~nvelope laC1ado 
no 5elo1 de Protocolo. Mili~ mfom1a~õcs e/ou edital complt<to 
poderclo ser obti~ pelo Sitr www.ibi1ing.l.sp.gov.b1 ou pelo 
1tlefo'1e 16 HS2 7002, lbiringa, 26 de rMlvembro de 2019. 
Cns1inaM.l1iaKaltl Arantes - P1tleitiMunicipal. 

CHAMAMENTO PÚBLKO 01012019 ·A Preleitu1a de lbi1in· 
ga, po1 i1lle1mtdio da Secretari.i Municipal de Desenvolvimento 
Social, com fukro na lei lede1al n• 13.019, de 31 de 1ulho 
de 2014 e suas altera~()e). toma pUblico o Chamamento n• 
01012019 visando a seleçtlo de p1oietos apresentados por 

organizações da sociedade civil sediadas nestl' munidpio, 
interessadas em celebrar ltrmo de fomento. tendo por objeto 
o desenvolvimento dl' arivid.Jdes ou ações de P101~ao Social 
Especial t.le Ah.a Complexidade - acotlimento de crianças ' 
idosos. As propostas deverão ser ap1esentadas atê o dia 30 de 
Oezemb10 de 2019, das 9h .is 11 h e das 13h â~ 1 Sh, em envelo
pe l.1C1ado no Seior dl' P101cxolo. Mais inform.1çÕh e/ou edi1,1I 
comple10 podetão ser ob1idos pelo Site www.1bi1mga.sp.gov. 
br oupelotell'fone 16 BS2 7002 . tbitin9a, 26denovembrode 
2019. Cristina Mari.l Kalil Arnnles - P!l'feit.l Municipal 

PREGÃO PRESENCIAl N- 08812019 - Abertu1a - Objeto: 
Regisuu dl! P1~os 1iara aquis~ôes futuras e parceladas de 
diversos tipos de matl'fiais elêtricos e ventiladofes. Sessão 
de lulgamen10: 10 de dezembro de 2019, .ls 09h3Cmin. Mais 
informações t'/ou edital completo poderiio ser obtldtiS no Oepar· 
tamento dl' Comp1as da P1tfeitu1a ou pelo si1t www.íbitif'19il . 
sp.govh. lbitinga. 26 de novembro dt 2019. Cristina Maria Kalil 
Arantes - Preíeita Municipal. 

IG ARAPAVA 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE IGARAPAVA 

AVISO OE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL tl" 06412019 
PROCESSO ADM INISTRATIVO N' 10912019 PROCESSO UCITA
TÔRIO EXCLUSNO ÀS M.EJE.P.P.IEQUIPARAOAS O Munídpio 
de lgaraµava/SP, pot inle11111!dio e.la P1eltitura Municipal 1oma 
público. para conhecimento dos in1e1l'Ssados. que a ?rego· 
ei1a e sua Equiµe tleAµ1.1iu. reuniMe-âu nu dia, h0<a e local 
design;idos neste Edilal. onde 1tilliza1.1 certame lici!illório. na 
modalidade de PREGAo, na forma PRESENCIAL, pl'lo MEt~OR 
PREÇO, cujo objeto t PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS OE IMPRESSAo 
E MONlAGEM OE CARN~S OE IPTU E ISS. Cledenciô1'1'1ento e 
recebiml'llto de envelopes (pioposta de preços e habililaçào): A 
pa11i1 das OShOOmin ás 09h00min do dia 12112ll019. Disputa de 
lances: A partir das 09h00min do dia 12112/2019 ou quando do 
encenaml'lltO dos c1tdenciamentos. Valai estimado desta licita· 
~ão: RS 20.000,00 fonte de recu1sos: P1óprios. local de Consulta 
do Editat O Edital e stus anexos podetão ser visuahados junto 
.lOl'oltal eletrõnicooficiil!da PrefeituraMwiicipaldel9arapava/ 
SP. pelo ~nk.: \<httpJlwww.i9arapava.sp.9ov.br OU poderão ser 
retifad~ jun10 a<.1 Oepartamento de Licitaçâo • situado na Rua 
Dr. Gabriel Vilela, 413 • C'nt10, portando CD-ROM ou pen dtive, 
ou ainda, solicitado atravk do e-mail\<cpl@iga1apava.sp.gov. 
brb ou igarapava.lic@gmail.com . Demais informa~ões poder~ 
Sl'f obudas pelo telefone (16) 3111-8200-iamal 212 lgarapava/ 
SP, 26 de novembro de 201 5. {,mi IOSE RICAROO RODRIGUES 
MAnAR - Prefeito Municipal 

ILHllBELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAB ELA 

RATlfKAÇÃO 
ProcessoAdrn. w \ \ 736-4nOl8 - DISPENSA OE LICITAÇÃO. 

Ratifico, nos termos do J1tigo 24 Inciso XIII da Lei Fedtial n• 
8.666193 e suas alteraçãt's. mediante pacecer jurldico e dt'cisão 
da Secmâria Municipal de Desenvolvimento Econõmico e do 
Tu1ismo. a dispensa de l icitação para a contlatação da empresa 
FAT Fundaçao dt Apoio ã Tecnologia, CNPJ 58.415.09210001· 
50 pa1a a l)l'eSlação de serviço de minislla~âo de cursos de 
qua~fica(ão profissional no valor de RS 176.034,83. llhabela, 
25111/2019. Maria das Graças F. dos Sanlos Souza - Prefeita 
Municipal. Processo Adm. n• 16842-312019 INEXKilBIUOAOE 
OE LICllAÇAO • Ratitico nos termos do artigo 25 Inciso 111 da 
Lei federal n• 8.666193 e suas allerações. e Parecei Refe1encial 
n• 00512018 da Procuradoria Muniop.al, a de<isào da 5ecre1lma 
Municipal de Oesenvol~imento Econômico e do lu1ismo , a lne
x1gibiUdJde de t1ci1ação para a con11a1ação da Empre~a ( ajUl'iro 
P1odu~ões, CNPJ 15.S97.81610001·11 p.:ira a aprl'Senta~.lo da 
BandaCaju&Cas1onha.porocasiáodoeven10FestivaldoXare
le1e. ao vab de RS 23.000,00. llhabela, 25111 /2019. Ma11a das 
Gra~as F. dos Santos Souza - Prefeita Municipal. P1ocesso Adm. 
n' 18861-3/2019 INEXIGIBIUOAOE DE UCITAÇÀO ·Ratifico nos 
termosdoa1tigo 2S Inciso Ili da leifede1aln" 8.&CiG/93 e suas 
alteraçãt's. e Parecer Refeiencicll n• 00Sll018 d<i P1ocuradoria 
Municipal a dl'cisâo da Seaetária Municipal de Dl'senvolvimen· 
to Econômico 'do Turismo, a lnulgibilidade de Licitação para a 
conuata<.lo d3 Ernpma Thiago Machado V.tira 22111851818, 
CNPJ 23.822.99610001·16 p.:i1.l a ap1esl'll la<;ão do Cantor De 
luk.ka, por ocaiiiio do evento Feslival do Xa1e1ete. ao valo/ de RS 
12.000.00. lliabl' la, 2S/l 11201 9. Mana das G1aças F. dos Sant~ 
Souza-PrefeitaMumcipal. 

HOMOLOGAÇÃO 
Processo Adm. Nº 144S9-0 Consideiando o disposto no 

inciso \li do artigo 43 da Lei n~ 8.666193 e no inoso ll do Artiyo 
1• do o,crelO Municipal n• 7.608120 19; AOJUOlCO o certame 
(ci1a161io levado a tl'lmo pelo Ptf'QâO P1eseocial 14312019, 
qul' trata do REGISTRO OE PREÇOS PARA FUTURA E EVENl UAl 
CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
OE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO OE SAN1TARIOS QUIMICOS PARA 
ATENDER AOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA; 
pa1a o Lote único contendo os iteM l e 2 a lavo1 da empresa 
PILAR ORGANIZAÇÕES EIREU no valor to1al de R5 3U9.488,7S 
(Trezentos e nove mil, quatrocen1os e oltenia e oito 1eais e 
setenta e cinco cen1avos) e HOMOLOGO a licitaç~o d' acordo 
com a proposta apresentada. llh11bela. 12 de novembro de 2019. 
Luiz Antõnio dos Santos 5ecrettirio Municipal de Planejamento e 
Ges1ão Emati!gka, Processo Adm.11624-212019 Con~iderando 
o disposto no inciso VI do anigo 43 da Lei n• 8.666193 l' no inci
so li doAnigo 1• do Oe<reto Munkipal n•7.608/20193, AOJUOI· 
CO o cename licitatôrio lev.ldo a termo pelo Pregão Presencial 
12gn019, que trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA fUTURA 
E EVENTUAL PRESlAÇÃO OE SERVIÇOS OE ALINHAMENTO, 
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PAR.A VEiCUlOS DA FROTA 
MUNKIPAI.: para o lote OI contendo os ilens 1. 2. 3, 4. Se 6 a 
favor da empresa OFICINA YAMAMOTO COMtRCIO E SERVIÇOS 
· LTDA . no valoc total de RS 167,g99,1B !Cen1o e stssenta e 
secemilnovecenlt1Sen0vt!nlaenowereaisedezoitoct11lavos) 
e HOMOLOGO a lici tação de iKOldo 'ºma p1opoua apresenta· 
da. lltabela. 14 de novembro de 2019.Luiz Antônio do1 Santos 
Se<retãrio Municipal de Pli!nejamento e Gestão Esuatêgica, 

Abertura Udta~ão 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 

lliabela 1orna pUblico que fará ll'iltiz;u :i Rua do Quilombo, 
n• 199 - Bairro Pe1equ~. llhabelcl-SP, as seguintes HcitaçOfl: 
Edital n•22a1201si- ProcessoAdminiwativo n" 1747S-3ll019-
Tomada d• Prl'~o n• 02112019 Obje10: Contrata1;ao de Empitsa 
Especia~zada cum lumedmentu de mclte1ial e mau de obra para 
recuperação estrntuial dos pieces. inuala~ão de fk11uantes e 
de passarelas rellâteis na Ilha de Vitôtia - lhabela/SP. Dat.i da 
entreg<1dasl)fopos1,1sdi.ll1/12f2011Jàsl0h30rnin; Edi1al nº 
22912019 - Processo Admin1str.:1uvo n• 16111·912019 Tomada 
d~ Prt(o n• 02112019 Obfeto: Con11a1aço\o de Emprna Espt · 
cialiwda com fornecimento de Material l' mão de obrcl parn 
1eforlflile(Obenu1ad.:iquJdradc:IA9uJBr:mcul'qu.xl1adl'Tdu· 
bate. Data d11 cnu~a das ptopostas 1 l/1112019 ãs 14h00min. 
Edital n• 219/2019- P1ocess0Adm1n1s\lat1vo n• 14'i12-6/2019 
Tomada de Preço 020/2019- Objeto· Cont1ata1;ão de l.'mprtsa 
e-sptei;ilizada com lointcimeruo dt> material' miio de ob1a 
p.J1a uecutão d, 18 módulos sanità11os. NOVA da1a di enu,ga 
das propostas dia 1611212019 âs 10h30rnim. Edi1al 19212019 
- P1ocesso Adminisoafrro 1S765-9/2019 - Prf9âo Presencial 
1331201 g Objeto: Conuat.a~:io de Emµma esµecia~zad.a na 
preuaçao d~ serviço ~ de tflelonia môv'I (SMP - servi~o móvel 
pessoal) e de acesso móvl' I a 1nterne1. NOVA Oa1a 09112/2019 
as IOhlOmin. Os Edi1c11:s compleios deve1;10 ser relirados no 
ponal oficial do municipio sitio www.ilhabela.sp.9ov.br - ser· 

quarta-feira, 27 de novembro de 2019 

vi~os - licitações e quaisquer inlorm;1çóes poder.lo ser obtidas 
no endereço acima. das 1 OhOO ~s 11h00 ou pelo 1elefone (12) 
3896·9207, l'm ate 24 (vinte e quauo) huras de an1ecer.li!ncia .à 
data da abenura. lha~a. 26 de novemb10 de 2019 - Senl'di10 
Wenceslau Neto - Orpallamenlo de licitM;~. 

JULGAMENTO DE RECURSO 
P1oc. Adm. n• 10.601-112019 Rel: Concorrência PUl>fica 

007n019-0BIETO: Conuatação de empresa de engenhalia com 
fornecimento de macer1a1s e mão de ob1a P'I'ª ob1as dl' adequa· 
ção ' comp~men1~.lo de 06 t'S liN;ões elevatõ1ias de t's.golo. 
inspe<;ão e limpeza de 1edes coletoras de es.go\O\. Nos tt1m01 
do artigo 109, pélrág1alo 4•, da Lei n, 8.666193, e Decreto Mum· 
cipal n• 7,60812019, diante os fundamentos da inlo1ma~ão da 
Comissão Permanente de lirnações, Decido: Conhel;o do recurso 
fatmu~ pel.:J cmp1tsa RODOSERV ENGENHARIA UOA. para. 
no mffi10, OAR -lHE PROVIMENTO, relo1m.:indo a dl'ósão ante· 
rior que habilitou a emp1esa PAlAClO CONSTRUÇÕES lTOA_ 
não havtndo apresentação de recurso fKa designado o dia OS de 
dezembro de 2019 as 14:00 ho1as par;1 a abertu1a do l'nvelope 
de proposta da empiesa l'labi~tada. llhdbela 26 dl' no\'embio de 
2019. Maria Salete Magah.\fsAlvts Viera· Secretária Munietpal 
de Meio Ambiente. 

ILH A COMPRIDA 

PREF EITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRI DA 

AVISO • Enconua-se aberta na Preleitu1a do Munkipio d' 
Ilha Camprida/SP: P1eyâu Presenc:i;il n• 48/2019 00 tipa menur 
p1eço ITEM para contrataçao de marinheiros (ConvtSIMestre dt 
Cabotagem, Awtilia1 de Convês l' Maquinas) para ah:nde1 as 
nKessidades da fmbarcaçào Marat.lyama perterKtnte a Prefri· 
tura Do Município de lha C01T1p1ida/SP. Entreqa e abertur<t dos 
envelopes dar-se·a no dia 09/1212019 .ls 09h00minh, O edital 
em seu intei10 1eor estarâ á disposição dos interessados no 
site www.ilhacomprida.sp.gov.bl.Geraklino B;ubosa de Olivei1a 
Junior-PrefeitoMunkipal. 

IPAUCU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUCU 

TERMO OE AOJUOICAÇÁO E HOMOlOGAÇAo 
PREGÃO PRESENCIAL tr 8212019 ·EDITAL N• 12612019 
OBJfTO:Aquisi~ao de 20 kits para confecç:io de Cho<otones 

pa1a distribu1çào nos dias que antecedem o Natal is famiias 
caremes e de V\l lne1abilidade social do mun1cipio de ~~su. 
confOfme especificados no Tetmo de Referência do Anexo t 
pai\e intl'9rante do presente Edital. Se19io Galvanin Guidio Flho, 
diante das auiUmçUes que he são cunfeiidas 1JOf lei l' diante 
do ju'9amento da comissão ~manf'rlte de limaçao dl'Sta 
municipalidade. tornil p\iblico ;, ADJUDICAÇÃO do iol'u objeto e 
tambêm a HOMOLOGAÇÃO do processo do PREGAO 82/2019 a 
empresa: T T f AUMENTOS SOROCABA UOA , com o v~IO' 1otal 
de RUl.400,00. 

EXTRATO OE TERMO DE CONTRATO N" 134n019 - PREGÃO 
PRESENCIAL tr 82n019 - EDITAL N-1262019 

08JETO:Aqulsiçào dl' 20k.its pa1a confecção de Cl'locotones 
para distribuição nos dias que antecedem o Natal às lamihs 
ca1entes e de vulnrrabi~dadr soci.il do munklpio de tpaussu, 
conforme especificados no letmo de Referblcia do Anexo l 
parteinte91antedopresenteEdital. 

Empresa: 1 T F AUMENTOS SOROCASA lTOA 
Valor 1otal de R~ 21.400.00 
Vi~ncia: 2211112019 ate 221oino20 
EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO N9 13212019 - OIS· 

PHISA48ll019. 
OSIElO: Locaçào de cade11as. mesas e toalhas e ckmat11a· 

dores. que serao utmzcldos nas Formaturas dos alunos da rede 
mun1tipal ele ensino. no periodo de 09 a 12 d' 6ezemblo de 
2019, confo1me proposta peda969iu do p1oje10 Educa+ forma· 
turasUaSecretaiiaMunicip.il tleEducaç.loeCultu1a. 

CONTRATADA: SANJAlENI COM~RClO OE ALUGUEIS UOA 
- ME 

Valor : RS 8.185,00 
V'19êncfo:20/l l/2019á20IOlno20. 
AVISO DE LK ITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL Nº 8412019 ·EDITAL N912812019 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
OBJETO: Regisuo de Prl'ÇOS p;lla evrnlUJis aqumçôes dt 

cami5'1as esportiv<tS p<ira u 1i~z<11õâo dos ulunos das esculinhas 
de espones d.a Sem~aiia dl' Espone e lu1ismo pelo ~iodo de 
12 meses. Data da 1taiz~áo da sessão pUblka do Prpgão: dia 
06 de dezembro de 2019. ãs 13 horas e 30 minutos. Obten~âo 
do Edital: gratuito auavk do site www.1p.auuu.sp.gov.bl, 
e-n'lc!lil: cornprasftipaussu.sp.gov.br ou na P1efei1ura Municipal 
de lpaussu. Sec1et.11ia Mumcipal de Compm e LicitaçÕt'S. sito 
;, Rua Washington luiz n~ 819, Centro, na Cidade de lpaussul 
SP. Telelonp: (14) 3344-9000 da\ 1 3:00 :is 17:00 hora\. lpaumll 
SP, 16 de novembro de 2019 - Sérgio Galvanin Guidio fiM -
Pll'lei10Munkipal. 

AVISO DE lKITAÇÀO 
PRHiÃO PRESEN(IAl N• 89Jl019 ·EDITAL N' 1311201 9 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Regist10 de Pr~os para con11a1aç.io de empi~a 

paialumeclmentudeki1s land1e4\"'Ser;)ul'ntre<}ol'saosusu· 
arios do SUS·SÍSll'ma Onko dl' Saiidl', qLll' rl'cllizam tratamtnlo 
de saude fora do municipio de lp.lussu/SP, Pflo pttiodo de 12 
meses. Data da realizaçtlo da stnio pública do Pr~ão: dia 
06 de deztmbio de 2019, às 09 horas e 30 minutos. Obtenção 
do Edital: gratuito at1avk do site www.ipaussu.sp.9ov.br, 
e-m.1~: comprasCipaussu.sp.gov.br ou nil Prefeitura Municipal 
de lpaussu. Sec.reiaria Municipal deCompr.:ise Licitações.silo 
.i Rua WJshington luiz n• 819, Centro, na cidade de tp.aussul 
SP, Telefone: (14) 3344-9000 das 13:00 ãs 17:00 hor.:ls. lpaussul 
SP, 26 de novembro de 2019- 5é1yio Galvanin Guidio Fitio -
Prefeito Municipal. 

PREF EITURA MU NICIPAL DE IPEÚNA 

AVISO OE LKITAÇÃO DESERTA 
PREGÃO PRESENCIAL N" OSO/l019 
O Munkipio de \>f\in.a 1orn.a püblico, p..ua conhecimento, 

que a l icita~lio na modalidade Pregão Piesencial N9 ~0/20 1 9, 
visando a .Jquisi(tlo de madei1as paia refoima da "Ponte 
do Venturoli" e da ·pOtlll' do Siri · , localizcldas em urradas 
municiµais da zona ru1al do Municipio de lpeUna, realizada em 
2611112019, lls IOhOO foi considerada DESERTA, por não compa· 
1ecerem inte1essados ao cename. lpeúna, 2611112019. ROSSANE 
AP.SALlA· PretJoei ra 

AVISO OE UCITAÇÁO - Piegão Presenci.:ll Nº OS0/2019 
tEm R<?pttiç~I - Objtlo: aquisição de rn;idtir'" pa1;J n:loima 
dJ •Ponte do Vl'lltu1ob" t da "Pont' do Bi11" , locJliladas IL'fTl 

esuad.:is mumcipais da lona 1ural do Munic1pio dl' ~Un~. 
Re<tbimtnto dos envl'lopH: at@ às 14hOO do dia 10/1212019. 
O edital e ;,ne~os enconuam.se ã disposi(ão dos interessados 
no Setor de Udt.aÇões da Prefeitura. si luado na Rua OI, 275 -
Centro. JpeUna/5P. no h01à110 das 8h00 ãs 11 h30 e d.ls 13h00 ils 
17hl0, em dias Uleis ou na pâgina; www.1peuna.sp.gov.b1 (Site 
da Transparência - lei de Act>!.su á l nformaçóe~I. telefone {19) 
3576-9007 ou licitacaoOipNna.sp.90v.b1. Jpeuna, 26111 12019. 
los! Antonio dt' Campos - P1l'lei10 Municipal 

AVISO OE LKITAÇÃO · Preg.\o Presencial N• 05212019 -
Objeto; Aquisição de ôleo lubrilican1e 1 SW40 Cl4 pai a motor die· 
sei, de~tinado aos vticulos que operam no Transportl' Escolar do 
Municipio de ~Una. Recebimento dos l'llvtlopes: atl! ãs 1 DnOO 

documento 
.>:::sln.:1do 

di9ir11lrn(lnte 
A IMPRENSA.OFICIAL DO ESTADOSA garante a autenticidade deste documento 
quando visualtzado diretamente no portal www.imprensaofic;ia l,c;om.br 
quarta-feira. 27 de novembro de 2019 às 03:18:02. 
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lbitinga, 22 de novembro de 2019. 

Ofício nº. 015/2019 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

Ilustríssima Senhora, 

O Centro de Recuperação e Inserção do 
Adolescente para a Recondução ao Trabalho e 'a Educação - CRIARTE, através 
de seu presidente, que abaixo assina.vem pelo presente e mui respeitosamente 
encaminhar o projeto "Projeto Amor pela Vida- 02 ", no valor de R$ 76.259,08. 

Aproveita opo unidade para renovar votos de 
estima e consideração. 
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€RIARTE - Ce,ntlfo de, Re.cupeJaçãQ e, 

hil.Se&§ã:o! Ele Ac:lele,seet;iti00078 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME DO PROJETO: Projeto Amor pela Vida - 2020 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Defesa e Garantia de Direitos - Estímulo da convivência 
familiar e comunitária 

INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: CRIARTE - Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para a 

Recondução ao Trabalho e à Educação 

CNPJ nº: 03.826.808/0001-1 O 

Endereço: Rua: Treze De Maio Nº 319 Complemento: 

Bairro: Centro Cidade: lbitinga Estado: SP CEP: 14.940-000 

Telefone: (16) 98206-0081 Fax: e-mail: criarteibitinga@globo.com 

Endereço Internet: 

Nome Técnico pelo Projeto: Sonia Regina Silva Guedes 

Telefone: (16) 98206-0081 Fax: e-mail: soniarsguedes@globo.com 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: 

Rua: Treze de Maio,319 - Centro 

B Objetivo Geral: Atender 18 crianças e adolescentes na faixa etária de 06 à 1 O 
anos de idade, que se encontram em situação de vulnerabilidade na cidade de 
lbitinga. 

C Resumo do Projeto: O "PROJETO AMOR PELA VIDA" 2020 pretende 
contribuir para o desenvolvimento de crianças através de um conjunto de 
competências pessoais e sociais , preparando-os para melhor corresponderem 
e enfrentarem as exigências do mundo contemporâneo e têm meta 
proporcionar uma vida melhor aos seus alunos, sendo ampara s no eríodo 
contrario ao escolar, produzindo e construindo novos conheci entos. 



D Número de beneficiários (direto) atendidos: 18 crianças 

E Custo total: R$ 76.259,08 

F Duração do projeto (nº de meses): 11 meses 

G Custo per capta/mês: R$ 378,00 

1. Identificação do projeto: 

1. Instituição proponente: 

CRIARTE - Centro de Recuperação e 1 nserção do Adolescente para a Recondução ao 

Trabalho e à Educação 

1.2 CNPJ: 03.826.808/0001-1 O 

1.3 Banco: 001 - Banco do 1.4 Agência: 0505-3 1.5 Conta: 1.128-2 

Brasil 

1.6 Site: 

1. 7 Certificações: 

CRCE (X) CEBAS ( ) 

Utilidade Pública Estadual ( x ) Utilidade Pública Municipal ( x ) 

CMAS(X) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ( X ) 

Conselho Municipal de Saúde ( ) Conselho Municipal de Educação ( ) 

1.8 Nome do Responsável legal: 

Alexandre Delfini Corrêa 

1.9 RG: 28.704.092-06 11.1 O Órgão Expedidor: SSP-SP 

1. Histórico da organização 

O CRIARTE - Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para a 

Recondução ao Trabalho e à Educação - Projeto Vida, é uma associaç~ civ· sem 

fins econômicos, com sede no município de lbitinga - SP. Foi fun ao no a o de 

2000, pela Ora. Ressana Teresa Curioni, Juiza de Direito da ? 
2 



CRl~RlrE - , ©entro de IRQie:111p;e rra,ã~ E) 

lnsQ·ri~ã-o <.1.a Ad~lescerl·t~Ooooso 
Comarca de lbitinga, o Dr. Fábio Luís Bossler, Juiz da 1ª Vara, Dr. Mário 

Suguiyanma e outros cidadãoes lbitinguenses convidados a participar da reunião da 

Assémbleia Geral na sala de Juri do edifício do Fórum da Comarca de lbitinga, 

segundo a ata de fundação.teve definido como seu objeto e finalidade principal a 

educação de crianças e adolescentes originários de bairros pobres da cidade, com 

forte incidência de problemas econômicos, sociais e familiares. 

No ano de 2005, foi instalada a sede com inauguração oficial do centro 

Comunitário Dona Francisca Maria do Espírito Santo, localizado até o momento na 

mesma localização, Rua Treze de Maio,319- Centro. 

Ao longo destes 17 anos a entidade tem atuado no preenchimento de lacunas 

deixadas pelo poder público, cooperando para que a comunidade tenha acesso a 

direitos garantidos por lei, levando à população mais carente um serviço de grande 

relevância. 

Os movimentos sociais da comunidade lbitinguense,têm insistido em 

demonstrar a existência de uma demanda ainda pouco atendida, tendo o CRIARTE 

primado para garantir a educação destes jovens cidadãos, com vistas à inclusão 

plena dos segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, culturais, 

econômicos e políticos. 

A entidade é dirigida por uma diretoria voluntária, que delibera sobre as 

questões internas e viabiliza recursos de natureza financeira, matéria prima e outros, 

necessários à execução dos seus objetivos. 

-~- 2. Justificativa 

A cidade de lbitinga está localizada na região centro oeste do Estado de São 

Paulo, distante aproximadamente 360 km da capital , com seus 57.022 habitantes 

(Fundação SEADE, 2017) é formada em grande parte por trabalhadores rurais, e 

também aqueles que trabalham na confecção de peças bordadas de cama, mesa e 

banho. lbitinga é considerada a Capital Nacional do Bordado, produto base de toda 

a economia do município. O turismo comercial é uma das principais fontes de renda 

da cidade, juntamente com as exportações. 

O município encontra-se na 599ª posição 

Brasil, cujo Índice de Desenvolvimento Humano é 

considerado "Alto". 

-M no 

2010), 
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De acordo com os dados do IBGE (Censo, 201 O) o município de 

lbitinga possuía 53.158 habitantes, dados estes, utilizados ainda hoje pelo Programa 

Bolsa Família como base de pesquisa (Relatório de Programas e Ações do MOS, 

2017). Para o mesmo instituto, a população estimada para a cidade no ano de 2016 

é de 58.188 habitantes, o que destoa muito os dados fornecidos pela Fundação 

SEADE (2017) que é de 57. 022 habitantes. O órgão cujos dados acreditamos estar 

mais próximo da realidade é esse último, já que nos últimos anos a população de 

lbitinga vem aumentando gradativamente. 

Do total da população ibitinguense apresentada pela Fundação 

SEADE, 6.765 são compostas por crianças e adolescentes na faixa etária de 05 à 10 

anos de idade. 

As crianças após atingir a idade para permanecer em creches, 

necessitam continuar em um lugar seguro para os pais trabalharem, ou mesmo que 

possam as acolher favorecendo o seu aprendizado, já estas, ficam rotineiramente 

em situação de vulnerabilidade social, expostas à riscos como negligência, violência, 

uso abusivo de drogas, tráfico e outros. No município existem apenas 2 entidades 

que atendem a faixa etária acima dos 6 anos, porém, localizam-se em pontos 

extremos do município. 

Os signatários deste projeto pretendem auxiliar o poder público 

suprindo a demanda dessa faixa etária, pois o mesmo não possui infraestrutura ou 

mesmo profissionais capacitados para o atendimento no horário contrário ao da 

escola no município como um todo. é relevante destaca que além da falta de 

infraestrutura e profissionais capacitados, não existem serviços públicos que 

atendam esta faixa etária diariamente, ofertando ações que contribuem para a sua 

formação integral, tais como atividades artísticas, culturais ou mesmo 

profissionalizantes. 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

A entidade está localizada no Centro da cidade, atendendo um 

setor que não existe entidade para atendimento desse tipo de serviço, s 

entidade se concentra no centro da cidade atendendo o setor 4 

bairros. Os alunos são oriundos de diversas escolas munici , ais e 

existentes nessa aréa, são transportadas com ônibus cedidos pelo munic' 

4 



A situação desses bairros é de grande vunerabilidade social, com indíces 

altos de desemprego, baixa renda percapta, alto indice de drogadição e tráfico. 

4. Abrangência Geográfica 

O CRIARTE se encontra localizado no centro da cidade, porém, 

atendendo os alunos que são moradores dos bairros Nova lbitinga, Felicidade, 

Verona, Santa Clara, Taquaral, lpê 1, Maria Luiza 1, Maria Luiza2 Villa Guarani, 

Angelo de Rosa, Vila Simões, Paulo de Biasi, Santa Catarina, Vila lsolina, Jardim 

Romana, lpê4, Jardim Três Irmãos, Flamboyant. Situados no setor 4, na região onde 

se concentra o maior número de bairros do município, num total de 25 bairros. Na 

área de educação, possui 6 escolas de educação básica sendo 4 creches e 1 

equipamento de saúde. Apresenta uma grande venerabilidade em todos os 

aspectos. 

5. Objetivos do Projeto 

5.1. Objetivo Geral 

Atender 18 crianças e adolescentes na faixa etária de 06 à 1 O anos de idade no 

contraturno escolar, através de ações fortalecimento de vínculos familiares, inserção 

na escola, combate à evasão escolar, a exploração, a violência e o abuso sexual de 

criança e adolescentes. 

5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

1- Promover questionamento para favorecer a integração dos alunos, 

ampliando o conhecimento de mundo dos jovens, de forma que eles se 

sintam acolhidos no Projeto e valorizados na sua individualidade, promovendo 

a auto-estima; 

2-Possibilitar a organização do trabalho pedagógico, de modo q 

pessoal e social do jovem esteja intimamente ligada à co/ ução de 

conhecimentos; 

ção 
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3-Levar o aluno a resolver problemas existentes no cotidiano escolar; 

4-Desenvolver hábitos de leitura, consequentemente aumentando o raciocínio 

e facilitando a escrita; 

6-Desenvolver habilidades, competências, responsabilidades e estimular o 

crescimento individual e coletivo; 

5- Proporcionar momentos de socialização, cultura, lazer e diversão; 

6-Promover mudanças de atitudes dos pais em relação aos conflitos 

encontrados no dia a dia, como separação, problemas com drogadição e 

outros problemas familiares que atinge diretamente a criança. 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 

6.1. Beneficiários Diretos (especificar) 

Serão atendidas 18 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 à 1 O 

anos de idade residentes em bairros de grande vulnerabilidade. Como contrapartida 

social, a entidade atenderá mais 32 crianças com o mesmo perfil, perfazendo um 

total de atendidos no ano de 50 crianças e adolescentes. 

6.2. Beneficiários Indiretos (especificar) 

Serão atendidas as 18 famílias destas crianças de modo geral. 

7. Metodologia 

A metodologia aplicada pela entidade tem por finalidade, a 

preservação, a recuperação e a reinserção social, bem como, o apoio às famílias, 

realização de programas de acolhimento. Sua capacidade técnica é para o 

atendimento diário de aproximadamente 50 (cinquenta) crianças e adolescentes, em 

período contrário ao escolar, realizando atividades de 

(matemática, escrita, leitura e interpretação), artesanato, a 

música, dança, teatro e higiene pessoal. 

ucativo 

rmática, 

6 



cirt.ÂR~ ~t~ eRIARlni - e,entr;o. de R;ec~~e:r;a·.~ij.o e 

\~.~ ln$er;çãQ c;je. AdQfes~nte 000084 
CioPA.V.. 0 

As atividades são elaboradas através de projetos com atividades 

lúdicas. Os alunos que participarão do projeto são crianças e adolescentes, que por 

algum motivo não estão inseridos na sociedade local. 

O Projeto está focado na melhoria de atendimento, na permanência 

das crianças e adolescentes atendidos, encaminhados pela Promotoria Pública, 

Conselho Tutelar, e os que frequentam por opções dos pais, proporcionando-lhes 

um local seguro, instruindo-os para uma boa convivência em grupo, não ficando nas 

ruas enquanto os pais trabalham, retirando os mesmos das ruas, a 

complementariedade educacional com reforço escolar, auxílio nas tarefas, 

acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem, apoio escolar para as 

crianças que têm maior dificuldade, incentivo à leitura, prevenção contra as drogas, 

e reinserção social, bem como, apoio das famílias, a realização de programas de 

acolhimento, orientação as crianças e adolescentes de rua, a orientação 

educacional , social , cultural e esportiva, a proteção ao trabalho do adolescente, 

manter os funcionários existentes e realizar projetos com atividades diversificadas 

para alunos com baixo rendimento escolar, aulas de artesanato, informática, lazer e 

cultura, higiene pessoal , e materiais de consumo para manutenção dos projetos e 

alimentação. 

Horário de atendimento: manhã e tarde (entre 07h30min e 16h30min) 

Sexo: feminino e masculino 

Período de realização do projeto: 11 meses 

Critérios de elegibilidade: estar matriculado e frequentando o ensino regular e que 

os pais trabalham fora da residência, estar entre a faixa etária de 6 a 12 anos, 

respeitar as normas da Entidade. 

Em casos excepcionais e com avaliação da psicóloga, admitem-se 

pessoas com deficiência acima da faixa-etária. Um exemplo são dois alunos 

atendidos pela entidade com idades superiores, porém um possu· 

auditiva e o outro hemofilia, o qual a equipe pedagógica mantém há anos. 

estabelecer as relações entre os conhecimentos, as habilidad~· e atitud 

análise do perfil do aluno. Ao permitir a sua fre m 

deverá 



contínuo e seguro, estará priorizando que a aprendizagem tenha desenvolvimento 

adequado. 

O monitoramento da evolução do Projeto será através de relatórios 

mensais dos coordenadores e monitores. Os relatórios das atividades serão 

apresentados em reuniões mensais com funcionários e diretoria da entidade. 

Atividades desenvolvidas semanalmente: 

•!• Confecção de peças artesanais a partir do reaproveitamento (vidros, papel, caixa 

de leite etc) 

•!• Tarefas escolares e pesquisas (uso de livros e internet) 

•!• Desenvolvimento dos projetos de higiene pessoal, alimentação, combate a 

dengue, cidadania, respeito mutuo, datas comemorativas. Através de atividades 

lúdicas e recreativas. 

•!• Aulas complementares com jogos lúdicos na informática. 

•!• Palestras com pais e alunos (psicólogo e outros da área da saúde) 

•!• Aula de dança e atividade física. 

•!• Passeios, filmes e piqueniques. 

•!• Musicalização 

•!• 1 nformática 

•!• Almoço e lanche nos períodos da manhã e tarde. 

- almoço às 10h30(turma da manhã) e as 12h30( turma da tarde) 

- lanche - café da manhã as 7h30 e café da tarde as 15h30 

8. Resultados Esperados 

Com o desenvolvimento das atividades espera-se que os alunos matriculados 

participem ativamente de todas as atividades com prazer, para co m seu 

desenvolvimento social, na melhoria do desempenho escolar, ntegração social, 

melhore seu comportamento na convivência em grupo e famili 

e protegidos durante o tempo de permanência na entidade. / 

8 



9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 

Resultado(s) Indicadores Indicadores Meios de Verificação 

qualitativos quantitativos 

-Melhoria do O aluno realiza as Maior frequência Lista de presença 
desempenho atividades de reforço diaria dos alunos diária. 
escolar escolar, leitura, tarefa, matriculados. Análise dos relatórios 
- Que os alunos pesquisas, com muita Melhores notas emitidos pela equipe 
se sintam satisfação e escolares. técnica. 
capazes. empenho, obtendo Relatos das escolas 

bons resultas regulares que 
inclusive avanço na frequentam. 
escola regular e no 
grupo de convivencia. 

_Integração dos A realização dos Grande número de Relatos das famílias 
alunos na vida projetos em grupos participantes e por ocasião dos 
social envolve os alunos e interesse em encontros com a 
_Mudança no os integra convivendo reunião de equipe técnica. 
com portamente com as diferenças. gruposdos alunos e 
na convivência Apresenta melhor familiares. 
em grupo relacionamento 

familiar. 

- Enriquecimento Com a alimentação o Todos os alunos Relatos de pais em 
e aluno apresenta uma matriculados e relação a satisfação e 
complementação qualidade de vida frequentes na reconhecimento do 
a alimentação melhor, tendo mais entidade se trabalho da entidade. 
necessária energia e melhoria na alimentam 
durante o dia saúde. Com menos diariamente no café 
todo. possibilidade de da manhã e café 

adquirir doenças da tarde e almoço 
como gripe, virose, para os dois 
aumentando sua períodos. 

~. imunidade. 

/ 
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10. Recursos Humanos: 

Formação Profissional Função no projeto Nºde Vínculo 

(cargo) horas/ (CL T, prestador 

semanal serviços, 

voluntário) 

Pedagoga Coordenadora geral 40 h CLT 

Pedagoga Monitora 40 h CLT 

Ensino fundamental Serviços gerais 40 h CLT 

Ensino Médio Monitora 40 h CLT 

11. Cronograma de execução do projeto 

PLANO DE TRABALHO ANUAL 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matrículas/rematriculas 

Planejamento X X 

Atividades diárias do projeto X X X X X X X X X 

Apresentações - dança e música 

Comemorações X X X X X X X X 

Passeios e visitas 
~ 

À(-- X X X X X X X 
1 

Confecção de Relatórios e Prestaçã/ 
I 

Contas / X X X 

/ 

10 

X 

X 

X 

X 

~~ 20 de novembro de 2019. 

/) y _:,r;,/,. ~- 3Jt.1. ~ 

A~~RE DE~ 1 CORRÊA 
Presidente da entidade 

10 

11 

X 

X 

X 

X 
1 

X 

X 



1 O de dezembro de 2019. 
À Prefeitura Municipal de lbitinga 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMDS 
009/2019 

Referente: CRIARTE - Projeto Vida 
De acordo com o que preconiza o artigo 7.3.1 do presente edital, encaminhamos o 
respectivo projeto de proponência do Centro de Recuperação e Inserção do 
Adolescente para a Recondução ao Trabalho e a Educação. 

(X) Plano de Trabalho; 
( X ) Planilha Orçamentária; 
( X ) Cronograma de Desembolso; 
( X ) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as 
exigências previstas no art. 33 da Lei federal nº 13.019, de 2014; 
( X ) Ata de eleição do quadro dirigente atual; 
(X) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; 
(X) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
( X ) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de 
locação; 
(X) comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e 
operacional, consistente(s) em atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) 
firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da administração pública, organismos 
internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 
(X) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 
(X) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS
CRF 
(X) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
( X ) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
( X ) Relação nominal dos dirigentes do CRIARTE 
( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com 
informação de que a OSC atende aos requisitos para celebração do termo de 
fomento e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das 
vedações previstas no art. 39 da Lei nº13.019, de 2014, conforme modelo constante 
do Anexo Ili; 
( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a 
detenção de condições materiais por parte da OSC para a execução do termo d 
fomento ou sobre a previsão de contratar tais recursos, conforme modelo co tante 
do Anexo IV; 
( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro direti o da OSC 
~e ~gentes p.olíticos de Po?~r, de _men;br?s do Ministério Público ou 9 dirigente de 
orgao ou entidade da Adm1rnstraçao Publica celebrante, bem com~eus respecti s 



cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou 
por afinidade, conforme modelo constante do Anexo V; 
( X ) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a 
qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado 
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de 
órgão ou entidade da Administração Pública celebra , bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segu o gr u, em linha reta, colateral ou 
por afinidade, conforme modelo constante do exo V, . 

( X ) CD ou Pendrive dos documentos elabo dos. 

Cordialmente, 



Nº 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

Item 

~ *"' ... ~,:n...,.·~ ª 
CRl~ ... TE .. 

"5.· · ·. • #f~ .. 
~ ..... ~·~i.; 
~,CAo,, .. ~o~,.~ · 

Coordenadora 

Monitora 

Pedagoga 

Serviços Gerais 

coordenadora 

monitora 

Pedagoga 

serviços Gerais 

Materiais 

materiais 

) ) 

a.m~~TJ!;::-:..GJ,nfrR;®.:ijgç,,4p~r.qç~oJe~tn~~s,~~,dQ:AQ9J~;s..11·t~ 
RafaJéb ij~,,c .. ~nd«çp,R,q.o.; TmP.PJhq:e à ~cLUPAÇ~,.o.r~~ '~Rrojetoi 'v{lf/JJ~!-= -'PJt{ngjiSP 
r- · QNR~Jnf"03BJ..6~ .. 0"BJP;,9.PJ1.1·PJ 

Detalhamento Quant. Unidade Duração Valor Un 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

Profissional responsável por fazer o gerenciamento dos recursos humanos, dar 
apoio técnico à equipe, fazer prestação de contas e demais serviços do setor 1 Serviço 11 R$ 1.620,00 
administrativo 

Profissional responsável por desenvolver as atividades junto às crianças do 
1 Serviço 11 R$ 1.080,00 projeto. Cuidar e zelar pelo bem estar dos alunos. 

Kesponsave1 em aux11ar e 01rec1onar as auv1aaaes e desenvolver as at1v1dades 
junto as crianças do projeto. 1 Serviço 11 R$ 816,64 

Profissional Responsável pela limpeza e preparação de al imento 1 Serviço 11 R$ 1.080,00 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

Referente à Provisão Encargos Sociais 1 Serviço 11 R$ 540,00 

Referente à Provisão Encargos Sociais 1 Serviço 11 R$ 540,00 

referente à Provisão Encargos Sociais 1 Serviço 11 R$ 216,00 

Referente à Provisão Encargos Sociais 1 Serviço 11 R$ 540,00 

./""""'\ 

3- materiais - despesas com materiais ~ons~mo e expediente 
Aquisição de alimentos servidos às crianças / / 1 Unidade 11 R$ 450,00 

Aquisição de materiais de limpeza / / 1 Unidade 11 R$ 50,00 

/ ,.. 
inga, 1 o de ;tro d< 

- ~ 1 TOTAL PROJETO 

'.../ :;e/,,l'á',,u/ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

1 R$ 

Total 

17.820,00 

11.880,00 

8.983,08 

11 .880,00 

50.563,08 

5.940,00 

5.940,00 

2.376,00 

5.940,00 

20.196,00 

4.950,00 

550,00 

5.500,00 

76.259,os I 
o 
o 
C-..) 

Cl 
e.D 
o 
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!-' C{tfüd ,nº O~t~~9~L0.9&h:1PJ 
1 Cronograma de Desembolso 1 
1 - Nº 2 - Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês4 Mês 5 3 - Total 

1- Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

1.1 Coordenadora R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 8.1 00,00 

1.2 Monitora R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 5.400,00 

1.1 Pedagoga R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 4.083,20 

1.2 Serviços Gerais R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 5.400,00 

Subtotal R$ 22.983,20 

2- Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

2.1 Obrigações Sociais coordenad R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 2.700,00 

2.2 Obrigações Sociais monitora R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 2.700,00 

2.1 Obrigações Sociais pedagoga R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ . 216,00 R$ 216,00 R$ 1.080,00 

2.2 Obrigações Sociais S. Gerais R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 2.700,00 
~ubtota1 ~., :1.1 ou,UU 

3- Materiais - Despesas dom Materiais de Consumo e Expediente 

3.1 Materiais - alimentação R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 2.250,00 
3.2 Materiais - limpeza R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 250,00 

Subtotal R$ 2.500,00 

1 - Nº 2 - Item Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 

1- Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica . 

1.1 Coordenadora R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 

1.2 Monitora R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 

1.1 Pedagoga R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 816,64 R$ 816,64 

1.2 Serviços Gerais R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 

Subtotal 

( ( 

3 -Total 

R$ 9.720,00 

R$ 6.480,00 

R$ 4.899,84 

R$ 6.480,00 

R$ 27.579,84 
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cn 
o 
o 
o 
o 

2- Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

2.1 Obrigações Sociais coordenad R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 

2.2 Obrigações Sociais monitora R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 

2.1 Obrigações Sociais pedagoga R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 

2.2 Obrigações Sociais S. Gerais R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 

Subtotal 

3- Materiais - Despesas dom Materiais de Consumo e Expediente 

3.1 Materiais - alimentação R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450 ,00 

3.2 Materiais - limpeza R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50 ,00 

Subtotal 

1 Total do Projeto 1 R$ 76.259,081 

( ( 

R$ 3.240,00 

R$ 3.240,00 

R$ 1.296,00 

R$ 3.240,00 

R$ 11.016,00 

R$ 2.700,00 

R$ 300,00 

R$ 3.000,00 
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Ap:n)vudo cm Assembléiú G4'rat realizada em 29 de abriJ de 
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ARl1GO, 1." • O C~a DJ: RwiPERAÇ.A!) E: IN~<l DO AO~Etmr J>AnA A 
$0:tlO/JÇAQ ftO TRAtfALHO ê À Em/C!l~.o· . p~ VlôA. ~m d~islgna<fo p_eta $f9Ja 
CRIAJ{TE. eQhàlliu!(lo em 03 (IT~s} de i!Prit dii Z.000. ê unia a~cia~ eMJ de díti;;iito 
prlWildo, sem ftt'IG ~mfoos, .e dut-3~0 por tempo Jnóie!ermln~. oom fiede ~ Munlci~ 
de lbítmga, F-$tatlô de Sãey Pauto. ã R'illl iJ d6' Máio, 3 G, ee.11 ·ro. e fQ!o M1 Jbfünga • $P. 

ARTIGO 1,il . o Cattmo DE m:11:t1PE#tAOJ,o e lt4$aR(.}Ã() OG- Ano1.es-tr:~'t'! f:>ARA 1\ 
RG:C-ONOUÇM AO ÍR"VAUH) IF A eouc. ÇÃO - CRfAA'rE. tem por flíWldade prt!mtM!t 
a~ ~ tireas da ed~~ .. u.wistfü\Çla e tl~tvftn('!lnt<.t folÓoWJ.iílielá~o d· tirtetilli~ti 
~leti~l!)l'!t'lf ~~ ~~çu. a u~ntna,l)m~ç.âo 19$ ~-0$,~~.ão e 
t~ $!Cldal ®s 'ét;i~ntes tt $UB fattlili'a.<s:,pr~raü'IM de 
11CiJ.!h!1MÇ1t~.oompJ~rntmtnrldad.tl d\.lça~a1,a~lo àó J)tQC\(1$'.$4 élJ~ e. m;pcrtwo,·b<&m 
C<lll\O' a ptOtéçâo ao frotal®·do atiolnsc.$1'\le. 

ARTIGO a.• ' No d©SenvOOllmooio de suas a!lvifü'ldas, 1J CF.NHlO bê Rí:ClJP!'.lltAQÃO r, 
h i Sl'RÇ.l.0 00 A l.!óU:SC E'.N Tt PARA A RE CD NDúÇ ÂO AO iRl'~A t. HO E À EóUCAÇAO 
-CR1ARTE. ooseiv:mí às prmcij;i1Q$ ctu legalidade, Jm.pessoabdaôe, moralidade, PJbllddade, 
~nMJicidad.e e tt,a eflciãncia li ttâo fu.nà: qualq• al$Ctlmlná~ ,do ~em, ~· e.J!.O, oor. 
íctOOe f< q11al~uét wtrn formas. da díllcrimma~o. premndo ·86~ .~U'.ltçs e 
permanentes. 

ARTil.lO 4.0 • 0 Cl?NWO DE R~CUPERAt;ÃO !:! tN8êR Ç-ÃO OQ AO-Oi..1ZSCJ!N'f!: !IAM A 
Re.cONDtJÇAO J;O TRA!Ml.!~O lf A eovc.o.çAo ~ CR!AftlE, tsirts um R.egímmi10 lmerno 
qill!l. apt'()Vai.10 pem.Assembí61.a ~~. d!eQiplimri o sau ft1ooionruMl'itó. 

ARTIGO 5.'' • A fim 00 Ci.'t'flj'Yrit suas fmsl!dactes, Q C'RIA.RTE s.e mgotllBtâ l.l.1'tí rn!"ltt!S 
;,m\C11dl'i!$ mi 1x<1t.s!aç$P de JJer~içoo , quâi\k!s se fü.ere:m r;~ias, as qoals $ê hi!!ff#i\í.O 
p~s í.l!Spoo1ções est<ihilMH 

Pafà,smf() úntço • Poda~ ~ru'*° o CR!Mté Ofjar 1.tn~®so d~ ~çao de ~rilçi::ií! 
~m a~~~ oo atlvídiá(t~ vlaiando ãwn aum-l&tlSiMta*, .Wi~noo <I~ to®~ rui ~lo$ " 
lklli:xs, ~-~O.$fill ~lt~ (ij)eraciomú lnt~eJ11f~ i'u'ld$$étíVol~'io tféS <it;J~s 
i~®nàis. 

Am'lG'ó ~-.O QRIAATI.: ~ploam sua:s remias, ~~ 
~ra*1oh~, bem como subven~$-<ê .doaçõ"es re. . · 
nacional. fiá mànVt~ e oo de'!ieovo!Wnooto 
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fltmll(f.ad. es a que es. teia v.inci..·dado. pr!ll&.tafldo seivíços, _dl!'.O.!am nta, ~os segme. nW.~" ~ • 
(;;<l.r~ntes da popula.ç:ão. n á~ da tmli.lcação, ass $tê~a<:tesei:woMmentu .~I. r:;: .. · 

P.ar4g.rafo Oruco • Os, ~os i!idllltms doo podere11 putlítf!;O$. llClâo apll~ d.e.ntro · • 
Mua cfplo :S:ede 'w tmA~TE, e, n:o MSõ ~tia*. uoida.dti >pri!!iladorai de ~ços l!I é 
llinculaooll. no ãmb lo dó &taáo de S o Paula. 

CAPtTUt..o lt 
Dos Ã&'S«ltAUOS 

AAT1GO 8.0 
• São dire1to1n:i0$ S$$oélados. qulies com ;s~$ (lbr~ra~ s:oeinis~ 

' • YOtif tl S;cr votado para ó&~ i!k$t!VO • . 
11- to~r PM'.e llll$ Asemb~ Gtira · : 
HI - pooldpor d~· atos$0f.êl'u!!:/Souet>m n~s: 
1v • apresentar ptao()l; de> ação <l Ass~rnilt~ Gaal & il Dil'Otmia; 
\! ~ ool:ef da Oltêti:it!à os b!ldareei.mentos q-1:.1u ootcnd'l!lr i'tee09drie& $().bft> a ~cuç.ão dàli 

tllanos de l:l~o do. CRIARTE e~ a QQ$1l!l\lãnch> dt.ls objetlvQ$ ~!taMêrlos> 
VI . twnar conhecimento e ter açes!>O àl! d&!loorações d$oeqtldado é , · :&peçiatment d;tt 

ci.;nmtittta~.00 eoritilbeis. 
Vil • & qual~vêr wmpo. por reqtl<S!rirni1m10 se <!eslig.<ir. a tfru!o de derr1;s.s-ão. 

ARTIGO 9. ... - São díiíWl'taS dos auoaadO$: 
1 • cumprír àlí dispcsl~êit estatutàliase ~én~; 
li • tacatal' as det~& da Olre oifà; 
IH • QOtabontf t:<Jn o CfllAATE na · e11~0 oos plantm ~ eçao, somtnfSU:ação e

C1Jrrtptli'M1uo dos objetivos e aiulârios, ~e que alio haJ" 'C<lnflílo .com o.s prin>:lpio& 
e!ltat~t pnSprlo11: 

IV • ui!nr ~ bQfn nOITle da assoctação; 
V • realiVJr $U amonte bêris & \SefVlços. e ~r ~& mensa~de$, 

ARTIGO 10 . Os llil~Ó'OS não f ~poortem. M!fl 11\eS.'t!Q sub:l>li:fül mlbl'lte pé<los f#ll:a 'QOl!i 
da cssocração, 
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J>a ghtfo Urtic.o • ·Oa dec:í$(io do órgiJo {l!Je decretar ll .-.xdti$âo.; ~bel'i Sim'lPf~ roeuno 
As$em~Getal. 

<CAPITULO lll 
DA 'GESTÃO AU:MINfS'tAA1'tVA 

ARTIGO '1 l • O CRtARTE tJtit :ilimtt11S!Tado per· 
l • A'S'>e-01blàta Geral ~ 
11 • D•re:wna, ~ 
Ili • Conselho FisC\Ú. i~ , I 

~ ' ' 

AR'TfGO ~3 • A ~l'rlmla Geral. órgão, so1*'tl. ® 'da vont"nde ~. cotí$tiWit~ ÓC$I ~ ~~ 1) 
•wo<lladOB em •a pom de se~1rdli'éi'to$ ·lmltM'âtlos. Y.:: ~ 

:l:· ~ 

ARTlG.O i4. • OM'lpeie privatMimt:tlte à As;em~ Gen1t ~ ~' ".· . i 
1 - eleger <lU!IMW$tradoffn: e Ô " i 1 

ti - destttult 0$ dmlnl$tmdoren; ~ «t ?::. ' 
Ili • cecidlr &obtfJ a dlS$-Ol~o Ca assoclaçãt.; W 3.# :: ! · 
iV · d i:;idir sobre ií con'Jentêricia oo nlltMar. tra1Ul9ir, htpcíecar ou pê llll.'tir benil l'I:' Él ~r-.. 

p,~tr'\mOflJ3ll! ~ i; • 
V - llprtlllar o Regime11to interno; .,,i r. 
VI · aprovar as !:lonta • !f: é ', 
Vii • alU!tat o &ltltuto, tf ~ 
ARTlGO 15 • A Astiêml.Mêb Geral ~-$1!-ã rmfmnameflle uma Vêz JíOr ano para· 
1 - apmvar à pt~$ta de progmmaçáo arruai da 111aociaçto, .sl.tbmetldtt p~la Oirftlorta:; 
li • ap~ o rolat~o .anu~l '(l;i Difetõtfa.; 
Ul · díscuiír e aprnvat as oontas e o ba ço .apmdad0$ peló Qiflseltto Fiscal. 

ARTIGO 16 • A Assemble a Geral realiUlMlí'.141 extrno~arlMOi&n1e, Qú311dl>OOtNOC3ÓU. 
i · i;lél<i D1re1.:>na, · 
IJ ~ ~lo Co~f.ho Ascat 
IH • pOit requerltMOto ~ um quinto dM as!Ul®dos tti\es CQm- obl'igar;ôos 'SOGla:ls 

A.llTIGO 17 - A comt00a"çio da Assem• Geral &efà ·kl a por meio de adihd aflxndo M 
seda dO CR!AATE, publie~ M lmprwisa kícaJ. f)tlr ôlr'Oúfatt!S' ou olltroS rnefo!l 
convenientes; i;;om nteood6néla mlnima tle 10 (óez) dias. 

P~JágrafQ ún. co • (lualqver Assembfêia ~lar·iie-â em primeITT'l eól\ll'Céaç.ài> eOlln a 
rnaioliiJ dos as!roeiados !ni>crltos alô a data da ~a. ~ em se;uooa ·CO<l'W<J~ <:om 
qua1í;ll r nCnner<í dt) assot:iatíos 

ARnGo 16 ·A Diretoria sel'á cotl$tll1.à'1B por um Pro.11h:k1nt.e, um Vl<:e·Pros.idwn.e, Ptimelro • 
Sog l'lçiQ Se-cretáríos e Ptltnelro e Seg11m:fo T esoumltos, 

o «! 
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ARTlGO '19 - Corn~ter . Olrotooo !ffe· 
1 - elaborar p.rogíltma anuat de aíhridade.s e ~e-01.ltã40: · . 
11- elabornr il aprenotar M.$emb4éia Gttt 1' relatório anual; · · 
m - ~r0$lJl'~C CIOfll ~~ .p®lfie;a& e pritlrutas pata. mutuli <OO!áboi'l;l~I> em 

a1Md1de$ d& lmt~:a;se oorn~; 
IV · wnb'atar-écldl!mllitf~11; 
V - dwtberars'Cbfi!t a oQITlprti e vendá det P\JM<fl'IÓ\•Ulll ~ setnowl'li.,.; 

.ARf!GO 'm • A ô~ori:a reunir"~ oo minltn.t> 01 (uma) lfelt pl'.Jf l'liê$. 

ARTIG-0 21 - Competa .ro Pres~lil: 
l • repr~ntar o Cft!ARfE <itivn. pass~a. ju<ficial G eiWJuõicl<i!m@hte; 
li - cumpt1r e fuier ~mpr1r esta E'B!tatulô e o Regimento Lnltmlo; 
m - prM1<ilt a A$$efl1bl~la Geral: 
W - witvocar i\l'-il~:as wuftíóes.-aa Olm«lmt. 

ARJfG<l-22.·~pete oo ~ldt!o\e~ 
I • ~ro Pr~t\le em suastall• ou impadlmentow; 
U · ass\Jrntr q owfl(fato. em caso de vacánd.a. até e uu términO; 
lij • pre&tar. ®mo® geral. ·11Ua ot.ilabóniçã'o o f>tif$1deníe. 

ARTIGO ~ • Comf;)Em M Primeiro S~ete!âno 
1 - &eerntmlar as rooo~~ ® Oifetlll'la e .O..si~ml:llêia G~al e redigir 
11 - O\Jbllc r t~daa ns rioticla$ 00$ nlMdades oa ent dade 

AJmGo 24 • Cõnlpete o ~uooo Seçtt·Hál'IO. 
l • :subs.iilutr o Ptimalro ~tãfto em suas. fa1t~~ óU impedlmel'W;la; 
li • ttS$WJJirl> nlttl'lffafo, em~ dá vimãooia, atê() eu têtmitto; 
lll • Pfé$Wf. d~ modo g~a.t a $W ootabOfaÇão ó Prim lto Seehltâtlo. 

ARTIGO 25 ·Com~ ao ·ré§ourelro: 
1 • erreeadar e .«lríinbfllz0r a~ çoritrll:xJiçõ'ets <los associado t:end.as, n~.tw e ~o,W · ·os 

em dinhtf <:1 oo em beru>. m;mte~ :e.m (iil(.I ~ estrito~. tt>da comprovada~ 
li - ~gar as cor.iai;i tlas oo:spesa& . .-iutotiz.alias pelo Pte.sldtll'iti.;: 
111 • a;ires(;ntm reta~ótiQ;r de rec ta: e ®iP<iSm>. setnpreqt,ie forom ®flC!ltliàos, 
IV • ap~~r4.a: o <4lat6fio flt1'1ncelt.t> pata -ser $\l(rff~lldt? ã. Aa~m~a Gtmif; 
V ~ &Pf~•en:tar semes~~lmen e o tla!MOe~ -00 ~ht> f"gscal; 
\ll ,. A:Ot'Servar $õb sua gu.-il'úa e M$?()11$8bí1idade 0o 1'Wll\1$~Tio ~ <f®ül'mu1tas relalíVO.s à 

tesoor fa, Jncrustve o:mtil~ baneàdaa; 
Vll ·· maotM, êm estabeJé<.1lmenfo de et'1!t!lto, q1.10t11la f'leQf.$&M8 a ltl4tiutençâo da 

pt~tMiaçflQ -da anotlação. 

ARTIGO 26 .. Competi! so Segundo Tesounffi'o; 
1 • sut>$lltuir o Ptímelrt> T $0Urolró em .uas fa:ltllíl ou iropedil'llétltos; 
li • ói'&t.umit o martda!O, em caso oo vaeência. até o M!U tim'ltr\O: 
HI • prestar de medo ~ral a sua eola!ltvaçâ-0 ao Pttnw o T1:$tJUretro 

\ 
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ARTlGO 2a ~ Compele l'!O Con11eJno Flr;cal~ 
I • examimlroe1J1Al\Í'l'Q$ dê escr:íM$~ ~·~~dê<: 
li • e iimlrW o hG néet . Mr~Jnil afll'e1'1à•o pttlo 'l'e11~rCí· opmnckl ~ r.e~lto; 
111 • ~at of •là~ii t! 1lMlnWm:qú6 ãOOmpanhwrt o ~la.tõirio J]W'al d.$ 0!11!! *e 
IV • nplnat $óbtft ~ aqu!is.içlo e l~Nlçào de bens, ·gor pílrta·~.f.\Ht$$'0C~ç;ão . 

?arà.g~Jo · Ottlto . * O Comml!to te!Jtlit~4 ordlttariamente a cada 03 (trt1>) ll'lê~ e 

e~· JMGé~qu~t!écessátlo. . ~ ~" 
ARW30. 29 • o. C~lAA:i!', i11<ib n nhumn ·tomi , ~irtbul re.wftndos, ~í~s, tJi ~ .. 
00n11\r.;açoe& partlô!peç.Cés oo par~ do Mi patrrmô."l10, bem çomo nàQ pereeblfm strull ... '· , 

d!rato<es, a~fto~, :m1u:it1oo;os. !(!Sttt.ukí?res, benteíl~ ?ú «1;\llvamntes, "~· j.5 ;; tQ . 
11~nt~s ou ooncffaos. fi\ja drnda OIJ 1lld1ret~mtinte. ou Por q~Uêr il:ll"tnll 00 trtl.tlo. m . ..# ~:: N 
mme dl.1$ comp.e.t~IZiaa-. M.1~ ou ~tlvldad~ que l~!I ~Jiartt atribu!dos ptjlosrnpeç(jvos ~ i;li; 
atot oonstitu1ivos. -

~ ~ 
CAPITULO lV fJ· 4: ~· . w ~ 

DO:PATMMÓRIOSOClAL -

ARTIGO 30, • o CRJARTE não cons . patrim6® ~ dfl um 1J1UPO .dbttrmín,o® Q ~ 11 
mdwiduos. faml · s, entidades da cl<1$$e ou de St.lt:iedatfé Mltn car~l1!1t beneil~ ~ ;t ~ 
il' t;llll'\Cla social .:3 5 · 

AR'TIGO 31 • o patrlm6ni9 do Cr.tlARTI:. lSê( (XU'l.ftiMdo de beM, móveis, imóveis, veit:tJIO:! 

. 1 ' ... 1.· ~ $eroovenle1>. ~. apóllces oa dlvld~ p•a, ê!mU'lbulç&ts <1'0$- a~$0ciade)$, áU«IIlos ~ 
donativos em dinheiro. ' 

.li 
ARTIGO 4.2 • ô CRIARlE aplicará '1íl tiUbVen~ e d~ rt!Oel:,lfQà$, nq bfi.~s a 
Que eetejmn ~às. · ·· · · 

Ail'fi~O 3:3 - No cas~ de diss®lyão ou mttillQã() da a$$0d~o.,, o MW patrlmÕfl!o sera 
tle$!lt'ia<fo <\ õUVn ~rrtldade am~IM"lcia1 congénere dotada .d!f! ~ónafídade. }tlrfdlca, com 
re:ló \ftWtt1aó~ prepw.dernnte-a no Elitaóo de Siio Pauto. pmfrueociatme.nte no !'l'Mllólpio 
de origem. e reglsu:adª no Cooselho Naeio(uJI -dn At>~ncia So. · J - CNAS; lrl$m'llndo, a 
umn erttidade pílbl.r...a. 

CAPITULO V 
OA.S OISPOS!Çõt>& GERA1$ 

ARTIGO 34 • A assoclaçâP 15erâ tf~kia p.ór ~ da ~t:iléia G,erol · · ·11tm~tià. 
espedalrnente ço1wo~tfa JY<lta esse flm, 40al'ldó 1lê' t~JM i~slve! a 00r1tlnwçh d(! suas 
atwldad&s 

ARTIGO 35. o pre.s.ent~ E$tawto pt;d&r.\ ser retoimad.D'. noto® (>U ~ i:taM. m qualquer '""'·...,., 1· 
~mpo, em Pf ~ to~çM, fiõf decisão da mslori!i lt d~s as~s e M!l • 
c:on~çõe's ugumte!i, com um terço dos pf'e-&et'l es · ~ ~pecllflmenle 

----~·~ ... - .. -...... "':-" w /l) i 
-- . .. 1 



ARTIGO 3$ - O ~.l<'e~ 1;o~t çipffipr 
de ou® uno. · · 

í\RTl<30 37 • Os @$Os órni;;soo no ~nte Esmtl.l!o stilto 1'6o1Yl~ pela OlN!í~ e 
r&reronijfldos pe~ As~blêla Gata!. 

" 

· !'>· 
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ATl\ DA ;,\SSCMBlElA GER/\l OROINARtA OE 07 DE JUNHO nê 20 a. DÓ: 
<.:l:NTRO DE RECUPE.R/li,Ç.~O E !NSERÇAO DO · OOLESCENTE PARA A 
Ht:CONDLJÇAO ;.:,J..) T R.!\81'-. rlO E A EDUCAÇÃO - GRiAR,TE. 

•'\ht t'!a revniào da Ass-eníhteia Ger.si Ot-Omâria;.do C~l'I® -á". ~~up~~;iyi}t) -e' ln5er~o ~ 
/\dol~sc.ente pera <i ·'f{~qaíH:!u~o·.ao Tra~alhô ·~· a, Edi.tta~ó CfUARTF' ç.orr•..-oc.:i.d;:i p ·;;; 
Preslde;m~ do C.RlARff. ~r. Al~J.rnndre>~l1inLrorrli'1, ·J)t) : êdit~ publicadc;.rfo. dla 25/05/2018 . 
f!O Portal 1('.!tttor1:1 • f twww.porbltC(f).Ufílffn.-Mtn.qr), 9nundado t\j) füldio fbiti1~il · t:.· af~tJdu 

n;i wi:it• tia ~nti1;yd'e. p:ira convoe,1çJfo ~ -t'í\inoa d~ pop4taç~0 conkin.m.t .»r:~~ o 'ArtlSQ. 17 
rio ~ '..t;;ttJ:c. r;:; ;:i !i?.Jcb t'm1 O/ (\{:.\e) fJé junho de 20_8. (t!ob mif i" dezoito), âs 91\00 
-.1.:·:(·1' ·1•(, hcr<hL ;2 ,,; :.<"\Jt.' oo GRlART[, sí1uarlo <'1 RuCJ 13 de Moio, n9 (·nurtwru} 31 

•.t rci1:r,10:. t1 ti ;~no1.1:el. Centro, lting;'I-- Stio Paul.o. dirltlgfo,pot' sc-u .prn:s1 lt-n t•"·· A r+-or'1.J::l 
teve mit:li> ií l.9h ~eza~ó~ hOfi!SJ, em tiri~e:ít3 ~n~ot;~~g\S), ~nid· ;tf.31e-w.nt;• 'lXQ- i.JJ 
!.UKuinta pauh1 qtJ e mf apfbt.·a'da: ÔÁOt!Yl {)(,) D~A(Sci~o ~· pps. (:.,d()< membros efe"HVQS (ht 
D.umori<; dtt CRIARTE t:: ·rném iro~- ~fetivos .e sapt~ntcs d() Cor.1')(llhÁl H~al 'RMª o pc;Ç7;in.u 

:<! .n:klo, Apó'$ (IS ·duvíd-05 ·coMíd~rnções pU.t p.àl"l.e ffos 3'SS:o;:;ilildo$ cómpo11~1tif!;\ tt~ 
As:;C!a1bfei<1 G~~rnl 'f:xtl1!ororn<:kla e 'OÚ!.fl r~ .a~lt) () . quorum prcvi~to no r~tnh:i;;, for t'lt 

.:y:Y.<1 i!u:- 110' qm3nirl" ;d;:HlL o ;1;; l!rtit> d;i pi'l\lta . 1 ·D P csidemc tlit A\,.,.,.inhl~i:.-i Gt•r:\ ~ i:h 

. ''· .; ! f »xl}l•(O'J J wco::> o~ µnl-.cun~~ qve Q CfüARTE <: a<l1l1im:>lfado pda ''" .-mb!er;i (,1•t.:i1 

~~:!<> D.ntrnri:J. E:Xecufü .. 1 11 JM't~o Conseiho F1~ca~ seod.<3 il As~umb:lt."i<J:':(jfm1l <l órgão ~crccfn>il'./ 
dil vont::n:!.e .soe" al1 tem titi.ifdo de totio~r os t1S'~eít1tio . d<J ClUARU, Ã biretódõl t• cons1hu1t!.i 
do Presii:l<!ntt'\', \/Íty-Pre!lident~. e· e-'~ Sticr~tii~i~>$, l~ e--i9 iesoufeim. O C~n°sc-!ht; l :<..ntl ~· 
trm1pm1 n d~ tr~!;. l'Oi:?~bro.s , e niit> supi~ntes, RH1'3 irnmdj:lto d:c dl_ tu~ ) ~11\'11>, i~q pe.~·iôQti 
1;::1r ' ;;o <ia üitctoti.l E~t.uhv~, OJ,mpreeodld.e: enne, 11/i0.6{1.Ó'J:S' ~ '16Jfi6f'1.rn.t. li ~ EJeição C! 

r,o:;.:.<: ltO!; mcmnwi. i iÍHI IVCJ~ h Diretori:J tio cruAfttr .~ membm~ ~fo11Vtl«j e $vpien,te;.. C!O 

Cc1 ~.::(J.,o Fí,.c.ií 1rnr:l o ptÓXiino c:<~rcic.io . A •;egwr, i; Sr l, ~·i ' l~<:nte ptocudt'.!u .1 í!!<' Í{ .J!' dt1 
• :;H J1>t· 'o<i.1, ti'-' rt:e•::d :; ócs11rn·h do CK ,;,p,1:- . /\ n.ei;,n a fo i ~il;it;, por a<:J.11m.içüu ,t.11·1 .. . 

'1; . .:11 u.;1, .1~ mi 1;cn-.;;in,1ida: >cc,~i dc:ntu: Ah•xandr-i" D.elfi(Jl Corr~il; V'tct.:: Pri::siwnt '~ !(:br-rt<J ~" 
.'1-ui. P ~r.·c-rcti1rio; Giséh{ ~i>mm Corre~; 1~: Sccn:mitlo~ Robni~1~11 . <lart~lv l"fo,:i:l1i, 11 
í c~1.kirc:l ro: A!h.étl:Q <lcL Snn o.r; .Avan<'.ltlii 20 TQso 1re'iro; Edson Robert-o [Jattlstotl. O Co. 1hv!h•~ 
F1 ~.1! nçc1J wn!itltttído ·das s 1,uit1tes memqi;q.s': Déa. M.-:irin Co~til . CO{ltur hr, í?~~1fo ç '.1;,t ~fo 
;1:norlm e !n élr~ tlo!. s..1 to.., f." pQlps s~ti iln cs. . ~n l"llb~p;; ~upf~~nt~.: H elide~, f ~tn.1n:dd 
f'ími:ntcl, ÜS!fltU j,(j, p F rttrrli;Jfl\ V:ti1 .. i;) Th~odntQ du nn ~,dhc~ !(' Rínakfo fü:.;cxn1!' t\ãi i·;:w: 

1.;;ós ;:; da:i>dç.~' dn~ lettos, o Si. Prn:JiHh.m!t• t!m t•xr- '<'ido J:}J r~b~ruwu J tu:.Íu'., 
'"Jf'·,; ·. ;,1 .1. : i,, ·Nto~ de sc1C ·;;so 1>0 1:~· 1•11l q1,1,. ~" \nÍJ;:.1i'l co.rr rc-aii~açõe:s ttu~· 'i!ldrr, p \)fü:u4 

<= qlw ;"~ ações ~>btc1\h<im pl mu õxíto dt"ntro d;:is ffnalid:."ldcs p ·-0µ.u::.l;;ts, m(irmitr) e .11~ ~<: 

ac-olhtt-nento. rccupi!ta.ç;fo !!- <>.rientaçíio d::is. crlanÇM. e ndcl~1'.t;t!nt~ ~t.e-ndirlas nos Pt~lc o~ 
:;ociais da ~ tltl<id~ , F..ocemm<lo ;i: Ast;t?mht~ía ~efllí1 e- .f1resldentc ·<igriidece'u <t .ipnio d11 
rndi::·, ma> coloborilri'!m .c.tim o C:RfA'R H-. ci~,;;ndo o J.Lii:i.~cta (-J.t tn!Jm:iii 1- ltJVP.nt,,"1 ,,. •'1•1 
~ mr ~rr-~1 di.' lt.iifü)t; , ~rómo:ori11 Nbtica. t'i'cti?ilú Muf'.licii>.11 ~· (~t<ll.:{r~ ~o 'V t~r<i<;.tior.: .. í 
V."' "'ic1~~:s . ?n~s1dt '.1t (• (iQ Gv~rit;'. ·, ,(cnM:1lm .íiit«lru1 hmcir..Jnârta!< ao t"füAfff( a Ci:1·~~m.1 

1 ;.v- •.• 1 :-.-. ! ..- ,: -~:ni-.,:•r-.v. il:ic,,I :L t':ifü\~' !- q 1i,:- .,;l r;::•; ar,)r • vw10 m~, 1~11-dT •<l ·f'i•I ·"' .içoç-: 
"'\:L• r »~·n:.ad:, •'l,:,d.i 1Ht1:" 11,; · .. ;1~0 .;, ~" r Híll>1i.l.:t1 d tlft\l>tii!:'fll\:! J(!r~d~cC-.,i a prc-s~1W;;il '-{>;.:,_ ,, -" 

.J:ímdu'O::> t! corici«.lmou n Jo1fo.!i ~ue e<> tl'1HJ.'t em U· a· td<'.lr ó , !;'~:J.ÁR)'~ ~ ÚtdQ .!> {11.J~ a i 
1w.t11u1~:Jo re~. resc:·1 ~a pa.rtill i.or;lrrl~~~ . .E·i. <'>: '~Jc crr.:iô t~r.r">n .tr,?m~rev.o\i Pf~.·.:.en - il t.1 . 

qt.i~ v~· por 1 )rm <1:>S1n.1~;1 r, ;.n·h Pre~1\fonti:: ( 1 . rt iom, 1lo dii> .,, '!J.l'f1'1"tW:)Ç3o. · 
,· /;..-. ,..,1\ # ' .' 

;''\ / r'~ /( \#* / 
Y; (Á\ ,/ I l . . . ~ ,, 

/j;' I ' ' Q' ;f' / I / · · f l .:,,,; 

0
. '\ / . r '--·· r,lf/ j/, o 

_, '<;...r· ... -, .1 r 
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11/12/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 000104 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

03.826.808/0001-1 o 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 24/04/2000 

NOME EMPRESARIAL 

CENTRO DE RECUPERACAO E INSERCAO DO ADOLESCENTE PARA A RECONDUCAO AO TRABALHO E A EDUCACAO 
- CRIARTE PROJETO VIDA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA} 

CRIARTE - PROJETO VIDA 

CÓDIGO E DESCfllÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

399-9 - Associação Privada 

PORTE 

DEMAIS 

NUMERO 

319 
1 COMPLEMENTO 

CEP 

14.940-000 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIHRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

*******• 

1 MUNICÍPIO 
IBITINGA 

1 TELEFONE 

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

Emitido no dia 11/12/2019 às 10:38:42 (data e hora de Brasília). 

https://www.receita.fazenda .gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/04/2000 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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TIM S.A. 
Póg ino 1 de 2 

~rmono Morchettl,172 • Porte B 
Aguo Bronco~ sao Paulo· SP R$ 50,80 

VENCIMENTO 
20/09/2019 

EMISSÃO: 02/09/2019 
POSTAGEM: 09/09/2019 00 

(;:) 
N 
o 
(J) 

~ 

J 

~ 

CNPJ: 02.421.4tl/0006-26 -1.E.: 115.608.065.110 
CNP J do·Motrlt< 02.421.421/0001-11 

7214049716 15467 00000002818 20 090919 

lllll llllll llll-11111111111· llllllllllllllllllllll Ili lllllll Ili 
CTCE INDAIATUSA SPI PL1 0 
CENTRO VIDA 
RUA TREZE DE MAIO 319 
CENTRO 
14940-106 - IBITINGA - SP 

1 ... 11.1 •• 11.1 ••• 1 •• 111 ...... 1111 .... 11 ... 1.1.1 

000105 

FATURA DE PAGAMENTO: 3962398716 

REF: SET/19 PERIODO 01/08/19 o 31/08/19 

CPF/CNP J: 03826808000110 

CLIENTE: 7.1687673 

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009133849073016 

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA 

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, L1 2, 43, 4l1, l15. l16, 47, l18, l19, 51, 
53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. 

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. 

(~ri DÉBITO AUTOMÁTICO ~ CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR) 

Codostre suo conto no débito automótico 
de seu banco utilizando o número de 
identificação neste boleto 

•Baixar e imprimir 2° Via de Conta • Realizar pagamentos online 

•Alterar doto de vencimento 

• Acessar gráficos avançados 

•Visualizar contas dos últimos meses 

PAGO COM RECURSOS 
GOVERNO· 
Banco.~2 
Agencia .Q 5 º ? -· 3 

C/C 11:1 3 G 

CONVÊNIO 
CMADCA 

Consulte e imprimo o 2º vio do suo faturo tl(J óreo exclusive do ~it e www.tirn.com.l..n 

::TIM 
m NOME DO CLIENTE 
ll 

Poro sua comodidade,, cadastre suo conto ern débito outomótico, em seu banco, utili to ra\fJ o nü111ero d~ l th.>ntifko~ilo indk:odo nest<:? 
boleto. Poro mais informoc:;ões, ligue t>oro o central de utendhn~nto TIM. 

~ CENTRO VIDA 
~ ~~~~~~~~~~~--.~~~~~--.,...~~~~--.~~~~~~-,-~~~-
~ IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS DEL >REFER~NC IA DA! A DE EMISSÃO DATA D[ VENCIMrn·r o l 000000091338490730-16 SET/2019 02/09/2019 20/09/2019 

VALOH 
R$ S0,80 
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24-SãoPaulo, 126(74) 

ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em sessão de 05 de abril de 2016, pelo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente e 
Relator, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade das 
correspondentes notas taquigráficas, julgar irregular o Termo 
Aditivo nº 11112, bem como ilegais os respectivos atos deter
minativos das despesas decorrentes, determinando a adoção 
das providências previstas no artigo 2º, XV e XXVll, da Lei 
Complementar estadual nº 709/93, devendo a Administração, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, dar ciência a este Tribunal das 
medidas adotadas. 

Decide, ainda, aplicar ao Sr. Nério Garcia da Costa, Prefeito 
à época dos atos inquinados, nos termos do artigo 104, li, do 
referido diploma legal, por infração ao dispositivo lega l men
cionado no voto do Relator, pena de multa que, à vista do valor 
das despesas efetuadas e de sua natureza, foi fixada no equi
va lente pecuniário a 300 UFESPs (trezentas Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo), a ser recolhida ao Fundo Especial de 
Despesa deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
trânsito em julgado da presente decisão. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas -
Rafael Antonio Baldo. 

Publique-se. 
São Paulo, 18 de abril de 2016. 
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
Presidente - Relator 
ACÓRDÃO 
TC-000497/015/12 

~ Contratante: Prefei tura Municipal de Castilho. 
Contratada: Advocacia Gandra Martins. 
Autoridade Responsável pela lnexigibilidade de Licitação e 

que firmou o(s) lnstrumento(s): Antonio Carlos Ribeiro (Prefeito). 
Objeto: Prestação de serviços advocatícios para ajuizamen

to de medida judicial em face do Governo do Estado de São 
Paulo destinada a cobrar diferenças na participação do valor do 
ICMS, referente ao período de 2001 a 2008. 

Em Julgamento: lnexigibilidade de Licitação (a rtigo 25, 
inciso li, da Lei Federal nº8666/93 e.e. artigo 13, inciso V, e § 3° 
ambos da Lei Complementar n°709/93 e posteriores atualiza
ções). Contrato celebrado em 11 -03-1 O. Valor - RS248.970,22. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de 
prazo, nos termos do artigo 2°, inciso XIII, da Lei Complementar 
nº 709/93, pela Substituta de Conselheiro Auditora Silvia Mon
teiro e Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, publicadas no 
D.O.E. de 20-08-13 e 09-10-15. 

Advogada: Fátima Aparecida dos Santos. 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 05 de abril de 2016, pelo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente 
e Relator, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto 
de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade 
das correspondentes notas taquigráficas, julgar irregu lares 
a lnexigi bilidade de Licitação e o Contrato em exame, bem 
como ilegais os atos ordenadores das despesas decorrentes, 

,..--._determinando as providências previstas no artigo 2°, incisos XV 
XXVll da Lei Complementar estadual nº 709/93, devendo dar 

ciência a este Tribunal das medidas adotadas, no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas -
Rafael Antonio Baldo. 

Publique-se. 
São Paulo, 18 de abril de 2016. 
SIDN EY ESTANISU\U BERALDO 
Presidente - Relator 
ACÓRDÃO 
TC-000971/014/11 
Contratante: Prefeitura Municipal de Taubaté. 
Contratada: Biofast Medicina e Saúde Ltda. 
Autoridade que Ratificou a lnexigibi lidade de Lici

tação, Ordenador da Despesa e Autoridade que firmou o(s) 
lnstrumento(s): Roberto Pereira Peixoto (Prefeito) . 

Objeto: Prestação de serviços para a realização de exames 
laboratoriais de média complexidade. 

Em Julgamento: lnexigibilidade de Licitação (a rt igo 25, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores). Contrato 
celebrado em OS-10-11. Valor - RS 2.7S6.262,60. Assinatura de 
prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII da Lei Complementar 
nº 709/93, pelo Conselheiro Claudio Ferraz de Alvarenga e 
Conselheiro Sidney Estanislau Bera Ido em 24-02-12 e 1 S-04-15. 

Advogados: Fábio Vasques Gonçalves Dias, Suzana Maria 
Reis Ribeiro de Souza Gonçalves Afonso e Thiago de Bórgia 
Mendes Pereira. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 05 de abril de 2016, pelo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanis lau Beraldo, Presidente 
e Rel ator, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto 
de Conse lheiro An tonio Carlos dos Santos, na conformidade 
das correspondentes notas taquigráficas, julgar irregulares a 
lncxigibilidade de Licitação e o Contrato, bem como ilegais os 
atos ordenadores das despesas decorrentes, determinando as 

Diário Oficial Poder Legislativo 

ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em sessão de 05 de abril de 2016, pelo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente e 
Relator, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade das 
correspondentes notas taquigráficas, julgar regular o Convênio 
em exame, sem prejuízo das advertências consignadas no voto 
do Relator. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas -
Rafael Antonio Baldo. 

Publique-se. 
São Paulo, 18 de abril de 2016. 
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
Presidente - Relator 
ACÓRDÃO 
TC-01050/013/12 
Ór ão Público Concesso · efeitura Munici ai de lbitin a. 
Entidades Beneficiárias: Santa Casa de Cari a e e ater-

nidade de lbitinga - Valor - RS4 .679.988,00. Associação de 
Artes de lbitinga - Valor - RS315.000,00. Gacci - Grupo de 
Apoio aos Carentes e Portadores de Câncer de lbitinga - Valor 
- R$37 .950,00. Centro de Recuperação e Inserção de Adoles
cente para a Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE 
- Valor - RS45.955,80. Associação Fi lantrópica Casa do Caminho 
Francisco de Assis - Valor - RS95 .715,60. Associação Filantró
pica Espirita de lbitinga - Casa da Sopa - Valor - RS24.808,20. 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Valor 
- RS460.020,00. Associação Cristã de Proteção à Criança -
Criança Feliz - Valor - R$54.432,40. Associação Senhor Bom 
Jesus - Valor - RS773 .600,00. Serviço de Obras Sociais de lbitin
ga -Valor -RS 113.518,00. 

Responsáveis: Marco Antonio da Fonseca (Prefeito), Lorival 
Antonio Morais, Antonio Clovis Motta, Aristóteles Lula Junio r, 
Maria Helena do Nascimento Tognoli, Déa Maria Costa Conten
te, Paulo Cesar Zapata, Waldemar Borges de Moraes Filho, Eud 
Rubens dos Santos, Lizete de Castro Budetti e Edson Fernando 
Inácio. 

Assunto: Prestação de contas - repasses públicos ao ter
ceiro setor. Justificativas apresentadas em decorrência de assi
natura de prazo, pelo Substituto de Conselheiro Auditor Samy 
Wurman, publicadas no D.O.E. de 29-11-1 2 e 13-06-13. 

Exercício: 2011. 
Valor: RS6.600.988,00. 
Advogados: Luciano Rodrigo Furco e outros. 
Procuradora de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck 

Feres. 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 05 de abril de 2016, pelo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente e 
Relator, e Antonio Roque Citadi ni , e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade das 
correspondentes notas taqu igráfi cas, julgar regulares as pres
tações de contas em exame, com a qui\ação dos responsáveis, 
sem prejuízo da recomendação assinalada no voto do Relator, 
juntado aos autos. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas -
Rafael Antonio Baldo. 

Publique-se. 
São Paulo, 18 de abril de 2016. 
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
Presidente - Relator 
ACÓRDÃO 
TC-0011 211003/13 
Contratante: Prefeitura Municipal de Paulinia. 
Contratada: Sou Produções Culturais Ltda. - ME. 
Autoridade Responsável pela lnexigibilidade de Licitação e 

Ordenador da Despesa: José Pavan Junior (Prefeito). 
Autoridades que firmaram o(s) lnstrumento(s): José Pavan 

Junior (Prefeito), Leonardo E. César Ballone (Secretário de 
Negócios Jurídicos) e André Luiz de Matos (Secretário de Turis
mo e Eventos). 

Objeto: Contratação de pocket show para realização do 
evento para a Escolha do Rei e Rainha do Carnaval de 2011 . 

Em Julgamento: lnexig ibilidade de Licitação (artigo 25, 
inciso Ili, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores). 
Contrato celebrado em 26-01-11. Valor - RS 160.000,00. Justi
ficat ivas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, 
nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 
709/93, pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, publicada 
no D.O.E de 28-05-14. 

Advogados: Clayton Machado Valério da Silva, Marcelo 
Palavéri , Flávia Maria Palavéri, João Negrini Neto, Júlio de 
Souza Comparini, Antonio Araldo Ferraz Dai Pozzo, Augusto 
Neves Dai Pozzo, Beatriz Neves Dai Pozzo, Leonardo Espártaco 
Cezar Ballone e outros. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de OS de abril de 2016, pelo 
voto dos Conselhei ros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente e 
Rela tor, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade das 
correspondentes notas taquigráficas, julgar regulares a lnexigi-
hili.-l::u·fo, .-li:i 1 irit:::.r$in o n rnntr:itn .:im i:iv:imi:i hi:im rnmn lon:::.it; 

ACÓRDÃb 00010 6 
TC-016808/026/12 
Contratante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

-CPTM. 
Contratada: TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamen

to e Recursos Humanos Ltda. 
Abertura do Certame Licitatório por: Resolução de Diretoria 

em 10-11-11. 
Homologação por: Resolução de Diretoria em 1 S-12-11 . 
Autoridades que firmaram o(s) lnstrumento(s): Milton 

Frasson (Diretor Administrativo-Financeiro), José Luiz Lavorente 
(Diretor de Operação e Manutenção) e Ivan Aparecido de Souza 
Moreno (Gerente Administrativo). 

Objeto: Prestação de serviço de transporte mediante dis
ponibilidade de veicules em caráter não eventual, objetivando 
o deslocamento para apoio a atividades operacionais e de 
manutenção em todas as linhas da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM, bem como suas diversas instalações 
administrativas. 

Em Julgamento: Licitação - Pregão Eletrônico. Contrato 
celebrado em 27-04-12. Valor - RS67 .917.391 ,92. Termos de 
Aditamento celebrados em 29-08-13, 05-09-13 e 06-05-14. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de 
prazo, pelo Conselheiro Sidney Estanís lau Beraldo, publicada no 
D.O.E. de 16-10-15. 

Advogados: Marcos Antonio Gaban Monteiro, Douglas 
Macera Rey, Maria Regina Scurachio Sales e outros. 

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior. 
Procuradores da Fazenda: Vitorino Francisco Antunes Neto, 

Claudia Távora Machado Víviani Nicolau e Denis Dela Vedova 
Gomes. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 05 de abril de 2016, pe lo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Bera ldo, Presidente e 
Relator, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade das 
correspondentes notas taquigráficas, julgar regulares o Pregão 
Eletrônico, o Contrato e os Termos de Aditamento em exame, 
bem como conhecer do Demonstrativo de Cálculo de Reajuste, 
com recomendação, nos termos do voto do Relator, juntado 
aos autos. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas -
Rafael Antonio Baldo. 

Presente o Procurador da Fazenda do Estado - Denis Dela 
Vedova Gomes. 

Publique-se. 
São Paulo, 18 de abril de 2016. 
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
Presidente - Relator 
ACÓRDÃO 
TC-000596/013/12 
Contratante: Câmara Municipal de Bauru. 
Contratada: Cobra Tecnologia S/A. 
Autoridade que Dispensou a Licitação e que firmou o(s) 

lnstrumento(s): Luiz Carlos Rodrigues Barbosa (Presidente). 
Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática, 

sistemas operacionais, software, instalação, garantia e outros. 
Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, incisos 

VIII e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualiza
ções). Contrato celebrado em 07-05-09. Valor - RS348.721 ,17. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de 
prazo, pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, publicadas 
no D.O.E. de 23-05-13 e 07-06-13. 

Advogado: Carlos Augusto Gobbi. 
Procuradora de Contas: Leticia Formoso Delsin Matuck 

Feres. 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 05 de abril de 2016, pelo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente e 
Relator, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade das 
correspondentes notas taquigráficas, inicialmente, afastou a 
preliminar arguida a respeito do pedido de suspensão do trâ
mite dos autos, até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, 
que trata do mesmo objeto ora em apreciação, tendo em vista 
que as decisões desta Corte de Contas não estão adstritas ao 
pronunciamento do Poder Judiciário, especialmente quando 
enfrentem questões afetas à sua competência própria, definidas 
pela Constituição Federal (artigos 70, 71 e 75, VIII). 

Quanto ao mérito, a E. Câmara, diante do exposto no voto 
do Relator, juntado aos autos, decidiu julgar irregulares a Dis
pensa de Licitação e o Contrato, e ilegais os atos ordenadores 
das despesas decorrentes, determinando as providências previs
tas no artigo 2°, incisos XV e XXVll, da Lei Complementar esta
dual nº 709/93, devendo a Administração, no prazo de 60 (ses
senta) dias, dar ciência a este Tribunal das medidas adotadas. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas -
Rafael Antonio Baldo. 

Publique-se. 
São Paulo, 15 de abril de 2016. 
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
Presidente - Relator 
ACÓRDÃO 
TC-000569/026/13 
Câmara Municipal: Viradouro. 
Exercido: 2013. 
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1 000107 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

MUNICIPIO DE IBITINGA 

Código de Cadastro 

00060502 
Contribuinte 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - lbitinga 

CNPJ: 45.321 .460/0001-50 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

CRIARTE ·CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INSERÇÃO DO ADOLESCENTE 

Logradouro 

RUA TREZE DE MAIO 

Bairro 

CENTRO 

Cidade 

IBITINGA 

CPF/CNPJ 

03.826.808/0001-1 o 
Número Complemento 

319 
CEP 

14940000 
UF 

SP 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal , até a presente data, 
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer 
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida às 10:42:29 do dia 11/12/2019 

Válida até 10/01 /2020 

Código de Controle da Certidão/Número 5E68414FBE498C83 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 03.826.808/0001-10 

Ressalvado o dir~j~o":~,a ?ecretaria da Fazenda e Planejameí)_to do Estado de São 
~aul~ de ªP,,4~?t·:·~~p~t9~,;~e.,r~~tl~R~,Q?,ilidade :d~,,p:s~oajur;ídica acima 
1dent1ficada, e cert1fiçaé:lo que 0 nao constam deb1tos ·declarados ou apurados 
pendente{~~;ir;i~_~f_ÍÇ~b ~a '.Óí9idajAtiv9 de responsat?iliêladedo estabelecimento 
matriz/filiâl@a'cimai iffe.ntifütaao: <J · · · ·. · . ... '· " . .. '" . 

~ 

.... :, 

Certidão nº 

Data e hora da emissão 

. ·' 

\·li;~':•- ~- ·,•,· , N ,, . 

23/10/2019 10:16:48 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov .br 

Folha 1 de 1 



11/12/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

~-v_o_l_ta_r_~l I Imprimir 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 03 .826 .808/0001-10 
Razão Social:CENTRO RI ADOLESCENTE RECOND TRABALHO EDUCACAO 

000109 

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 319 /CENTRO/ IBITINGA / SP / 14940-000 

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:07 /12/2019 a 05/01/2020 

Certificação Número: 2019120703003981107949 

Informação obtida em 11/12/2019 10:58:04 

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/consultaEmpregador.jsf 1/1 



23/10/2019 

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

000110 

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

Nome: CENTRO DE RECUPERACAO E INSERCAO DO ADOLESCENTE PARA A 
RECONDUCAO AO TRABALHO E A EDUCACAO - CRIARTE PROJETO VIDA 

CNPJ: 03.826.808/0001-10 

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 certifi cado 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 09:53:09 do dia 23/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/04/2020. 
Código de controle da certidão: 4329.D4CF.6EE3.B33B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



P'-"iDER .JUD I Cif\R IC 
~n.J ~:; ':·! ·~ , ::; }\ l)( ) T F. l:-.. E.ti.. L f :~ ~:;· 

000111 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CENTRO DE RECUPERACAO E INSERCAO DO ADOLESCENTE PARA A 
RECONDUCAO AO TRABALHO E A EDUCACAO - CRIARTE PROJETO VIDA 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03 . 826 . 808 / 0001-10 
Certidão n º : 187441475/2019 
Expedição: 23/10/2019, às 10:11:1 9 
Validade: 19 /04/2 020 - 180 (ce nto e oitenta) dias , con tados da data 
de s ua expedição. 

Certifica-se que CENTRO DE RECUPERACAO E INSERCAO DO ADOLESCENTE PARA A 

RECONDUCAO AO TRABALHO E A EDUCACAO CRIARTE PROJETO VIDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CN PJ sob o nº 
03.826.808/0001-10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642 -A da Consolidação das Leis do 
Traba lho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribun al Super i or do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Ce rt idão são de respons abil idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s) dias 
ante riore s à data da sua expedição. 
No ca so de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empre sa e m relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fili ais . 
A ace i tação desta certidão condiciona-s e à verifi cctçJo de sua 
aute n ticidade no portal do Tribu na l Superior d o T r a bal h o na 
I n te r n e t ( h t t p : / / w w w • t s t . j u s . b.r ) 
Certidão emi.tida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Deved o res Trabalhistas con stam os dados 
necessários à identificaçã o das pessoas natu rai s e j urídicas 
inadimplentes perante a Just iça do Trabalho quanto às ob rigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no con ce rnente aos 
reco lhim e ntos previdenci ários , a honorários, a cust as, a 
emolumentos ou a reco lh i mentos determinados em l ei ; ou decor rentes 
de execução de acordos firmad os peran te o Minist éri o Pú blico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



CERTIDÃO 

Alexandre Delfini Corrêa, presidente do CRIARTE, CPF 220.543.368-74, 
Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida entidade, cujo período de 
atuação é de 17/06/2018 a 16/06/2021é composta da seguinte forma: 
Diretoria: 

NOME CARGO ENDEREÇO R.G. CPF 
COMPLETO 

ALEXANDRE PRESIDENTE Rua Osvaldo Estina 28.704.092-06 220.543.368-74 
DELFINI Tonini , 1071- Jd. Tropical 
COR RÊA 
RIBERTO DE VICE- RUA MANOEL DA 8.282.704 035.901 .558-17 
BIASI PRESIDENTE FONSECA,27 4 
GISELE 1º RUA SEBASTIAO F. 41 .787.295-1 310.143.558-77 
FERRARI SECRETARIO PINHEIR0,988 
ROBINSON 2º Rua Joana salia Salva,317 21.530.019 162.140.558.39 
MARCELO SECRETARIO 
NOVEL LI 
ALBERTO 1º AV.DOM PEDROll,600 15.204.807-8 038.380.888-08 
SANTOS TESOUREIRO CENTRO 
AVANCI 
EDSON 2º RUA ANTONIO GUEDES 18.217.372-0 071 .861 .218-37 
ROBERTO TESOUREIRO DOS SANTOS,43 - JD 
BATTISTON ELDORADO 

Conselho Fiscal : 

Nome Endereço com leto R.G. C.P.F. 
DEA MARIA Rua José Za12ata,451- Jd 4.970.501-5 512.020.698-00 
COSTA centenário 
CONTENTE 
INARA SANTOS Rua José Longhini ,nº229 41 . 721 . 718-3 337.053.748-69 

Vila Maria 
PAULO CESAR RUA OVIDIO DIPARDI, 143 7.676.566 062.342.328-47 
DE AMORIM Planalto 

lbitinga, 1 O de dezembro de 2019. 



ANEXO Ili 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO 
TERMO DE FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS 
NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE 
PARCERIA 

Declaro que o CRIARTE- Centro de recuperação e Inserção do Adolescente para a 
Recondução ao Trabalho de a Educação - " Projeto Vida" atende a todos os 
requisitos previstos na Lei federal no 13.019, de 2014, para celebração do termo de 
fomento, e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das 
hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas da formalização da aludida 
parceria. 

lbitinga, 1 O de dezembro de 2019. 



ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c, e respectivo § 5o, 
da Lei federal no 13.019, de 2014, que o CRIARTE- Centro de recuperação e 
Inserção do Adolescente para a Recondução ao Trabalho de a Educação - "Projeto 
Vida", contratará, com recursos da parceria, os materiais e recursos humanos 
necessários para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

lbitinga, 1 O de dezembro de 2019. 



ANEXO V 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO QUADRO 
DIRETIVO DA ase DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso Ili, da Lei federal n° 13.019, de 
2014, que o CRIARTE- Centro de recuperação e Inserção do Adolescente para a 
Recondução ao Trabalho de a Educação - "Projeto Vida", não possui no seu quadro 
diretivo agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de 
dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade. 

lbitinga, 1 O de dezembro de 2019. 

~. ~,-, 
Alex dre Delfini Corrêa 
Presidente - CRIARTE 



ANEXO VI 
DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU 
REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS 
REPASSADOS, DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE 
AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA 
DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE. 

Declaro, em conformidade com o art. 45, caput, inciso li , da Lei federal no 13.019, 
de 2014, que o CRIARTE- Centro de recuperação e Inserção do Adolescente para a 
Recondução ao Trabalho de a Educação - " Projeto Vida", não contratará ou 
remunerará a qualquer título , com os recursos repassados, servidor ou empregado 
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de 
órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou 
por afinidade. 

lbitinga, 1 O de dezembro de 2019. 

' J 



Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento lbltln 
Proposta de Plano de Trabalho. 

Atividades/ Ações: (X ) Atendimento ( ) Def, 

CRIARTE - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INSERCÃ 
TRABALHO E A EDUCAÇÃO 

CNPJ do Proponente: 03.802.808/ 0001-10 

Nome do Projeto: " PROJETO AM OR PELA VIDA" 2020 

SEMDS 009/ 2019 

direitos Razão Socia l do Proponente: 

NTE PARA RECONDUÇÃO AO 
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PREFEITURA MUNl°CIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

RUA MIGUE.L LANDIM, Nº 333 - CENTRO 

45. 321 460/0001-50 

FICHA DO PROTOCOLO I PROCESSO 

000120 
2019 

pag. 1 de 1 

NÚMERO: 0000009833 I 2019 TIPO: PROTOCOLO 

DATA: 09/12/2019 HORA: 10:49:18 RESPONSÁVEL: ESTELA M.CIONI 
PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS 

INTERESSADO: 000278 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 
ASSUNTO 

ENCAMINHA PLANO DE TRABALHO 

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO 

LO.O. 

PROTOCOLANTE: 

CPF do PROTOCOLANTE: 

RG do PROTOCOLANTE: 

DETALHES DO TRAMITE 

Chave Web: 1E949N1012C 

ITEM 2 DATA TRAM.: 09/12/2019 Hora Tramite: RECEBIDO: O 

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO 

SETOR DESTINO: 

RELATOR: 

DESCRICÃO DO PARECER 

SETOR ATUAL: SEC DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

PARECER: 



Ofício Nº 062/2019 

000121 

Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua : ldúlia da Costa Villela - CEP: 14948-012 

E-mail: sosi bitinga(cl),gma il.com Fone: ( 16) 3342-5724 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - lbitinga/SP 

Ibitinga, 25 de Novembro de 2019. 

r---. Assunto: Entrega de Plano de Trabalho / LDO para 2020. 

llmª Sra, 
Cristina Maria Kalil Arantes 
Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga 

Prezada Senhora, 

O S.O.S. Educandário Joanna de Ângelis tem a grata satisfação de encaminhar 
o Plano de Trabalho da LDO, para o ano de 2020, sendo duas pastas. 

Atenciosamente, 



Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: ldúlia da Costa Vi li ela - CEP: 14948-012 

E-mail: sosibitinga@gmail.com Fone: (15) 3342-5724 1
' 00012 2 

FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - lbitinga/SP 

JUSTIFICATIVA DO AUMENTO 

Foi de bom alvitre a concessão de 8% ao S.O.S. Educandário Joanna de Ângelis pela 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de lbitinga, ao orçamento anual da Entidade. 

Ocorre que o S.O.S. Educandário Joanna de Ângelis vem atendendo 280 crianças e 
adolescentes que frequentam a entidade, no contra turno da escola regular. 

A entidade participa de todos os eventos socioculturais, inclusive faz exposição junto à 
Feira do Bordado com exposição de produtos confeccionados pelos alunos e voluntários ; 
realiza durante o ano duas grandes atividades: Feijoada Fest no 1 º semestre e no 2º grande 
Churrascada. envolvendo até 400 pessoas. Trabalha também com doações mensais do 
Telemarketing. 

Mantém o Bazar Beneficente - o "Bazar do Bem", donde também se arrecada algumas 
verbas para atividades pequenas. 

Diante do esforco da Diretoria Executiva e dos Funcionários. Monitores e Voluntários ' . 
na realização de todas as atividades expostas acima. 

O repasse de 8% da L.D.O. servirá para serem usados: em Recursos Humanos; 
Alimentação de nossa clientela; pagar energia elétrica; vale alimentação dos funcionários , 
bem como os encargos dos mesmos. 

De boa hora tal concessão, não que venha solucionar todas as colocações de gastos, mas 
tirar do sufoco os encargos do final de ano como 13º e férias. Realmente foi uma bençao 
para o S.O.S. Educandário Joanna de Ângelis. 

lbitinga, 25 de Novembro de 2019. 

Sérgio Augusto Longhini 
Presidente 

Rua: ldúlia da Costa Vil leia, 485 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 45 .320.645/0001-40-Fone (16) 3342-5724-CEP: 14.940-000- lbitinga- SP 



Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: Idúlia da Costa Villela- CEP: 14948-012 1 00012 3 

E-mail: sosibitinga@gmail.com Fone: (16) 3342-5724 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - Ibitinga/SP 

1 IDENTIFICAÇÃO 

A NOME DO PROJETO: "Projeto Viver Feliz" 
~ 

1 

B ÁREA DE A TU AÇÃO: Criança e Adolescente 

2 l INSTITUJÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: Serviço de Obras Sociais - S.O.S. Educandário Joanna de Ángelis 

CNPJ nº: 45.320.645/0001-40 

Endereço: Rua: ldúlia da Costa Villela Nº 485 Complemento: 

Bairro: Residencial Jardim Cidade: lbitinga Estado: SP CEP: 14.948-012 

Pacola 

Telefone: (16) 3342-5724 Fax: e-mail: sosibitinga@gmail.com 

Endereço Internet: 

Nome Técnico pelo Projeto: Valdereis Lopes Teixeira de Godoy 

Telefone: (16) 3342-2506 Fax: [ e-mail: valdereislopesgodoy@gmail.com 

3 RES UMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: 

Rua: ldúlia da Costa Villela, 485 - Residencial Jardim Pacola - lbitinga - SP 

B Ob.ietivo Geral: Atender crianças e adolescentes de 6 a 12 anos no contra turno escolar 

desenvolvendo atividades que venham a contribuir com o desenvolvimento da criança 

estimulando ao convívio social e contribuindo com estas famílias para que possam trabalhar 

tranquilos sabendo que os filhos estão em local seguro e protegido. 

c Resumo do Projeto: O Projeto visa contribuir para o desenvo lvimento integral da criança 

em condições de vulnerabilidade e risco social , ampliando suas competências e habilidades, 

capacidade para a convivência em grupo e participação na vida comunitária. 

D Número de beneficiários (direto) atendidos: 100 crianças e adolescentes. 

E Custo total: R$ 194.400,00 

F Duração do projeto (nº de meses): 11 meses 

G Custo per capta/mês: R$ 150,00 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 485 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 45 . 320.645/0001-40 - Fone (16) 3 342-5724 - CE{ 4. 940-000 - fbitmga - SP 



Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: Idúlia da Costa Villela- CEP: 14948-012 ' Q l?; 

E-mail: sosibitinga@gmail.com Fone: (16) 3342-5724 1 
- QQ ..... "t 

FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - Ibitinga/SP 

1. Identificação do projeto: 

1.1. Instituição proponente: 

Scn'iço de Obras Sociais - S.O.S. Educandário Joanna de Ângelis 

1.2 CNP.J: 00.957.949/0001-84 

1.3 Banco: 001 - Banco do Brasi 1 11.4 Agência: 0505-3 1.5 Conta: 982-2 

t .6 Site: 

1. 7 Certificações: 

CRCE (X) CEBAS (X) Utilidade Pública Federal (X) 

Uti lidade Pública Estadual (X) Utilidade Pública Municipal (X) 

CMAS (X) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (X) 

Conselho Municipal de Saúde ( ) Conselho Municipal de Educação ( ) 

1.8 Nome do Responsável legal: 

Sérgio Augusto Longhini 

1.9 RG: 13.907.126 1.10 Órgão Expedidor: SSP-SP 

1. Histórico da organização 

Nos idos doa no de 1966, mais precisamente no dia 20 de Abril. um grupo de pessoas 

idealistas. corajosas e tendo em mente o auxílio às pessoas carentes e necessitadas de nossa querida 

fbitinga reso lveu fundar esta excelente entidade. de todos nós conhecida, apreciada e respeitada, o 

Serviço de Obras Sacias de lbitinga, mais carinhosamente chamado de S.O.S. 

Liderados pelos ilustres cidadãos Sr. Sebastião Sahão, Cônego Fernando Saroni, Prof. Aylton 

Antonio Modé e Dr. Flávio Pinheiro, e sabedores que na cidade de Itapira, neste estado, havia uma 

instituição congênere, para lá se dirigiam, no dia 2 de maio de 1966, a fim de obterem melhores 

esc larecimentos sobre sua existência e funcionamento. Ficaram encantados com o que viram e ainda 

Rua: fdúli a da Costa Villela, 485 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 45 .3 20.645/0001-40 - Fone (16) 3342-5724 - CEP: 14.940-000 - Ibitinga - SP 

fl 



Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: ldúliadaCosta Villela-CEP: 14948-012 000125 

E-mail: sosibitinga@gmail.com Fone: (16) 3342-5724 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - Ibitinga/SP 

mais animados e entusiasmados, inclusive com uma cópia do respectivo Estatuto, passo inicial da 

beneméritaempreitada. Já com os trabalhos burocráticos em andamento, necessários um local para 

reunião e início dos trabalhos propriamente ditos. 

De início reuniam-se no Grupo Escolar Prof. Ângelo Martino. Em seguida a Sra. Julia 

Teixeira Pereira cedeu uma sala em prédio de suas instalações comerciais, pelo espaço de 90 dias . 

Decorrido esse prazo, conseguiu-se uma sla na parte superior do Centro de Saúde de lbitinga, à Av. 

Dr. Victor Maida nº 768, e finalmente, onde se encontra hoje, à Rua Idúlia da Costa Villela, nº 485 

Jd. Pacola. 

De 1966 a 2000, incessantes foram os trabalhos empreendidos pelos abnegados integrantes do 

S.O.S .. sendo que inúmeras pessoas foram beneficiadas com remédios, roupas reaproveitáveis, 

cestas básicas. consultas médicas, construção de casa própria, distribuição de enxovais. cestas 

básicas no natal , auxílio a 70 crianças saídas da FEBEM, Projeto Laranja. campanha do lixo 

se letivo. horta comunitária, venda de café pela manhã, venda de pastéis (quiosque). corte de cabelo 

gratuito, etc. 

Modernamente. a instituição, já comestrutura e consistência formada e organizada, além a 

parte assistencial que continuou mantendo. passou a preocupar - se também com a educação e 

profissionalização das crianças e adolescentes menos favorecidos da nossa querida TetTa dos 

Landins, além da integração sócio - educativo dos assistidos, desde os seis (6) anos de idade até os 

dezessete ( 1 7) anos. 

Em Abril de 2002 o S.O.S. assinou convênio com a FEBEM, para projetos de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade até o final de 201 O, cumprindo assim um trabalho 

constante e assíduo durante oito (8) anos na recuperação de menores infratores, obtendo enorme 

sucesso . Hoje tal atividade é exercida pelo município. 

Desde 24 de Maio de 2013, a instituição possui sua patrona '·Joanna de Ângelis" emérita 

educadora. Desta forma, hoje a entidade aserá assim designada "S.O.S. Educandário Joanna de 

Ângelis ... 

Portanto, o ideal dos ilustres ibitinguenses. iniciados em 1966 frutificou, cresceu. ganhou 

adeptos e grandes parceiros aolaboradores, sendo que nos dias atuais, enormes benefícios trazem à 

comunidade de 1bitinga, principalmente aos menos favorecidos. 

Hoje o S.O.S. Educandário Joanna de Ângelis é uma instituição forte, reconhecida pela 

comunidade. motivo de orgulho e alegria para atual Diretoria e seus colaboradores. 

Rua: lclúlia da Costa Villela, 485 - Residencial Jardim Pacola 

CNP.I : 45 .320.64510001-40 - Fone (16) 3342-5724 - CEP~.940-000- lbitinga - SP 



2 .. Justificativa 

Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: Idúlia da Costa Villela - CEP: 14948-012 

E-mail: sosibitinga@gmail.com Fone: (16) 3342-5724 ' O O O 12.6 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - lbitinga/SP 

A cidade de lbitinga está localizada na região centro oeste do Estado de São Paulo, di stante 

aproximadamente 360 km da capital, com seus 57.022 habitantes (Fundação SEADE. 2017) é 

fo rmada em grande paite por trabalhadores rurais, e também aqueles que trabalham na confecção de 

peças bordadas de cama, mesa e banho. lbitinga é considerada a Capital Nacional do Bordado, 

produto base de toda a economia do município. O turismo comercial é uma das principais fontes de 

renda da cidade, juntamente com as exp01tações. O município encontra-se na 599ª posição no 

ranking em lDH-M no Brasil, cujo Índice de Desenvo lvimento Humano é de 0,747 (IPEA, 2010), 

considerado "'Alto"'. 

Mesmo com bons índices, o Plano Decenal de Assistência Social (2017) apontou que há no 

município muitas vilas de periferia que tem como principal característica o nível socioeconômico 

rebaixado. com diversos meninos e meninas em situação de risco psicossocial , ou seja, expostos à 

vio lência. a privações de todos os tipos, a ação dos traficantes de drogas, da exploração do trabalho 

infanta-juvenil e da exploração sexual. Os problemas sociais na cidade são muitos e refletem 

diretamente na juventude: crime, violência. drogas, falta de moradia digna, de boa estrutura 

fa miliar. etc . 

Segundo fonte do IMP/SEADE (2017), dos 57.022 habitantes de fbitinga. 3.386 estão na 

faixa de 5 a 9 anos de idade e, 3.379 na faixa de 10 a 14 anos. perfazendo o total de 6.765 crianças e 

adolescentes. Esta faixa-etária que se constitui o público-alvo objeto deste projeto, compreende uma 

méd ia de 12% da popul ação de Ibitinga. 

O poder público sozinho, não consegue atender a demanda para esta clientela. já que se 

encontram em condição peculiar de desenvolvimento, de acordo com o que oreconiza o Estatuto da 

Criança e Adolescente. e a eles precisam dar prioridade absoluta. Em seu Art. 3º "A criança e o 

adolescen te gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, 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" (LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990). 

Rua: fdúlia da Costa Villela. 485 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 45.320.645/0001-40- Fone (16) 3342-5724- CEP[40-000- lbitinga - SP 



Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: Idúlia da Costa Villela - CEP: 14948-012 

E-mail: sosibitinga@gmail.com Fone: (16) 3342-572lt 00012 7 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - Ibitinga/SP 

É sabido que existem poucos espaços públicos para aprendizagem e lazer saudável , 

facultando ao Terceiro Setor através de parcerias com o poder público, suprir as necessidades reai s 

de uma população que necess ita cada vez mais de atenção e cuidado. É neste prisma, que o S.O.S. é 

uma das poucas entidades local que possui uma infraestrutura completa para atender crianças, 

ado lescentes e suas famílias . 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

A entidade está localizada no Setor 1, conforme caracterizado no Plano Decenal de 

Assistência Social do Município, onde estão concentrados o maior número de serviços públicos e 

OSCs proporcionalmente, já que é tida como a segunda área de maior vulnerabilidade no município . 

Além disso, nesta região é a única entidade que atende o público-alvo nesta faixa-etária e que 

possui uma di versidade de atividades educativas, desportivas, lazer e educacionais. 

4. Abrangência Geográfica 

Mesmo a entidade estando no Setor 1, com maior número de serviços públicos. ainda existe 

uma demanda reprimida de crianças que prec isam do atendimento no contra turno, visto que a única 

esco la municipal que atende esta faixa etária no período integral tem apenas 80 vagas e uma lista de 

espera com 50 crianças. 

5. Objetivos do Pro.ieto 

5.1. Objetivo Geral 

Atender as crianças e adolescentes de 6 a 12 anos no contra turno escolar desenvolvendo 

atividades que venham a contribuir com o desenvolvimento da criança estimulando ao convívio 

soc ial e contribuindo com estas famílias para que possam trabalhar tranquilos sabendo que os filhos 

estão em loca l seguro e protegigo. 

5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

• Ampliar por meio da arte-educação as competências e habilidades das crianças no que tange sua 

cognição e motricidade; 
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• Criar um ambiente de práticas e exercício do convívio social saudável, abordando questões de 

ética, cidadania, diversidade, e valores humanos; 

• Promover através das artes e da ludicidade uma visão crítica para sua realidade, ampliando suas 

possibilidades de crescimento pessoal; 

• Envolver a família de maneira participativa no desenvolvimento integral da criança. 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 

6.l. Beneficiários Diretos (especificar) 

Serão atendidas 100 crianças e adolescentes de 6 e 12 anos residentes nos bairros 

circunvizinhos à entidade, como Vila Simões. Jardim Taquaral, Rancho Alegre. Jardim Pacola, 

.Jardim Paineiras I e II , Vila Maria, Vila dos Bancários e outros. Como contrapartida social, a 

entidade irá atender com recursos próprios e de outras fontes de financiamento mais de 160 crianças 

e adolescentes, perfazendo um número total de atendidos para o ano de 2020 de 280 crianças e 

adolescentes. 

6.2. Beneficiários ln diretos (especificar) 

Serão atendidas as 280 famílias destas crianças de modo geral. 

7. Metodologia 

A metodologia proposta tem objetivos de curto, médio e longo prazo, sendo que os objetivos 

finais do presente projeto são a aquisição da autonomia em todos os seus variados sentidos, o 

autoconhecimento e a autoestima, autocontrole/autodomínio, desenvolvimento de habilidades 

sociais que os instrumentalizem para o convívio pacifico, contemplando a cultura da paz e da não 

vio lência. desenvolvimento de julgamento moral e aquisição de valores morais positivos. 

desenvo lvimento do interesse pelo aprendizado. desde a aquisição dos conhecimentos básicos 

(leitura, escri ta, compreensão interpretação de textos, conhecimento das quatro operações 

matemáticas), até aqueles necessários à profissionalização. 

Tal metodologia baseia-se nos princípios propostos pela UNESCO em seu Relatório da 

Comissão Internacional sobre Educação do Século XXI, na metodologia pedagógica do educador 

Paulo Freire. nas teorias de Jean Piaget sobre desenvolvimento infantil, na Teoria de 

Desenvolvimento Moral de Lawrence Kohlberg. 

\ 
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A entidade considera quatro aspectos do desenvolvimento da criança e do adolescente devem 

ocorrer simultaneamente, sendo interdependentes um do outro: o desenvolvimento de julgamento 

moral. Assim. para cada etapa de vida da criança e do adolescente espera-se que determinadas 

habilidades sejam adquiridas. 

Buscando atingir a todos os nossos objetivos, o Serviço de Obras Sociais adota um conjunto de 

técnicas e estratégias metodológicas que sejam capazes de contemplar a todos os objetivos 

almejados, favorecendo o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes atendidos. 

Conhecer profundamente a população atendida, sua realidade socioeconômica e cultural é tarefa 

obrigatória deste projeto. Para cumprir tal tarefa a instituição mantém registros de dados relativos a 

essa clientela. como ir exemplo a Ficha de Matricula da criança ou adolescente que contêm as 

informações básicas de identificação, escolarização, contato, dados médicos, etc. 

Rotina de Funcionamento 

- A entidade funciona de segunda a sexta-feira, em dois períodos - manhã e tarde - sendo 4 

horas de atividades em cada período; 

- O horário de atendimento é das 7h30 às 1 lh30 e das 12h30 às 16h30; 

- As crianças participam de três atividades diárias, com duração média de 1 h cada uma, 

intercalados com refeições e momentos de lazer livre; 

- Crianças com dificuldades em leitura. escrita. interpretação de textos e nas quatro operações 

básicas de matemática participam das atividades pedagógicas de reforço escolar e alfabetização . O 

atendimento pedagógico é prioritário para estas crianças e adolescentes; 

As famílias também são acompanhadas através de visitas periódicas pela assistente social , bem 

como através de encontros periódicos que acontecem na entidade com a assistente social e 

psicó loga. As atividades ofertadas diariamente são: reforço escolar, informática básica, 

socialização. artesanato (adolescente), marcenaria (adolescentes), teatro, coral , Ed. Física, 

cabeleireiro, dentista. fanfarra, dança, trilhas e acampamentos (com o monitor José de Oliveira 

Filho). 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 485 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 45.320.645/0001-40 - Fone (16) 3342-5724- CEP: lr0-000 - lbitinga - SP 



Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de Ângelis 
Rua: Idúliada Costa Villela-CEP: 14948-01 2 000130 

E-mail: sosibitinga@gmail.com Fone: (16) 3342-5724 
FanPage: SOS Educandário Joanna de Angelis - Ibitinga/SP 

8. Resultados Esperados 

.- ·-·-- -- -- - -- l 
, Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) --1 j -·- -- • 

Resultado(s) 

Os pais 

conseguem se 

manter no 

trabalho e 

melhorar a 

renda da família 

-jtndicadores qualitativos \ - Indicadores 1 Meios de Verificação 

1 quantitativos 1 

1 

1 

A~;,,ento grad~ti~o do r- F~equencia diária der! Lista -d-;~re;e~1Ça diária. 

comprometimento dos \ duzentos e sessenta Análise dos relatórios 

familiares com a 

vivência das crianças 

no projeto. 

1 

cnanças e 

adolescentes que 

participam de 

atividades 

diversificadas. 

emitidos pela equipe 

técnica. 

, -- Melhora n~~--1-0--Pi·~j~to tornou-se 
1 

re lações referência para a 

comunidade local. 

Lista de presença 

assinada nas 

Relatos das familias por 
1 

ocasião dos encontros 

pessoais e reuniões familaires_ 

famil iares. 

Aumento do 
- - _L __ ---------- 1 

i Melhora no T- Melhora nas notas 

rendimento 
1 

relacionamento 1 escolares. l 

escolar. 1 interpessoal 1 

-- __ j _____________ __._!_ 
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com a equipe técnica. 

Observação da; --··-

anotações dos professoresr 
1 

nas tarefas corrigidas. 
1 _ _______ __; 
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10. Recursos Humanos: 

Formação Profissional Função no projeto Nº de Vínculo 

(cargo) horas/ (CLT, prestador 

semanal serviços, 

voluntário) 

Licenciatura em Letras e Diretora 30 h Voluntária 

Pedagogia 

Graduação em Psicologia Psicólogo 12 h Prestador de serviços 
i-• 

Administrador empresa Assistente administrativo 44 h CLT 

Licenciatura em Pedagogia Monitora 44 h CLT 

Ensino Médio autodidata em Auxiliar Administrativo 44 h CLT 

administração de empresa 

Ensino Médio Serviços Gerais 44 h CLT 

Ensino Fundamental Cozinheira 44 h CLT 

11. Cronograma de execução do projeto 

PLANO DE TRABALHO ANUAL 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matrículas X 

Planejamento X X X 

Atividades di árias do projeto X X X X X X X X X X 

Apresentações - dança e música X X X 

Comemorações X X X X X X 

Passeios e vi s itas X X X 

ér~ m~w~ghi::ting~ 25 de Novembro de 2019. 

Presidente da entidàde 
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DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO 
TERMO DE FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES 

PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO 
INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a entidade Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de 
Ângelis atende a todos os requisitos previstos na Lei federal no 13.019, de 2014 , 
para celebração do termo de fomento , e que a entidade e seus dirigentes não 
incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência 
impeditivas da formalização da aludida parceria . 

lbitinga, 25 de Novembro de 2019. 
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DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 
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Declaro, em conformidade com o art. 33 , caput, inciso V, alínea "c, e respectivo 
§ 5o, da Lei federal no 13.019, de 2014, que o Serviço de Obras Sociais -
Educandário Joanna de Ângelis contratará , com recursos da parceria , os materiais 
e recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades previstas 
e o cumprimento das metas estabelecidas. 

lbitinga, 25 de Novembro de 2019. 

Sérgio A o ini 
Presidente 
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DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO 
QUADRO DIRETIVO DA OSC DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU 
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso Ili, da Lei federal no 
13.019, de 2014, que o Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de 
Ângelis , não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de 
membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta , colateral ou por 
afinidade. 

Se gio Aug s 
Presidente 

lbitinga, 25 de Novembro de 2019. 
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DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU 
REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS 

REPASSADOS, DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE 
AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE 

Declaro , em conformidade com o art. 45 , caput, inciso 11 , da Lei federal no 
13.019, de 2014, que o Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de 
Ângelis , não contratará ou remunerará a qualquer título, com os recursos 
repassados, servidor ou empregado público , inclusive àquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até 
o segundo grau , em linha reta , colateral ou por afinidade. 

lbitinga, 25 de Novembro de 2019 . 
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DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

DECLARAÇÃO 
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DECLARO, para os devidos fins, que o Serviço de Obras Sociais - Educandário Joanna de 
Ângelis com sede na Rua ldúlia da Costa Villela nº 485 jardim Pacola, na cidade de lbitinga, 
Estado de São Paulo (UF) S.P., inscrita no CNPJ : 45.320.645/0001-40, está em plena e 
regular funcionamento, dede 20/04/1966, cumprindo suas finalidades estatutárias, sendo a 
sua Diretoria atual, com mandato de 31/07 /2018 à 31/07 /2020, constituída dos seguintes 
membros: 

Presidente: 
Nome Completo: Sérgio Augusto Longhini 
Nº RG : 13.907.126, Órgão expedidor: SSP, CPF: 040.369.368-32 
Endereço: Avenida Waldomiro Constantino, 42 - Jardim Dona Almira 
Cidade: lbitinga - SP 

Vice - Presidente: 
Nome Completo: Celso Roberto Domingues 
Nº RG : 7.710.676, Órgão expedidor: SSP, CPF: 901.138.108-49 
Endereço: Avenida Engenheiro lvanil Francischini, 5.351- Jardim São José 
Cidade : lbitinga - SP 

Tesoureiro: 
Nome Completo : João Carlos da Silva 
Nº RG: 8.668.434, Órgão expedidor: SSP, CEP: 833.640.488-00 

Endereço : Alameda dos Cedros, 321 Condomínio Village Verde 

lbitinga - SP 

Declaro que a referida entidade não remunera os membros de sua Diretoria pelo 
exercício específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a 
dirigentes, associados ou mantenedor s, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das 
rendas apuradas ao atendimento de s s finalidades estatutárias. 
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Modelo de Planilha Orçamentária 
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Planilha Orçamentária 

) 

! 1 - Nº 12 -Item 13 - Detalhamento ! 3 - Quant.14 - Unidade!s - Duraçãõl 6 - Valor Un 1 7 - Total j 

Profissionais responsáveis por atuar na área de convivência e 
1.1 Monitores fortalecimento de vinculo. Salário individual por cada monitor é de R$ 4 CLT 11 R$ 4.857,60 R$ 53.433,60 

1.214,40 

1.2 Auxiliar Administrativo 
Profissional responsável peça as cotações, prestações de contas, 

1 CLT 11 R$ 1.608,88 R$ 17.697,68 recursos humanos. 

1.3 Auxiliar Secretária 
Profissional responsável pelas matrículas. atender o telefone , fazer 

1 CLT 11 R$ 1.352,62 R$ 14.878,82 rota . 

1.4 Serviços Gerais 
Profissionais responsável pela a limpeza do prédio. Salário individual 

2 CLT 11 R$ 2.428,80 R$ 26.716,80 R$ 1.214,40 
t-'rot1ss1ona1 responsavel pela al1mentaçao das crianças e 

1.5 Cozinheira adolescentes. 1 CLT 11 R$ 1.456,74 R$ 16.024,14 

Subtotal R$ 128.J51,04 

- - - - ----~-- - -

Referente ao pagamneto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
2.1 FGTS FGTS dos profissionais que irão atuar no projeto , constante no item 1 1 Serviço 11 R$ 1.408,00 R$ 15.488,00 

desta planilha orçamentária . 
Referente ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

2.2 INSS dos profissionais que irão atuar no projeto , constante no item 1 desta 1 Serviço 11 R$ 300,00 R$ 3.300,00 
!planilha orçamentária . 

2.3 DARF 
Referente ao pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas 

1 Serviço 11 R$ 300,00 R$ 3.300,00 Federais - DARF . 

2.4 R$ -
2.5 R$ -

Subtotal • R$ 22.088,00 

~ 
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Modelo de Planilha Orçamentária 

3.1 Alimenlos 

3.2 Va le Alimentação 

3.3 

3.4 

Subtotal 

7.1 !Energia elétrica/Luz 

Subtotal 

J - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 

A alimentação será reservada para alunos, professores e equipe 
1 Verba 

técnica ... 
É para o pagamento de "cestas básicas" aos respectivos funcionários 

1 Verba 
do respectivo plano de trabalho . 

s de Manutenção Administrativa 

l~/ 
Sérgio Augusto Longtiin 

Presidente 

2 

1 1 Serviço 

. ' 

11 R$ 2.741 ,01 R$ 30.151 ,11 

11 R$ 869,08 R$ 9.559,88 

R$ -
R$ -
R$ 39.710,99 

11 R$ 350,00 1 R$ 3.850,00 

R$ 3.850,00 

TOTAL PROJETO R$ 194.400,03 

lbitinga, 25 de Novembro de 2019 
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·~~~ 
Educandário "Joanna de )foge/is" 

C.N.P.J . (M .F.} 45.320.645/0001-40 
Rua ldúlia da Costa Villela, 485 - Residencial Jardim Pacola- lbitinga/SP - 14940-000 

Fone: (016) 3342-5724 - sosibítinga@gmail.com 
Cronograma de Desembolso 

1 1 - Nº 12 . Item 1 Mês 1 1 Mês 2 - 1 Mês 3 1 Mês 4 T Mês 5 1 Mês 6 1 7 - Total 1 

1 - R H Contratacão de Eauioe T · 

1.1 Monitores R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 29.145,60 

1.2 Auxiliar Administrativo R$ 1.608 ,88 R$ 1.608 ,88 R$ 1.608,88 R$ 1.608 ,88 R$ 1.608 ,88 R$ 1.608 ,88 R$ 9.653,28 

1.3 Auxiliar Secretária R$ 1.352 ,62 R$ 1.352,62 R$ 1.352 ,62 R$ 1.352,62 R$ 1.352 ,62 R$ 1.352,62 R$ 8.115,72 

1.4 Serviços Gerais R$ 2.428,80 R$ 2.428,80 R$ 2.428 ,80 R$ 2.428 ,80 R$ 2.428 ,80 R$ 2.428,80 R$ 14.572,80 

1.5 Cozinheira R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 8.740,44 

R$ 70.227,84 
1 · Nº 2 - Item Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 7 - Total 

1.1 Monitores R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 4.857,60 R$ 24.288,00 

1.2 Auxiliar Administrativo R$ 1.608 ,88 R$ 1.608 ,88 R$ 1.608,88 R$ 1.608,88 R$ 1.608,88 R$ 8.044,40 
1.3 Auxiliar Secretária R$ 1.352 ,62 R$ 1.352 ,62 R$ 1.352 ,62 R$ 1.352 ,62 R$ 1.352 ,62 R$ 6.763,10 

1.4 Serviços Gerais R$ 2.428,80 R$ 2.428,80 R$ 2.428,80 R$ 2.428 ,80 R$ 2.428,80 R$ 12.144,00 

1.5 Cozinheira R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 1.456,74 R$ 7.283 ,70 
Subtotal R$ 58.523,20 

Subtotal R$ 128.751,04 

2-E Sociais - D 1es p pesas e 1 de R H 

2.1 FGTS R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 8.448 ,00 

2.2 INSS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300 ,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

2.3 DARF R$ 300,00 R$ 300 ,00 R$ 300,00 R$ 300 ,00 R$ 300,00 R$ 300 ,00 R$ 1.800,00 

/Í. e 
R$ 12.048,00 

1 
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Modelo de Planilha Orçarr ) ária ) 

1 - Nº 2 - Item Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 7 - Total 

2.1 FGTS R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 1.408,00 R$ 7.040 ,00 

2.2 INSS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00 

2.3 DARF R$ 300,00 R$ 300 ,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00 

Subtotal R$ 10.040,00 

Subtotal R$ 22.088,00 

3 - Materiais - D Exoed· ---- - - - .- ----- ----- ------------ -- - - ------ - - - ---....------ ---Materiais de C 
3.1 Alimentos R$ 2.741 ,01 R$ 2.741 ,01 R$ 2.741 ,01 R$ 2.741,01 R$ 2.741 ,01 R$ 2.741 ,01 R$ 16.446,06 

3.2 Vale Alimentação R$ 869,08 R$ 869 ,08 R$ 869,08 R$ 869,08 R$ 869,08 R$ 869,08 R$ 5.214 ,48 

R$ 21.660,54 

1 - Nº 2 - Item Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 7 - Total 

3.1 Alimentos R$ 2.741 ,01 R$ 2.741 ,01 R$ 2.741,01 R$ 2.741 ,01 R$ 2.741 ,01 R$ 13.705 ,05 

3.2 Vale Alimentação R$ 869 ,08 R$ 869,08 R$ 869,08 R$ 869,08 R$ 869,08 R$ 4.345,40 

Subtotal R$ 18.050,45 

Subtotal R$ 39.710,99 

4 - Manutenção - Despesas de Manutenção Administrativa 

7.1 !Energia elétrica/Luz R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 R$ 350,001 R$ 2.100 ,00 

7.2 R$ 

1 - Nº 12 - Item Mês 7 Mês 9 Mês 10 1 Mês 11 7 - Total 

7.1 !Energia elétrica/Luz R$ R$ 350,00 1 R$ 350,00 1 R$ 350,00 R$ 1.750,00 

Subtotal R$ 3.850,00 

R$ 194.400,03 

Ibitinga, 25 de Novembro de 2019 
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Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

Ibitinga, SP 09 de Dezembro de 2019. 
À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMDS 09/2019 
Referente: Projeto Brincando, Crescendo e Aprendendo. 

De acordo com o que preconiza o artigo 7.3.1 do presente edital, encaminhamos o 
,.---_ respectivo projeto de proponência da Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de 

Assis de lbitinga. 

(x) Plano de Trabalho; 

(x) Planilha Orçamentária; 

(x) Cronograma de Desembolso; 

(x) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no 

art. 33 da Lei Federal n.º 13.019, de 2014; 

(x) Ata de eleição do quadro dirigente atual; 

(x) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; 

(x) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ; 

(x) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço 

por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

(x) Comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, consistente(s) em 

atestado(s) ou instrumento(s) de parceria (s) firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civil; 

(x) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

(x) Certidão de Regularidade de débitos com a Fazenda Estadual; 

(x) Certidão de Regularidade do Fundo e Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-CRF); 

(x) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
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Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga 
(x) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

(x) Relação Nominal dos Dirigentes; 

(x) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 

OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e seus dirigentes 

não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal n.º 13.019, de 2014, 

conforme modelo constante ao Anexo III; 

(x) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 

condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a previsão de 

contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV; 

(x) Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo, da OSC de agentes 

políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, 

até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante ao Anexo 

V· 
' 

(x) Declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela 

OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 

celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 

linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo VI; 

(x) CD dos documentos elaborados. 

Cordialmente, 

~c_L1.~ 
Claudenice Xavier Borali 

Presidente 
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Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

1 IDENTIFICAÇÃO 
A NOME DO PROJETO: "Pro_ieto: Brincando, Crescendo e Anrendendo" 
B ÁREA DE ATUAÇÃO: Defesa e Garantia de Direitos. Estímulo de Convivência 

Familiar e Comunitária 

2 1 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: Associacão Filantrónica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitine:a 
CNPJ nº: 00.957.949/0001-84 

1 Endereco: Rua: Idúlia da Costa Villela Nº425 l Complemento: 
Bairro: Jardim Bela Vista Cidade: Ibitin!!a Estado: SP l CEP: 14.948-012 

e-mail: 
Telefone: (16) 3342-3779 Fax: casadocaminho201 O@hotmail.com 
Endereco Internet: 
Nome Técnico pelo Projeto: Claudenice Xavier Borali i 
Telefone: (16) 3341-5435 Fax: 1 casadocaminho2010rã2hotmail.com 

RESUMO DAS INFORMAÇÕES 
-

3 
A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: Setor I 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425- Jardim Bela Vista - Ibitine:a - SP 
B Obietivo Geral: Atender 60 crianças de 4 e 5 anos de idade no contra turno escolar. 
c Resumo do Projeto: 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 8.069 de 13/07/1990 no Art. 4° diz que é 
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, a 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade à convivência familiar e comunitária. O município de Ibitinga não atende a 
demanda de contra turno escolar considerando que possui uma única escola de período 
integral na faixa etária de 4 e 5 anos de idade. A "Casa do Caminho" procura desenvolver 
um projeto que identifique as necessidades e desenvolva as habilidades das crianças nesta 
fase da infância contribuindo para o seu desenvolvimento integral, ampliando suas 
competências e habilidades, capacidade para a convivência em grupo e participação na vida 
comunitária. Trata-se de um projeto socioeducativo que atua na defesa e garantia de direitos 
diminuindo a vulnerabilidade e risco social e estimulando a convivência familiar e 
comunitária. 

D Número de beneficiários (direto) atendidos: 35 crianças 
E Custo total: R$ 91.526,00 
F Duracão do projeto (nº de meses): 11 meses 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 -Jardim Bela Vista 
CNPJ: 00.957.949/0001-84 -Fone (16) 3342-3779- CEP: 14.948-012- Ibitinga - SP 
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Associacão Filantrónica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga r ,--,,- " 41 -

1. Identificação do projeto: 

1.1. Instituição proponente: 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

1.2 CNPJ: 00.957.949/0001-84 

1.3 Banco: 001 - Banco do Brasil lt.4 Agência: 0505-3 lt.5 Conta: 1231-9 

1.6 Site: 

1. 7 Certificações: 
CRCE(X) CEBAS( ) 
Utilidade Pública Estadual ( ) Utilidade Pública Municipal ( ) 
CMAS (X) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ( X ) 
Conselho Municipal de Saúde ( ) Conselho Municipal de Educação ( ) 

1.8 Nome do Responsável legal: CLAUDENICE XAVIER BORALI 

1.9 RG: 8.426.586-3 11.10 Órgão Expedidor: SSP-SP 

1. Histórico da organização 

A Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga é uma 

associação de caráter filantrópico, sem fins lucrativos que atua desde 2001 na cidade de Ibitinga. 

A entidade foi criada para realizar programas e projetos que contribuam para o 

desenvolvimento local, propondo e/ou respondendo as demandas apresentadas pela comunidade. 

Foi idealizada por pessoas da comunidade que observaram que havia um setor da cidade 

estava crescendo rápido e o município não estava conseguindo atuar de forma a atender as famílias 

com serviço de creche. Nos primeiros 15 anos o atendimento foi em regime de creche. No último 

ano voltou seu atendimento à crianças de 4 e 5 anos de idade no contra turno escolar. 

Ao longo destes 18 anos a entidade atuou no preenchimento de lacunas deixadas pelo poder 

público, cooperando para que a comunidade tivesse acesso a direitos garantidos por lei, levando à 

população mais carente um serviço de grande relevância. 

A área de atuação da associação é: "Defesa e Garantia de Direitos". 

Trata-se de uma entidade, não governamental, mantida por recursos provenientes de doações 

de sócios contribuintes, pessoas físicas e jurídicas bem como recebe recursos do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) através das Destinações de Imposto 

de Renda. 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 
CNPJ: 00.957.949/0001-84-Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.948-012-Ibitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga 

A entidade é dirigida por uma diretoria voluntária, que delibera sobre as questões internas e 

viabiliza recursos de natureza financeira, matéria prima e outros, necessários à execução dos seus 

objetivos. 

2. Justificativa 

A cidade de lbitinga está localizada na região centro oeste do Estado de São Paulo, distante 

aproximadamente 360 km da capital, com seus 57.022 habitantes (Fundação SEADE, 2017) é 

formada em grande parte por trabalhadores rurais, e também aqueles que trabalham na confecção de 

peças bordadas de cama, mesa e banho. lbitinga é considerada a Capital Nacional do Bordado, 

produto base de toda a economia do município. O turismo comercial é uma das principais fontes de 

renda da cidade, juntamente com as exportações. 

O município encontra-se na 599'1 posição no ranking em IDH-M no Brasil, cujo Índice de 

Desenvolvimento Humano é de 0,747 (IPEA, 2010), considerado "Alto". 

De acordo com os dados do IBGE (Censo, 2010) o município de lbitinga possuía 53.158 

habitantes, dados estes, utilizados ainda hoje pelo Programa Bolsa Família como base de pesquisa 

(Relatório de Programas e Ações do MDS, 2017). Para o mesmo instituto, a população estimada 

para a cidade no ano de 2016 é de 58.188 habitantes, o que destoa muito os dados fornecidos pela 

Fundação SEADE (2017) que é de 57. 022 habitantes. O órgão cujos dados acreditamos estar mais 

próximo da realidade é esse último, já que nos últimos anos a população de lbitinga vem 

aumentando gradativamente. 

Dos 57.022 habitantes no total, 2.783 estão na faixa de O a 3 anos e 2.059 na faixa de 4 a 6 

anos, segundo fonte do IMP/SEADE no ano de 2017. No ano de 2016 foram matriculados 2.126 

alunos na Educação Infantil. 

A rede municipal conta com apenas uma escola que atende 200 crianças no período integral 

na faixa etária de 4 e 5 anos de idade. Esta única escola municipal está situada no setor 1, a segunda 

área de maior vulnerabilidade no município e possui uma lista de espera com aproximadamente 60 

crianças sem o atendimento necessário para que seus pais tenham a possibilidade de trabalhar. 

O poder público não consegue atender a demanda do atendimento de contra turno escolar e a 

"Casa do Caminho" vem auxiliar nesse trabalho tão importante para o município, visto que 

atualmente, as crianças estão mais expostas aos riscos e vulnerabilidades quando ficam sem 

atividades no período contrário da escola. Muitas destas crianças conseguem manter uma boa 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.948-012- lbitinga - SP 



000149 
"Casa do Caminho" 

Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga 
alimentação somente enquanto estão dentro da escola ou nos projetos sociais. Este direito a 

alimentação também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente no Art. 4°. 

A entidade tem conseguido ajudar as famílias e as crianças que em vez de ficarem em casa 

ou na rua, expostos à violência e outros riscos sociais, aproveitam o tempo para aprender e 

desenvolver habilidades específicas como dança, música, artes, etc. 

A "Casa do Caminho" prima pela organização de um espaço com princípio de oferecer um 

lugar acolhedor e prazeroso para a criança, isto é, um lugar onde elas possam brincar, criar e recriar 

suas brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e independentes. Propoem-se desafios cognitivos e 

motores que a farão desenvolver as suas potencialidades na qual segundo Piaget "quando o aluno 

brinca ele assimila suas visão de mundo". O espaço deve estar povoado de objetos que retratem a 

cultura e o meio social em que a criança está inserida. 

A "Casa do Caminho'', com profissionais envolvidos com a transformação social e com 

competência técnica, procura, dentro dos limites naturalmente, desenvolver um trabalho que 

caminhe para além do assistencialismo, contribuindo com estas famílias para que possam trabalhar 

tranquilos sabendo que os filhos estão em local seguro e que oferece condições de melhorias 

significativas na aprendizagem e desenvolvimento. 

Para tanto a entidade dispõe de uma infra-estrutura diferenciada, com suporte de atividades 

diversificadas, que possibilitam o despertar das habilidades artísticas, culturais e o aprendizado. O 

enfoque central do trabalho é o contra turno escolar, na perspectiva de subsidiar o processo de 

aquisição do ensino-aprendizagem, possibilitando o acesso semanal a programas de informática 

básica, teatro, musicalização, recreação, contação de histórias e oficinas de artesanato. Contam 

ainda com alimentação balanceada e reforço escolar diariamente. 

O intuito é aprimorar a capacidade de leitura e raciocínio lógico. A intenção é fazer da 

aprendizagem um processo ativo, significativo, atraente e vivo que contribua para a construção de 

saberes e habilidades. 

As famílias também são acompanhadas através de visitas periódicas pela assistente social, 

bem como através de encontros periódicos que acontecem na entidade com a assistente social e 

psicóloga. 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

A entidade está localizada no Setor 1, conforme caracterizado no Plano Decenal de 

Assistência Social do Município, onde estão concentrados o maior número de serviços públicos e 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779- CEP: 14.948-012- Ibitinga - SP 



000150 

"Casa do Caminho" 
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OSCs proporcionalmente, já que é tida como a segunda área de maior vulnerabilidade no município. 

Neste setor concentram-se 3 equipamentos de saúde; 4 OSCs e 3 equipamentos de assistência 

social. 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, este setor possui 8, sendo 7 escolas municipais de 

educação básica, dentre elas 3 creches e 1 escola estadual de ensino médio. 

4. Abrangência Geográfica 

Mesmo a entidade estando no Setor 1, com maior número de serviços públicos, ainda existe 

uma demanda reprimida de crianças que precisam do atendimento no contra turno, visto que a única 

escola municipal que atende esta faixa etária no período integral tem 200 vagas e uma lista de 

espera com 60 crianças. 

5. Objetivos do Projeto 

5.1. Objetivo Geral 

Atender as crianças de 4 e 5 anos de idade no contra turno escolar oferecendo atividades 

que venham a contribuir com o desenvolvimento integral da criança, estimulando ao convívio 

social, promovendo assim a proteção integral de cordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

• Ampliar por meio da arte-educação as competências e habilidades das crianças no que tange sua 

cognição e motricidade; 

•Estabelecer paralelos entre as atividades desempenhadas no projeto com as empregadas pelas 

escolas; 

•Promover num processo educacional lúdico, onde as crianças manifestam seus sentimentos e sua 

visão do mundo, se conhecendo e se identificando na sua própria história; 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 

6.1. Beneficiários Diretos (especificar) 

Serão atendidas pelos recursos repassados pela Prefeitura Municipal através do Edital de 

Chamamento Público 35 crianças de 4 e 5 anos de idade residentes nos bairros circunvizinhos à 

entidade, como Vila Simões, Jardim Taquaral, Rancho Alegre, Jardim Pacola, Jardim Paineiras I e 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.948-012-Ibitinga - SP 



1 
.. • 000151 

"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga 

II, Vila Maria e outros. Porém a instituição como contra partida social, irá atender mais 20 

crianças, perfazendo um total de 60 crianças atendidas de forma direta. 

6.2. Beneficiários Indiretos (especificar) 

Serão atendidas as 60 famílias destas crianças de modo geral. 

7. Metodologia 

O atendimento pela manhã acontece entre as 07:00 e 11:30, com uma pausa para lanche as 

9:00, e a tarde entre as 12:00 e 17:00, com uma pausa para o lanche as 15:00. 

A rotina de atividades é dividida em alguns momentos: 

• Acolhimento: Recepção das crianças que são trazidas pelo transporte escolar ou pelos 

pais; 

• Descanso: Momento em que as crianças tiram um "soninho" antes de iniciarem as 

atividades, em ambiente acolhedor e preparado com música suave; 

• Roda de Conversa: Onde também é anotada a freqüencia pela monitora; 

• Reforço Escolar: Momento onde são feitas as tarefas da escola; 

• Aula Temática: Momento onde é trabalhado de maneira expositiva o tema da aula; 

• Atividade: Momento prático da aula, onde a criança pode vivenciar a temática por 

intermédio da Arte, da Música, das Brincadeiras, etc; 

• Lanche e higiene das mãos: Momento de trabalhar a importância dos alimentos e da 

higiêne corporal; 

• Fechamento da Atividade: Espaço para a finalização da atividade prática e suas 

considerações finais; 

• Almoço e higiene: Onde as crianças, cada uma no seu período, almoçam e depois 

escovam os dentes e lavam as mãos. 

Pretendemos desenvolver capacidades relativas à consolidação dos hábitos de estudos, cuidado 

e educação, aprendizagens da vida cotidiana e social. Contaremos com: 

• Atividades de Estudo Orientadas - consolidação da aprendizagem (reforço, tarefas e 

aprofundamento conceituai; diariamente); 

• Atividades Lúdicas - desenvolvidas através de oficinas diversas (artes, desenho, 

música, recreação, contação de histórias: semanalmente); 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 
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• Língua Estrangeira - aulas de inglês desenvolvidas através de conversação, música e 

desenho: semanalmente; 

• Informática Básica - acesso à tecnologias da informação relacionando informática 

través de jogos e outras ferramentas de aprendizagem: semanalmente; 

• Almoço Supervisionado - com projeto de saúde alimentar, incluindo higiene e 

orientação nutricional: diariamente. 

Em relação ao trabalho de acompanhamento as famílias, realiza-se visitas periódicas, 

reuniões e atendimento na entidade, para orientação as famílias quanto ao acompanhamento dos 

filhos, na escola, na entidade e no dia-a-dia, bem como são orientadas em relação aos aspectos de 

relacionamento com os filhos, higiene, bons hábitos e outros. 

Foi mantido o teto do valor da percapta de referência constante no item 8.5 do Edital em 

decorrência de que a atenção para a criança nesta faixa etária requer um custo maior com materiais 

pedagógicos, infra estrutura, monitores e alimentação adequada e outros cuidados peculiares a esta 

fase do desenvolvimento infantil. 

8. Resultados Esperados 

Com o projeto espera-se que as crianças tenham oportunidades de conviverem com outras 

crianças participando das oficinas de dança, música, teatro, contação de histórias, noções básicas da 

informática, noções básicas da língua inglesa, e outras que possa melhorar os relacionamentose o 

comportamento entre os amigos, familiares e professores nas escolas, além de promover uma 

transformação no desenvolvimento das capacidade físicas, intelectuais e promovendo a 

socialização, além do desenvolvimento lúdico, criativo, emotivo e cognitivo. 

A musicalização por exemplo, favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, 

do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do 

respeito ao próximo, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação. Pode envolver outras áreas de conhecimento, através do desenvolvimento da auto

estima a criança aprende a se aceitar com suas capacidades e limitações. A musicalização é uma 

ferramenta para ajudar as crianças a desenvolverem o universo que conjuga expressão de 

sentimentos, suas idéias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo 

exterior e seu universo interior. 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 
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A contação de história instiga a imaginação, a criatividade, a oralidade, incentiva o gosto 

pela leitura, contribui na formação da personalidade da criança envolvendo o social e o afetivo. As 

histórias representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, assim como fortalecem 

vínculos sociais, educativos e afetivos. 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 

Resultado(s) Indicadores qualitativos Indicadores quantitativos Meios de Verificação 

Promoção e Participação nas 80% de participação Relatórios de evolução 

Desenvolvimento atividades culturais e efetiva e individual em 3 etapas, 

cognitivo e motor. artísticas de maneira plena desenvolvimento. chegada, meio e no 

e aquisição de habilidades final. 

como lateralidade, ritmo, 

marcha e postura 

corporal. 

Transformação das Diminuição de 80% de particiapação e Através de relatórios da 

crianças, em especial na ocorrências de comunicação de todos os escola, onde a criança 

mudança de indisciplina, evasão segmentos envolvidos estuda, e do projeto da 

comportamento, na escolar e melhoria da entre a escola e a entidade Casa do Caminho em 

convivência com os qualidade de vida. que a criança frequenta, etapas bimestrais. 

colegas, com o grupo e a fortalecendo o vínculo e a 

família . participação dos pais. 

Transformação no Atividades lúdicas: 80% de participação em Relatório através de 
desenvolvimento das música, dança, contação todas as atividades fichas individuais das 
capacidades físicas, de histórias, higiene, proposta pelo projeto. crianças 

intelectuais e promovendo alimentação e recreação. semestralmente. 
a socialização. 
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10. Recursos Humanos: 

Formação Profissional Função no projeto Nºde Vínculo 
(cargo) horas/ (CLT, prestador 

semanal serviços, 
voluntário) 

Graduação em Serviço Social Assistente Social 20h Prestador de Serviços 
Graduação em Administração Assistente 40h 
de Empresa Administrativo 
Graduação em Pedagogia !Monitora 40h 
Graduação em Pedagolria Monitora 40h 
Graduação em Pedagogia Monitora 40h 
Ensino médio Faxineira 40h 
Ensino fundamental Cozinheira 40h 

11. Cronograma de execução do projeto 

PLANO DE TRABALHO ANUAL 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 

Planejamento X 

Atividades diárias do projeto X X X X X 

Apresentações - Dança e música X X 

Comemorações - Datas Comemorativas X X X X X 

Passeios e visitas X X 

Evento de Finalização do ano/ Projeto 

Relatórios e Prestação de Contas X 

~~l;J. ~J~ 
Claudenice Xavier Borali 

Presidente da entidade 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 

CLT 

CLT 
CLT 
CLT 
CLT 
CLT 

6 7 8 9 10 11 12 

X 

X X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X 

X X X 

X 

X X X 

Ibitinga, 19 de Junho de 2019. 
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1 CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (R$) PARA 2020 

VALOR 
NATUREZA DA NECESSÁRIO CAPTAR 
DESPESA 
Encargos e folhas R$ 151.204,14 R$ R$12.500,00 R$ R$ R$ 

136.000,00 4.000,00 7.000,00 4.204,14 

Alimentação R$ 10.000,00 R$ 8.000,00 R$ 
,,-..... 2.000,00 

Telefone R$ 4.200,00 R$ R$ 400,00 R$ 
3.800,00 

Material de R$ 6.200,00 R$ 3.000,00 R$ R$ R$ 
consumo 1.000,00 2.000,00 200,00 

Despesas adm R$ 7.000,00 R$ R$ R$ 

3.000,00 2.000,00 2.000,00 

Aquisição de R$ 5000,00 R$5.000,00 
novos 
equipamentos 

Assistente Social R$ 9600,00 R$ 
9.600,00 

TOTAL R$ 193.204,14 R$147.000,00 R$ R$ R$ R$ 5.000,00 R$ 
20.000,00 14.800,00 6.404,14 

~-

2020 60VAGAS 

Município compra: 35 
1 Entidade paga : 125 

Parcelas: ... ... ...... 11 meses R$ 8320,55 
1 

Per capta .. ........ R$ 350,00 

Valor: ................ R$ 91.526,05 
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1 Cronograma de Desembolso 1 

1 - Nº 2 - Item Mês 1 Mês2 Mês 3 Mês4 Mês5 

1- Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 
1.1 1- Assistente Administrativo R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 
1.2 3- Monitora (R$ 1371 ,89 cada) R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 
1.3 1 -Cozinheira R$ 1.328, 19 R$ 1.328,19 R$ 1.328,19 R$ 1.328,19 R$ 1.328,19 
1.4 1- Faxineira R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 - . 

2- Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos (45% sobre salário) 
2.1 Obrigações Sociais Assististente Administrativo R$ 548,36 R$ 548,63 R$ 548,36 R$ 548,36 R$ 548,36 
2.2 Obrigações Sociais Monitora R$ 1.852,05 R$ 1.852,05 R$ 1.852,05 R$ 1.852,05 R$ 1.852,05 
2.3 Obrigações Sociais Cozinheira R$ 597,68 R$ 597,68 R$ 597,68 R$ 597,68 R$ 597,68 
2.4 Obrigações Sociais Faxineira R$ 548,36 R$ 548,36 R$ 548,36 R$ 548,36 R$ 548,36 
Subtotal 

Mês 6 

R$ 1.218,52 R$ 
R$ 4.115,67 R$ 
R$ 1.328,19 R$ 
R$ 1.218,52 R$ 

R$ 

R$ 548,36 R$ 
R$ 1.852,05 R$ 
R$ 597,68 R$ 
R$ 548,36 R$ 

R$ 

3 -Total 

7.311,12 
24.694,02 
7.969,14 
7.311,12 

47.285,40 

3.290,16 
11.112,30 
3.586,08 
3.290,16 

21.278,70 

o 
o 
o ,._ 
CJ1 
O) 
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1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
Subtotal 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 
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Cronograma de Desembolso 
2 - Item Mês 7 Mês8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 3 -Total 

1- Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 
1- Assistente Administrativo A$ 1.218,52 R$ 1.218,52 A$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 7.311 ,12 
3 - Monitora (A$ 1371,89,00 cada) A$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 4.115,67 R$ 24.694,02 
1 - Cozinheira A$ 1.328,19 R$ 1.328, 19 R$ 1.328,19 R$ 1.328,19 R$ 1.328,1 9 R$ 1.328,19 R$ 7.969,14 
1- Faxineira A$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 1.218,52 R$ 7.311,12 

R$ 47.285,40 
2- Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos (45% sobre salário) 

Obrigações Sociais Assistente Administrativo A$ 548,36 R$ 548,36 R$ 
Obrigações Sociais Monitora A$ 1.852,05 R$ 1.852,05 R$ 
Obrigações Sociais Cozinheira A$ 597,68 A$ 597,68 R$ 
Obrigações Sociais Faxineira A$ 548,36 R$ 548,36 R$ 

13° Salários 

1 - Assistente Administrativo A$ 1.234,74 

3 - Monitora A$ 4.115,67 

1 - Cozinheira A$ 1.328,19 

1- Faxineira A$ 1.218,52 

Sub Total R$ 7.897,12 1/3 de Férias 1 A$ 

Encargos Sociais sobre 13° Salários (45%) 

Obrigações Sociais Assistente Administrativo A$ 548,36 

Obrigações Sociais Monitora A$ 1.852,05 

Obrigações Sociais Cozinheira A$ 597,68 

Obrigações Sociais Faxineira A$ 548,36 

Sub Total R$ 3.546,45 

548,36 R$ 548,36 
1.852,05 R$ 1.852,05 

597,68 R$ 597,68 
548,36 R$ 548,36 

2.632,371 

R$ 548,36 R$ 548,36 R$ 3.290,16 
R$ 1.852,05 R$ 1.852,05 R$ 11 .112,30 
R$ 597,68 R$ 597,68 R$ 3.586,08 
R$ 548,36 R$ 548,36 R$ 3.290,16 

R$ 21.278,70 

Folha pagamento R$ 137.128,20 
13° Salários R$ 7.897, 12 

Encargos Sociais R$ 3.546,45 
1/3 de Férias R$ 2.632,37 

Total ................... R$ 151.204, 14 

1 Prefeitura Municipal r --R$91 .526M) 

1 Falta Captar............ 1 R$ 59.678,09 I 

o 
o 
C') ..... 
CJ1 
-..1 
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CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA "CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE 

ASSIS" DE IBITINGA - SP 

CNPJ - 00.957.949/0001-84 

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), 

às dezoito horas (18h00m) em primeira chamada, atendendo o Edital de Convocação de 

29/10/2019, fixado no Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade de lbitinga à 

Rua: Coronel Geretto, 810 - Centro - lbitinga/SP e Associação Filantrópica Espírita de 

lbitinga - Casa da Sopa à Rua: Domingos Robert, 1.175 - Centro reuniu-se os 

associados da Associação Filantrópica "Casa do Caminho Francisco de Assis de 

lbitinga'', na sede social situada na Rua: ldúlia da Costa Villela, 425 - Residencial 

Jardim Bela Vista, nesta cidade de lbitinga-SP e assinados na relação de presenças 

anexa, nos termos do estatuto em vigor, para deliberarem quanto a: 1)- ELEIÇÃO E 

POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL. Para presidir 

os trabalhos foi indicada a senhora Claudenice Xavier Borali que escolheu a mim, 

Isabel Aparecida Arantes, para secretariá-la. A senhora Claudenice Xavier Borali fez a 

leitura de uma mensagem intitulada "A alma do Mundo" de Chico Xavier e uma prece 

para a abertura dos trabalhos. Com a palavra a senhora Presidente, proclama a 

antecipação do término do mandato da atual diretoria executiva e do Conselho Fiscal da 
-\ 

entidade, que seria em 15/12/2019, devido ao pedido de exoneração de alguns membros ' 

ressaltando o brilhante trabalho dos mesmos e apresenta aos presentes na Assembleia os \jY;; 

candidatos, aos cargos ora vagos, dando inicio do pleito eletivo, e após a contagem dos 

votos presenciado por todos, foi apresentada pela senhora Presidente o resultado, 

ficando assim composta a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, da entidade: 

DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente - Reeleita á Senhora Claudenice Xavier 

Borali, brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada à Rua: Cel. Gereto, 887 -

Centro, portadora do RG: 8.426.586-3 e CPF/MF: 149.456.478-52; 1° Vice - presidente 

Senhor Geraldo Antonio Afonso de Lima, brasileiro, casado, comerciante, residente e 

domiciliado à Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, nº 15.790-Vila Izolina, portador 
' 
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~/ 
do RG.19.195.784 e do CPF-MF 088.793.158-89; 2° Vice - presidente Senhor Acenir 1).;" 
Benedito Minzoni, brasileiro, casado, supervisor comercial, residente e domiciliada à ~J/, _ i: 

~/ ' 

Rua: Afrizia Sanacato, nº481, jardim Natalia, portador do RG: 17.743.270-6 e do · 'u 

\ 

CPF/MF: 083.468.588-41; 1º Secretário Senhora Isabel Aparecida Arantes, brasileira, 
\ 

solteira, designer, residente e domiciliada à Rua: Rosalbino Tucci, 330 eentro, portadora 

do RG 19.$22.339-1 e do CPF/MF 255.258.218-45; 2º Secretário Senhor Bruno Cesar 

Rodrigues 'da Silva, brasileiro, solteiro, Coordenador de Infra-estrutura, Manutenção e 
\ 

Transporte Escolar, residente e domiciliado à Rua: Nagem Elias Ferreira, nº 57 - Vila 

Izolina, portador do RG: 46.304.337-6 e do CPF/MF 381.959.238.52; 1º Tesoureiro 

Senhora Maria Helena do Nascimento Tognoli, brasileira, viúva, professora aposentada, 

residente e domiciliada à Av. Manoel Alves Lopes nº 1640, chácara Marina-, portadora 

do RG: 4.171.759-4 e do CPF/MF: 225.778.588-68; 2º Tesoureiro Senhora Letícia 

Marrone de Souza, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada à Rua: João 

Cancio de Toledo Piza, n.0 1121 - Jardim Maria Luiza II, portadora do RG 44.907.826-

7 e CPF/MF 355.375.538-56. Diretor de Patrimônio - Senhor Amadeu Gustavo Dotti, 

brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua: João Stabile, nº 46-

Jardim Planalto, portador do RG: 22.316.654-6 e do CPF/MF 108.881.378-00; Diretor 

de Comunicação; Senhor Bruno Alves Luiz, brasileiro, casado, Técnico Agrícola, 

residente e domiciliado á Rua: Marcos Antonio Calamante nº 139, Ângelo de Rosa, 

portador do RG 41.182.271-8 e CPF/MF 357.579.088-40. CONSELHO FISCAL: 

Senhor Ulysses de Lima Ramos dos Santos, brasileiro, casado, advogado, residente e 

domiciliada à Rua: João Cancio de Toledo Piza Nº 1121- Maria Luiza II, portador do 

RG: 23.948.169-0 e do CPF/MF; 290.979.118-18 Senhor Mareio Cezar Tavares Leal, 

brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua: Alameda dos Cedros, 

nº25 - Residencial Village Vale Verde, portador do RG: 19.146.688 e do CPF/MF 

085.711.088-89; Senhora Maria Do Carmo Bratfisch, brasileira, casada, farmacêutica/ 

bioquímica, residente e domiciliada à Rua: Presidente Vargas, nº144 - Bairro São Jose, 

portador do RG 9.107.853-2 e CPF/MF 033.281.948-51. Suolentes: Senhor Antonio de 

Freitas, brasileiro, separado, comerciante, residente e domiciliado à Rua; Gabriel 

Corrêa, nº 192 - Rancho Alegre, portador do RG: 8.395.035-7 e do CPF/MF 

558.307.578-34; Senhor Emerson Luiz Soprani, brasileiro, casado, gerente comercial, 

residente e domiciliado à Rua: Dulcinea Melo Costa, nº 44 - Jardim Tropical, portador 
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do RG: 26.674.373-0 e .do CPF/MF: 170.546.748-20; Senhora Sonia Maria Galvão de 

Camargo, brasileira, casada, professora aposentada, residente e domiciliado à Rua: Av . 
.,.,. . ,. - _;., ... 

Guido Isidoro D.aU.acqua, 3~- . Ja_rdim Centenário, portador do RG: 11.948.816-0 e do 
, . ' . ~ e: 

CPF/ME: .Qlró.431.788.80. E, por fim, a Presidente, declara que as deliberações tomadas 

na assem,b)eia geral em questão, observaram rigc;rõsamente, o· '.qúórum · previstÓ · rro · · : 
~· • : S, :~ :! .. .. . ·. . . ~ ._ . • . :. .: V ._r 

estatuto.· ~ocj'al em vigor, e dá posse aos eleito·s,._para·· a· gestão de: 29/11/2019 até 
- - \ -li 

28/11/2022.:~ Sob.. uma salva de palma, está .:-:mpossada a nova Diretoria. Usando a 
\ \ . ...... .. 

palavra a senhora Claudenice Xavier Borali presidente-reeleitá·· agr:ad.eÇ,~u ·~m ,s~Ú · rlome 
\ ._ '. . . . ! 

e dos seus companheiros eleitos, a confiança de que foram alvos e que se 

comprometiam envidar todos os seus esforços, no sentido de que a entidade continue 

sendo esta casa de famílias e crianças mais necessitadas. Passando a palavra para quem 

quisesse se manifestar e, após algumas considerações e agradecimentos dos eleitos, 

como nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos, e deu por 

encerrada a presente Assembléia Extraordinária, determinando a mim, que servi como 

secretária, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos 

competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente ata depois de lida e 

achada conforme, segue assinada por mim e pela Presidente da entidade. 

:;;r. 
l8fr1N 'ó~Jo w . . s,. , )íl o ' "° ) 11 

· . lC\..~ 'Y';,;..,.(_ A . l:~ ( l)tl: 

Claudenice Xavier Borali 
Presidente da Assembléia 

RG: 8.426.586 

~~~ . 
01,,_ , , 

•f) r"" 
s ·'•"-....,_.t./}' / /' 
'<'.. ' \,.Á. 1.. \-';: ;·. º '' -, V..~ 

lsa, el Aparecida Arantes 
Secretária 

RG: 195.223.39-1 

lbitinga/SP, 29 de Novembro de 2019. 

t . ~· \ .' ·' • , • ~ 'I. • ' •• ~ ( ' ,, • 
\.',\_>. •\it j ""''-'- , • ~ , .. •; r /.Í...\,,•"-' 

Claudenice Xavier Borali 
Presidente Reeleita 

RG 8.426.586 
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA 
DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE IBITINGA. 

CAPÍTULO! 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETIVO. 

Art. 1 º - A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO 
DE ASSIS DE IBITINGA é uma Associação, sem fins econômicos, que se regerá por 
este estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. 

Art. 2º - A Associação terá sua sede e administração na cidade de lbitinga e foro 
jurídico nesta Comarca de lbitinga, Estado de São Paulo. 

Art. 3º - O prazo de duração da Associação é por tempo indeterminado e o exercício 
social coincidirá com o ano civil. 

Art. 4° - A Associação terá como objetivo a prestação de serviços sociais que 
promovam o bem estar individual ou da família, considerada como um todo, sem 
distinções políticas, religiosas ou raciais. 

Art. 5º - Para consecução do seu objetivo, a Associação poderá: 
a) Atender crianças de zero (O) a seis (06) anos de forma ímpar, oferecendo todo o 

amparo necessário, procurando dar o que há de melhor para a primeira infância, 
sendo alimentação, higiene, lazer, atividades pedagógicas, educacionais, 
recreativas, esportivas e de cultura e principalmente muito amor e proteção; ' 

b) Prestar assistência econômica, social, moral, cultural, recreativa ou física e 
exercer atividades de educação infantil no regime de creche; 

c) Filiar-se à outras entidades congêneres sem perder sua individualidade e poder 
de decisão; 

d) Manter e executar programas que visam a proteção e educação das crianças, 
respeitando as peculiaridades da faixa etária e sexo, conforme programas 
específicos que lhes possibilitem a proteção e aprendizagem; 

e) Assistir as famílias das crianças atendidas pela Instituição mediante o 
desenvolvimento de ações sócio-educativas e promocionais. 

/~l.~ /.' 1 

~,. i 
l 1 . 

J ,_() ti) 
~2 l Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola --: 
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CAPÍTULO II 
DOS ASSOCIADOS. 

Art. 6º - A Associação Filantrópica é constituída por um número ilimitado de 
associados, compreendendo as seguintes categorias: 
a) Mantenedores, em número nunca superior a cinqüenta (50), cadastrados em 

documento próprio (ficha de adesão) e deverão zelar pela manutenção da 
Associação Filantrópica; 

b) Contribuintes serão os que inscritos no quadro de associados, contribuírem 
mensalmente com uma importância, determinada pela Diretoria; 

e) Beneméritos serão as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem prestado 
relevantes serviços à Associação, ou contribuído com importância igual ou 
superior a cinco salários mínimos da Região, de uma só vez. 

§ 1° - Se o número de associados mantenedores não preencher as cinqüenta (50) 
vagas disponíveis, serão preenchidas por indicação dos associados mantenedores 
existentes por maioria de votos, em reunião coletiva, para as quais serão convocadas 
pela Diretoria e que se realizarão em ocasião necessária. 

§ 2º - Completando o quadro de associados mantenedores existentes, as vagas que se 
verificarem posteriormente serão preenchidas pelo sistema e na forma disposta no 
parágrafo anterior. 

§ 3° - O associado mantenedor contribuirá mensalmente com quantia que for fixada 
e decidida pela mesa administrativa. 

§ 4° - Os associados contribuintes e beneméritos embora sem o direito de votar e 
serem votados poderão comparecer às assembleias gerais, discutindo os assuntos 
ventilados, fazendo indicações. 

Art. 7° - Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, 
não sendo beneficiários diretos ou indiretos da Sociedade. 

Art. 8º - São deveres dos associados mantenedores: 
a) Prestar serviços quando solicitado pela diretoria; 
b) Acatar e submeter-se às decisões da Assembleia Geral; 
c) Contribuir regularmente para a sociedade com as quotas a que se obrigarem. 

Art. 9° - São direitos dos associados mantenedores: 
a) Comparecer às Assembleias Gerais apresentando e di~cutindo assuntos 

pertinentes aos serviços prestados ou que possam vir a ser prestados pela 
Associação; 

b) Discutir e manifestar-se sobre os balancetes mensais e o balancete anual, 
apresentados pela Diretoria, podendo examinar os livros, uma vez preenchidas 
as formalidades deste ESTATUTO e do Regimento Interno; . e j 

c) Discutir e votar os assuntos apresentados em sembleia Ger:l; . , e ' [\ 
11 X: 2 ·fl 
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d) Votar e ser votado para os cargos de Due~o~ia; _ . _ / .J//P 
e) Exercer quando eleitos os cargos de Adm1mstraçao da Associaçao. 

Parágrafo Único - O associado que não esteja quite com os ~ofres da Associação 
perderá enquanto em mora, os benefícios e os direitos estabelecidos. 

CAPÍTULO III 
DO PATRIMÔNIO. 

Art. 10º - O patrimônio da Associação será constituído: 
a) Pelos bens de sua propriedade; . . 
b) Pelos auxílios, doações ou subvenções provementes de qualquer entidade 

pública ou particular, nacional ou estrangeira, bem como de pessoas. físicas; 
c) Pelas contribuições dos próprios associados, podendo ser estabelecidas em bens 

ou espécies, definidas em Assembleia Geral. 

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO. 

SEÇÃO 1 - DA ASSEMBLEIA GERAL. 

Art. 11 º - A Assembleia Geral dos associados mantenedores, ordinária ou 
extraordinária, é o órgão supremo da Associação e dentro dos limites legais, e deste 
estatuto, poderá tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade e suas 
deliberações vinculam e obrigam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 12º - A Assembleia será realizada ordinariamente uma vez por ano, no decorrer 
do primeiro trimestre, e extraordinariamente sempre que for julgado conveniente. 

Art. 13º - Cada associado terá direito a um só voto, sendo dedada a representação, e 
a votação será pelo voto secreto, salvo deliberações em contrário pela Assembleia 
Geral. 

Art. 14º - A Assembleia será convocada e dirigida pelo Presidente da Associação 
Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga. 

Parágrafo Único. Se ocorrerem motivos graves ou urgentes, e na falta ou ausência 
do Presidente, poderá também ser convocada pelos demais Membros da Diretoria, 
pelo Conselho Fiscal ou ainda por um quinto (115) dos associados em pleno gozy _ 
dos direitos estatutários, após s:'.fl

1 

ita ão não atendida. ', 1f 
11 /l.j' 

/ \ // 
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Art. 15º - A Assembleia Geral será convocada com a antecedência mínima de dez 
(10) dias, afixando-se os editais de convocação em locais visíveis das dep~ndências 
mais freqüentadas pelos associados e transmitidos aos mesmos através de cnculares. 
§ 1 º - Para efeito de verificação de quorum, o número de associados presentes em 
cada convocação se fará por suas assinaturas, seguidas dos respectivos números de 
matrícula apostas no livro de presença. 

§ 2º - Não havendo quorum para instalação da Assembleia, nova convocação será 
feita com antecedência mínima de dez (10) dias e, se ainda assim não houver 
quorum para sua instalação será admitida a intenção de dissolver a Associação. 

Art. 16º - Dos editais de convocação das Assembleias Gerais deverão constar: 
1- A denominação da "Associação Filantrópica Casa do Caminho 

Francisco de Assis de lbitinga", seguida da expressão ·'Convocação 
da Assembleia Geral" ordinária ou extraordinária, conforme o caso; 

II- O dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o 
endereço do local de sua realização, o qual, salvo motivo justificado, 
será sempre o da sede da Associação; 

III- A seqüência ordinal das convocações; 
IV- A ordem do dia dos trabalhos com as devidas especificações; 
V - O número de associados existentes na data da sua expedição para 

efeito de cálculo do quorum de instalação; 
VI- A assinatura do responsável pela convocação. 

Parágrafo Único. No caso da convocação ser feita por associados, o edital será 
assinado, no mínimo, pelos quatro (04) primeiros signatários do documento que a 
solicitou. 

Art. 17º - A Mesa da Assembleia será constituída pelos membros da Diretoria ou, 
em suas faltas ou impedimentos, pelos membros do Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único. Quando a Assembleia não tiver sido convocada pelo Presidente, a 
Mesa será constituída por quatro (04) associados mantenedores, escolhidos na 
ocasião. 

Art. 18º - Os ocupantes de cargos eletivos, bem como quaisquer outros associados, 
não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram de maneira 
direta ou indireta, entre os quais os de prestação de contas, mas não ficarão privados 
de tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 19º - Nas Assembleias Gerais, em que forem discutidos os balanços das contas, 
logo após a leitura do Relatório da Diretoria, das peças contábeis e do parecer do 
Conselho Fiscal, o Presidente da Associação solicitará ao Plenário que indique um 

associado para coordenar : eba: e a votação da matériafl'1à\-~ ç~ 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola l 1 ~ / v 
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§ 1 º - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente, demais Diretores e 
Conselheiros deiXarão a Mesa permanecendo, contudo, no recinto à disposição da 
Assembleia para os esclarecimentos que lhes forem solicitados. 

§ 2º - O Presidente da Assembleia indicado escolherá, entre os associados presentes, 
um Secretário "ad-hoc" para auxiliar o Secretário da Assembleia na redação das 
decisões a serem incluídas na ata. 

Art. 20º - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre os 
assuntos constantes do edital de convocação. 

§ 1 º - O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar em ata circunstanciada, 
lavrada em livro próprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos membros 
da Diretoria e do Conselho Fiscal presentes, por uma comissão de cinco (05) 
associados designados pela Assembleia e ainda por quem mais quiser assiná-la. 

§ 2° - Prescreve em três (03) anos a ação para as deliberações da Assembleia Geral 
viciadas em erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da Lei ou do 
estatuto, contando o prazo da data em que a Assembleia tiver sido realizada. 

SUBSEÇÃO 1 - DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 

Art. 21º - Compete à Assembleia Geral Ordinária, em especial: 
a) Apreciar e votar o relatório de gestão, balanço e contas da Diretoria e o parecer 

do Conselho Fiscal; 
b) Eleger e empossar os membros da Diretoria; 
c) Estabelecer o valor da contribuição dos associados; 
d) Conceder títulos honoríficos a pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado 

serviços relevantes à associação. 

§ 1 º - O quorum para instalação da Assembleia Geral Ordinária será de dois terços 
(2/3) do número de associados em primeira convocação, e de um terço (113) em 
segunda convocação, trinta minutos após a primeira. 

§ 2º - As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos associados presentes 
com o direito de votar, nos termos e nas condições previstas neste estatuto. 

SUBSEÇÃO II - DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. 

( , r) 
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Art. 22º - Compete à Assembleia Geral Extraordinária, em especial: 
a) Deliberar sobre a dissolução voluntária da Associação e, neste caso, nomear os 

liquidantes e votar as respectivas contas; 
b) Decidir sobre a mudança do objetivo e sobre a reforma de estatuto; 
c) Outros assuntos de interesse da Associação. 

Art. 23º - É competência da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a 
destituição dos Diretores. 

Parágrafo Único. Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da 
administração e fiscalização da Associação Filantrópica, a Assembleia Geral 
Extraordinária designará administradores até a posse dos novos, cuja eleição se 
efetuará no prazo máximo de trinta (30) dias. 

Art. 24º - O quorum para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária para 
destituição dos administradores e alteração estatutária será de cinqüenta por cento 
(50%) mais um dos associados, em primeira convocação, ou de no mínimo um terço 
(113) dos associados em segunda convocação, uma hora após a primeira. 

Parágrafo Único: Para as deliberações tomadas em Assembleia Geral 
Extraordinária serão exigidos os votos concordes de dois terços (2/3) doa associados 
presentes. 

SEÇÃO II - DO CONSELHO FISCAL. 

' Art. 25° - O Conselho Fiscal se compõe de três (03) membros efetivos e três (03) 
membros suplentes com um mandato de três (03) anos, eleitos pela Assembleia 
Geral, na forma deste Estatuto, permitindo a reeleição. 

Art. 26º - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que for necessário, convocado pelo 
Presidente ou por cinco (05) membros do mesmo Conselho ou pela décima parte dos 
sócios quites. 

Parágrafo Único. A convocação será feita, de acordo com o Artigo 15º. 

Art. 27º - Compete ao Conselho Fiscal, em especial: 
a) Apreciar e votar o orçamento anual, o plano de atuação da entidade e suas 

diretrizes básicas para o exercício seguinte; 
b) Resolver sobre as despesas superiores a quatro (04) vezes o salário mínimo 

da região; 
c) Tomar conhecimento de movimento financeiro da Associação, solicitando do 

Presidente a exibição dos livros da associação, se assim julgar necessário; 

/ J C')(J / 

cL/ ~ j . . - \f 
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Opinar sobre a criação de instituição ou realização ~e obras ei:i conso~ância . 
com os objetivos da Associação, ou sobre a concessao de auxíhos a entidades 
assistenciais já existentes; 
Interpretar o estatuto em pontos obscuros ou duvidosos e supri-lo no que for 
omisso; 
Decidir os recursos das decisões da Diretoria; 

Art. 28º - Aos atos do Conselho Fiscal caberá recursos para a Assembleia Geral. 

Art. 29º - O Conselho Fiscal deliberará sempre por maioria de votos, não podendo 
votar o conselheiro que tenha interesse na decisão a ser tomada e cabendo ao 
Presidente o voto de desempate. 

SEÇÃO III - DA DIRETORIA. 

Art. 30º - A Diretoria será eleita pela Assembleia Geral, com mandato de três (03) 
anos, admitindo-se duas reeleições para o mesmo cargo. Será constituída por: 
a) Presidente; 
b) 1° e 2° Vice-Presidente; 
c) 1° e 2° Tesoureiro; 
d) 1° e 2º Tesoureiro; 
e) 1 º e 2° Secretário. 

Art. 31° - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente fl cada dois meses e, 
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou um terço (113) de seus 
diretores, deliberando com a presença de quatro (04) membros, pelo menos e por 
maioria de votos, cabendo ao Presidente, além de seu, o voto de desempate. 

Art. 32º - Compete à Diretoria, em especial: 
a) Promover a obtenção de recursos necessários à manutenção da associação; 
b) Resolver sobre a forma e a espécie das iniciativas tendentes a coletar subsídios 

monetários; 
c) Obter sócios contribuintes; 
d) Nomear comissões que se fizerem necessanas, que serão compostas 

obrigatoriamente de sócios mantenedores; 
e) Criar departamentos de serviços; 
t) Resolver sobre a concessão de subsídios dentro do respectivo orçamento aos 

departamentos e serviços, para a consecução de suas finalidades; 
g) Deliberar sobre a admissão de novos sócios e sobre a exclusão dos que sem 

motivos justificados, deixarem de pagar mensalidades consecutivas; 
h) Executar as deliberações do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral; 
i) Contratar e demitir funcionários. 
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. /,li Art. 33º - Das decisões da Diretoria caberá recurso para o Conselho Fiscal e deste , 'i 
para a Assembleia Geral. ·. / 

Art. 34º - Compete ao Presidente, em especial: 
a) Representar a associação nas suas relações externas, ativa e passivamente, 

judicial e extrajudicialmente; 
b) Presidir as Sessões de Diretoria, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral; 
c) Dirigir todos os trabalhos para fácil execução deste Estatuto e das deliberações 

da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral; 
d) Convocar a Diretoria e o Conselho Fiscal; 
e) Apresentar ao Conselho Fiscal, em cada sessão ordinária, um resumo do 

movimento de receita e despesa e dos trabalhos em geral, devendo na última 
sessão de cada ano, apresentar ao Conselho um relatório completo e minucioso 
da vida da associação; 

f) · Assinar com o tesoureiro, cheques e quaisquer outros títulos e documentos de 
que resultam responsabilidades pecuniárias; 

g) Exercer as demais funções inerentes ao cargo. 
Parágrafo Único. Em caso de vacância assumirá a presidência, até o final do 
mandato, o 1° vice-presidente. 

Art. 35º - Compete aos Vice-presidentes, em especial: 
a) Tomar parte na deliberação da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
b) Auxiliar e substituir o presidente em seus impedimentos e assumir a presidência 

na ordem de sua numeração. 

Art. 36° - Compete ao 1° Secretário, em especial: 
a) Escrever as atas da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Assembleia. 

Art. 37º - Compete ao 2° Secretário, em especial: 
a) Substituir o 1° Secretário em seus impedimentos. 

Art. 38º - Compete ao 1° Tesoureiro, em especial: 
a) Ter em boa ordem e guarda todos os valores que foram arrecadados, 

depositados, em um ou mais bancos, as quantias que não tiverem emprego 
imediato; 

b) Superintender o serviço dos empregados incumbidos da cobrança das 
mensalidades; 

e) Fornecer mediante ordem do Presidente, dentro das verbas votadas, as quantias 
necessárias; 

d) Fazer a Escrituração de Receitas e Despesas; 
e) Prestar contas a Diretoria e extraordinariamente, sempre que a Diretoria ou o 

Conselho exigirem, facilitar-lhes o exame dos livros, documentos, etc.; 
f) Assinar com o Presidente, cheques e quaisquer outros títulos e documentos dos 

quais resultem responsabilidades pecuniárias. 
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. . 1 I ,'6~ Art. 39º - Compete ao 2° Tesourerro, em especrn : 11 

a) Auxiliar o 1° Tesoureiro, atendendo instruções do Presidente; · . .J 
b) Substituir o 1° Tesoureiro em seus impedimentos. 

CAPÍTULO V 
DAS ELEIÇÕES E POSSE. 

Art. 40º - Nas Assembleias Gerais as eleições far-se-ão por sufrágio direto dos 
sócios mantenedores com direito a voto. 

Parágrafo Único. O voto será secreto e pessoal, não sendo permitido o voto por 
procuração. 

Art. 41º - A apuração far-se-á imediatamente após o recolhimento dos votos peJa 
mesa que dirige os trabalhos, e em seguida se procederá a proclamação dos eleitos 
que imediatamente tomarão posse. 

Parágrafo Único. Poderá a transmissão do cargo se realizar em sessão solene 
marcada para no máximo trinta (30) dias após as eleições. 

CAPÍTULO VI 
DA CONTABILIDADE. 

Art. 42º - A contabilidade da Associação obedecerá às disposições legais e normas 
vigentes, devendo ser mantida em perfeita ordem, bem como todos os demais 
registros obrigatórios. 

Parágrafo Único. As contas, sempre que possível, serão apuradas segundo a 
natureza das operações e serviços, e o balanço geral será levantado em trinta e um 
(31) de dezembro de cada ano. 

CAPÍTULO VII 
DOS LIVROS. 

Art. 43º - A Associação deverá ter: 
a) Livro de matrícula de associados; 
b) Livro de atas de reunião da Diretoria, do Conselho Fiscal e das Assembleias; 
c) Livro de presença dos associados em Assembleia; 
d) Outros livros fiscais e contábeis exigidos pela legislação em vigor 

Regimento Interno. 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84 - Fone: (16) 3342-3779 - CEP: . 940- 00 - Ibitinga - SP . 

\. 
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Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga 

CAPÍTULO VIII 
DA DISSOLUÇÃO. 

Art. 44º - A Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de 
lbitinga será dissolvida por vontade manifestada em Assembleia Geral 
Extraordinária expressamente convocada para esse efeito. 

Art. 45º - Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte 
remanescente do patrimônio líquido, será doada a instituição congênere sediada no 
município, legalmente constituída, e em atividade para ser aplicada nas mesmas 
finalidades da Associação dissolvida. 

§ 1° - Não havendo instituição congênere no município sede as Associação, o 
remanescente será destinado a outra(s) instituição(ões) fora do município nas 
condições indicadas no "caput" deste artigo. 

§ 2° - Se ainda assim não houver nenhuma instituição à qual a Associação 
Filantrópica possa destinar o remanescente do patrimônio, este será encaminhado à 
Fazenda do Estado. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

Art. 46° - É vedada a remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, 
bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados sob nenhuma 
forma ou pretexto. 

Art. 47º - A Associação não distribuirá dividendos de espécie alguma, nem qualquer 
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu 
resultado, aplicando integralmente o "superávit" eventualmente verificado em seus 
exercícios financeiros no desenvolvimento e sustento de suas obras e atividades 
sociais. 

Art. 48º - O mandato da Diretoria perdurará até a realização da Assembleia Geral 
Ordinária correspondente ao seu término. 

Parágrafo Único. Se a Assembleia . Geral Ordinária não for realizada no devido 
prazo após o exercício, a responsabilidade dos Diretores permanecerá até a 
realização da primeira Assembleia Geral para prestação de contas e eleição da nova 
Diretoria, quando for o caso. 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84 - Fone: (16) 3342-3779- CEP: 14.94 
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Relação Nominal dos Dirigentes da Associação Filantrópica Casa do 
Caminho Francisco de Assis de Ibitinga. 

Presidente: Claudenice Xavier Borali, residente e domiciliada à Rua: Cel. Gereto, 887 
- Centro, portadora do RG: 8.426.586 - SSP/SP e CPF/MF: 149.456.478-52 - endereço 
eletrônico: nice.xavier@yahoo.com.br; 
1 º Vice - presidente: Geraldo Antonio Afonso de Lima, residente e domiciliado à 
Avenida: Engenheiro lvanil Francisquini, 15.790 - Bairro Vila lzolina, portador do RG: 
19.195.784 SSP/SP e do CPF/MF 088.793.158-89- endereço eletrônico: 
casadocaminho2010@hotmail.com 

1 

2° Vice - presidente: Acenir Benedito Minzoni, residente e domiciliado à Rua: Afrisia 
Sanacato, nº 481-Jardim Natália, portador do RG: 17.743.270-6 SSP/SP e do CPF/MF 
083.468.588-41 - endereço eletrônico: cenir.minzoni@hotmail.com; 
1 º Secretário: Isabel Aparecida Arantes, residente e domiciliada á Rua: Rosalbino 
Tucci, 330- Centro, portadora do RG: 19.522.339-1 SSP/SP e do CPF/MF 255.258.218-
45- endereço eletrônico: Isa_ars@hotmail.com 
2º Secretário: Bruno Cesar Rodrigues da Silva, residente e domiciliado á Rua: Nascem 
Elias Ferreira, 57- Bairro Vila Izolina, portador do RG: 46.304.337-6 e do CPF/MF381. 
959.238-52, endereço eletrônico: bru_ Rodrigues@uol.com.br. 
1º Tesoureiro: Maria Helena do Nascimento Tognoli, residente e domiciliada à Av. 
Manoel Alves Lopes, nº 1640 - Chácara Marina, portadora do RG: 4.171.759-4 SSP/SP 
e do CPF/MF: 225.778.588-68 endereço eletrônico: 
casadocaminho2010@hotmail.com; 
2º Tesoureiro: Letícia Marrone de Souza, residente e domiciliada à Rua: João Cancio 
de Toledo Piza, n.0 1121- Jardim Maria Luiza II, portadora do RG 44.907.826-7 SSP/SP 
e CPF/MF 355.375.538-56 - endereço eletrônico: letícia_marrone@hotmail.com; 
Diretor de Patrimônio: Amadeu Gustavo Dotti, residente e domiciliado à Rua: João 
Stabile, nº 46 - Jardim Planalto, portador do RG: 22.316.654-6 SSP/SP e do CPF/MF: 
108.881.378-00- endereço eletrônico: cibitinga@hotmail.com; 
Diretor do Departamento de Comunicação: Bruno Alves Luiz , residente e 
domiciliado à Rua : Marcos Antonio Calamante , nº 139 , Bairro Ângelo de Rosa , 
portador do RG: 41.182.271-8 SSP/SP e do CPF/MF: 357.579.088-40 , endereço 
eletrônico: Brunoaluiz@gmail.com: 
CONSELHO FISCAL: 
1-Uysses de Lima Ramos dos Santos, residente e domiciliado à Rua: João Cancio de 
Toledo Piza nº 1121 - Jardim Maria Luiza II, portador do RG: 23.948.169-0 SSP/SP e 
do CPF/MF 290.979.118-18 - endereço eletrônico: ulysseslimaramos@hotmail.com; 
2-Marcio Cezar Tavares Leal, residente e domiciliado à Rua: Alameda dos Cedros, nº 
25 - Residencial Village Verde, portador do RG: 19.146.688 SSP/SP e do CPF/MF 
085.711.088-89 - Endereço eletrônico: Casado caminho 2010@hotmail.com. 
3- Maria do Carmo Bratfisch, residente e domiciliada à Rua: Presidente Vargas, nº 144 
- Bairro São Jose, portadora do RG 9.107.853-2 SSP/SP e CPF/MF033. 2816948-51 -
endereço eletrônico: laboratorioibitinga@uol.com.br 
SUPLENTES: 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.940-000- Ibitinga - SP 
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1-Antonio de Freitas, residente e domiciliado á Rua: Gabriel Corrêa, 
nº192- Rancho Alegre, portador do RG: 8.395.035-7 e CPF/MF 
558.307.578-34. 
2-Emerson Luiz Soprani, residente e domiciliado á Rua: Dulcineia Melo 
Costa, nº 44 - Jardim Tropical, portador do RG: 26.674.373-0 e do 
CPF/MF; 170.546.748-20 endereço eletrônico: 
emersoprani@hotmail.com. br. 
3-Sonia Maria Galvão de Camargo, residente á Avenida: Guido 
Isidoro Dallaqua, Nº 35, Jardim Centenário, portador do RG: 
11.948.816-0 e do CPF/MF: 016.431.788.80: endereço eletrônico: 
so.galvão@yahoo.com.br 

~~~.&~ 
Claudenice Xavier Borali 
Presidente da Entidade 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.940-000- Ibitinga - SP 



10/12/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de l~s-cr~?_ã~ .e_ d_e_s_it_u_a_ça_- o_ c_a_d_as_t_ra_i ___ -----~__Q__Q_lTI_ 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
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 JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

00.957 .949/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 08/11/1995 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE IBITINGA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CASA DO CAMINHO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

94.30-8-00 ·Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUND RIAS 

85.11-2-00 • Educação infantil • creche 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

399·9 ·Associação Privada 

PORTE 

DEMAIS 

1 

LOGRADOURO 

R IDULIA DA COSTA VILLELA 
NÚMERO 

425 
1 COMPLEMENTO 

1 CEP 
14.948-012 

BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM BELA VISTA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ESCRITORIOMERCURI02009@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

1 MUNICIPIO 
IBITINGA 

1 TELEFONE ~16) 3342-2338 

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

Emitido no dia 10/12/2019 às 09:16:12 (data e hora de Brasília). 

r- -- --- -··· - .., 
1 Consulta QSA / Capital Social j 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/07/1998 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Voltar 

Página: 1/1 

j~ Preparar Página 
[~ __ ) para lmpressão 

A RFB agradece a sua visita . Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue agui. 
Atualize sua pjgina 

https://www.receita.fazenda .gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Cornprovante.asp 1/1 
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SECRETARIA DE GOVERNO 

CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE 

Decreto n° 57.501, de 8 de novembro de 2011 

Número CRCE 1339/2012 Impresso em: 10/12/2019, às 12h46min 

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE 
. ASSIS DE IBITINGA 

CNPJ : 00.957 .949/0001-84 

Endereço: Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 Complemento: 

Bairro: Residencial Jardim Pacola CEP: 14940000 

Município: IBITINGA - SP 

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no 

Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios 

~do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto n° 57.501, de 8 de 

novembro de 2011. 

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos 

documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização 

de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos 

da administração direta e indireta do Estado. 

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras 
avenças de que trata o art. 6°, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo 

órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como 
garantia que o CRCE está liberado. 

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correcionais 
cabíveis, por parte da Corregedoria Geral da Administração, no uso de suas atribuições 
legais e em especial o art. 7° do Dec. 57.501/2011. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : ASSOCIACAO FILANTROP I CA CASA DO CAMI NHO FRANCISCO DE ASSIS DE 
IBITINGA 

(MATRI Z E FILIAIS) 
CNPJ : 00.957.949/0001 - 84 
Certidão nº : 191568280 / 2019 
Expedição : 10/12/201 9 , às 12 : 49 : 49 
Validade: 06 / 06 / 2020 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE 
ASSIS D E I BIT I N G A 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscr i to(a) no CNPJ sob o nº 
00. 957. 949/0001 - 84, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Traba l histas . 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pe l a 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 Ce r tidão 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 condi ciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus . br ) 
Cert idão 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 Públ i co do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo ' 000176 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 00.957.949/0001-84 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão nº 19120051653-1 o 

Data e hora da emissão 10/12/2019 09:14:16 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 



10/12/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: oo.957 . 949/0001-84 

Razão Social:ASSOC FIL CASA CAMINHO FRANCISCO ASSIS DE IBITINGA 

1
. 000177 

Endereço: RUA IDULIA DA COSTA VILLELA 425 / JD PACOLA / IBITINGA / SP / 
14940-000 

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:28/11/2019 a 27/12/2019 

Certificação Número: 2019112801390113569705 

Informação obtida em 10/12/2019 09:08:17 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE 
IBITINGA 

CNPJ: 00.957.949/0001-84 

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 08:20:34 do dia 07/08/2019 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 03/02/2020. 
Código de controle da certidão: 1863.EA42.EEAC.9226 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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CNPJ: 02-558.157Klli1-62 Jnsc Est: 10238.3949'112 
hftp:/N/w'W.ih..l!l.can.br 

Código do cliente 8999 6099 1572 DV:O 
ASSOC FILANTROPICA CASA DO CAMINHAO FRANCISCO DE ASSIS 
R IDULIA DA COSTA VILLELA 425 

Nº do telefone 1633423779 

Data de vencimento 18/10/2019 
Valor a pagar 351,44 
Data de emissão 01/10/2019 

Estado de instalação São Paulo 

Tipo de cliente Não residencial 

Número da fatura 0927169580-0 

Mês de referência Outubro/2019 

Seu Demonstrativo de Despesas 

RIESUMO 
Plano Contratado /Serviços Mensais 
Internet 

1 Mega Empresas ~ 
Serviços -·----· -

Outros Serviços 
Telefone 

Secretaria Eletronica 
Fixo-Fixo Local 600 min <166J 

Total 

Ligações 
Ligações Locais Excedentes 

JD PACOLA 
14940-000 IBITINGA SP 

1111111 ~11111111111 111 1 1111111111 11111 1111 11 11 1 11111111 
72 13148850 60812 00002345619 2 o 041019 

Vencimento 
18/10/2019 

VALOR(R$)" Histórico de consQ.llmo 

78,49 

59,34 

0,00 
119,83 
257,66 

9,60 
7.68 

70,83 

[ Total utilizado em min:seg 
das faturas com vencir111ento em: 

Tipo de Ligação Agosto Setembro 

Minutos Locais Utilizados 334:30 271 :00 

Lig Nac Longa Distância 26:00 2:36 

Lig Locais Celular (VC1) 151:06 91 :36 

Lig Nac LDN VC2NC3 0:36 o 

1 Vivo Valoriza 
---------------------- ------------• lAproveite os beneficies do Vivo Valoriza no App Meu Vivo. 

351,44 

Ligações Nacionais de Longa Distância 
Ligações Locais para Celular (VC1) 
Ligações Nacionais de Longa Distância para 

Total 
Celular (VC2NC3) 5,67 

93,78 

TOTAL GERAL A PAGAR 

pagina: 1 

Outub1 

345:: 

10:~ 

128:: 

3:: 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). 

\.. 

' 

Telefonia fixa e internet: 103 15. 
Para 1V por assinatura: 106 15. 

Pessoas com necessidades especiais 
de fala/audição, ligue 142. 
Para saber qual a loja Vivo 
mais perto de você acesse 

www.vivo.com.br 
O relatório detalhado está disponível 

em www.vivo.corn.br/meuvivo 
e pode ser solicitado impresso, 
de forma pefil1illnente ou não. 

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crêdito. Para pagamentos apôs o vencimento serão cobrados encargo 
2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inope!Mcia é realizado em conronnidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32" da Resoluçilo Anatei n• 426/2005: pam SCM artigo 4t 
Re5oluçi!o Anatei n• 614/2013 e para lV a;tigo 6" da Resdução 488J?JXJ7. Central de Atendimento Anatei: 1331 (Geral~ 1332 {Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, 1 
com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. 

(2115) PJ BL 1113 1 Vivo Internet 1 Mega Empresas (165) PA96 - Vivo Flxo OaSSica Meus Minutos 

R~~~ <::ANTANOr:'R A...;;.nrla 0025 

Nome do Cliente 
ASSOC FILANTROPICA CASA DO CAMINHAO FRANCISCO DE ASSIS Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. 

Código do cliente 
Código para Cadastramento 

Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R$) de Débito Automático 

8999 6099 1572 899960991572-0 0927169580-0 18/10/2019 351 ,44 

• 84620000003 8 51440082089 o 99609915720 7 92716958099 4 

VIVO 1111111111111 1 m 1111111111111111111111 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 149.456.478-52 

Nome: CLAUDENICE XAVIER BORALI 

Data de Nascimento: 15/11/1958 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 12:31 :29 do dia 10/12/2019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: A325.882A.684C.44A4 

( ( 
1/2 



PODE::: ,JUf.JT :~:· -p..r.z T C 
JUST I ÇA DO TRABALHO 

,, . 0001ê2 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS DE 
IBITINGA 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 00.957.949 / 0001-84 
Certidão nº: 191531549 / 2019 
Expedição: 10 / 12 / 2019, às 09:07:39 
Validade: 06/06 / 2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE 
A S S I S D E I B I T I N G A 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
00. 957. 949/0001-84, 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 /201 1 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, inclusi v e no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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000183 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

MUNICIPIO DE IBITINGA 

Código de Cadastro 

00029253 
Contribuinte 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - lbitinga 

CNPJ: 45.321.460/0001-50 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DO CAMINHO FRANCISCO DE ASSIS D 
Logradouro 

RUA IDULIA DA COSTA VILLELA 
Bairro 

CONJ. HAB JARDIM PACOLA 

Cidade 

IBITINGA 

CPF/CNPJ 

00.957 .949/0001-84 
Número 

0425 
CEP 

14940000 
UF 

SP 

Complemento 

li . . . 

CERTIFICO, para os devidos fins , a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data , 
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer 
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida às 09:06:28 do dia 10/12/2019 

Válida até 09/01/2020 

Código de Controle da Certidão/Número 401A5F44A83FOC9A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 
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SERVIÇO ÁUTÕNOMO OE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÃNCIA TURISTICA DE IBITINGA 
FATURA DE SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO. 

Rua C1pltlo Ftllcto Racy, 1558 ·Centro • tSmNGA • SP • CNPJ45.321.791.I0001 ·90 • IE 344.118.222.110 
Plantão de Serviços: (16) 3352-1070 - Escritório Técnlco: (16) 3352-1060 

www.saaeibitinga.sp.gov.br 

Instalação 

CLA lJDENICI<: XAV IER llORALI 6618 

Con ronri ssari o: CLAUDENICE XAVIER BORALI 02 
Endereço do lmOvel 

RUA CORONEL GERETfO, 887 - CENTRO Comp : 

22 

Vencimento Total a Pagar em R$ 

100 TARIFA DE AGUA 
101 TARIFA DE ESGOTO 

11-"'==-11====::...J Até 15mJ . ... R$ 

3150 

21,00 
10,50 

.... R$ 3,42 

16 até 20 mJ. . .. R$ 41até45mJ - ... R$ 3,86 

21até25 rn3 · ... R$ 46até50m3 .... R$ 4,21 

26 até 30 m,. ... R$ 51 até 70 mJ •... R$ 4, 77 
31 até 32 mJ- . . . R$ 

33até35 mJ . .•. R$ 2,90 
36 atá 37 mJ, ... R$ 3 24 

71até100mJ .... R$ 5,37 

Mais de100 mJ .•.. R$ 5, 92 

Não residencial ..•• R$ 4, 62 

Qualk:ladeda ua dtstribu(da no setor 

Par.lmetros Cloro Cor Flúor p.H. Turbidez Coliformes Totais 

Unidade mgCl/L U.H mgF/L uT UFC/100ml 

Vai. recomendado entre 0,2 e 2,0 00 entre 0,6 e 0,8 entre 6,0 e 9,5 Inferior a 5,0 Ausência 

Vai. encontrado O, 70 00 o "'' "º 8.99 0. 21 Al.GEtíl'E 

Mensagem ** PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ** 

!..é é.! SERVJÇOAUTÓNOMc;:~:u?:!u:EES~~c;.,o;g..r:u~s~~~~~~RISTICA DE IBmNGA 

"111 Cç~o Ftf:~!o~;y. 1556 ·Ct~ . IBmSGA-SP. CNPJ4.5 32t ,7il/OOC1-St) . !E 3".118.222.110 
____ y,ww.sa2ei ':::~nga.sp.goY.br 

Cl.AlH>ENICE XAVIER BORALI 
Compromi ssario : CLAUDENICE XAVIER BORALI 
RUA CORONEL GERETTO, 887 - CENTRO Comp: 

I

Cõd. c
6

on

6

su

1

m

8

1dorl 1 ~ 1 Cócf o de Baix 

- . l__i912019 2- 462706- 1- 10 

....... ª_ncim-en-to _2S_/l ___ lJ2_01_9 _-..1 [°tal a Pagar em Jl, SO 
82630000000-5 31500315201-6 9112S030120-5 00462706010-8 

1111 1111 1111li111111 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga 

Declaração de Experiência Prévia e Capacidade Técnica 
para a execução do Plano de Trabalho 

Claudenice Xavier Borali, presidente, CPF 149.456.478-52, declaro para os 

devidos fins e sob penas da lei, que a "Associação Filantrópica Casa do Caminho 

Francisco de Assis de Ibitinga'', dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade 

administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho proposto, 

assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, 

acompanhamento e prestação de contas. 

Ibitinga/SP 09 de Dezembro de 2019. 

Qiwcl~svu_Ü, ~. ~ 
Claudenice Xavier Borali 

CPF: 149.456.478-52 
Presidente da Entidade 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Jardim Bela Vista 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.948.012- Ibitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO 
DP TERMO DE FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES 

PRESVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO 
INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de 

Ibitinga, atende a todos os requisitos previstos na Lei Federal n.0 13.019, de 2014, para celebração do 

Termo de Fomento, e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses 

previstas na legislação de regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 

Ibitinga, 09 de Dezembro de 2019. 

~1 ~wJ~ 
Claudenice Xavier Borali 

Presidente 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84-Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.940-000- Ibitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33 , caput, inciso V, alínea "c'', e respectivo § 5°, 

da Lei Federal nº. 13.019, de 2014, que a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de 

Assis de Ibitinga, contratará, com recursos da parceria, os materiais e recursos humanos necessários 

para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

Ibitinga, 09 de Dezembro de 2019. 

~;Q-~ 
Claudenice Xavier Borali 

Presidente 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84-Fone (16) 3342-3779- CEP: 14.940-000- Ibitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO 
QUADRO DIRETIVO DA OSC DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO 

OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso III, da Lei Federal nº. 13.019, 

de 2014, que a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga, não possui 

no seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente 

de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 

companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

Ibitinga, 09 de Dezembro de 2019. 

~~~.~ 
Claudenice Xavier Borali 

Presidente 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.940-000- Ibitinga - SP 
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"Casa do Caminho" 
Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO 
OU REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS 

RECURSOS REPASSADOS , DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, 
INCLUSIVE AQUELE QUE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA CELEBRANTE 

Declaro, em conformidade com o art. 45, caput, inciso II, da Lei Federal nº. 13.019, 

de 2014, que a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de lbitinga, não 

contratará ou remunerará a qualquer título, com os recursos repassados, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade 

da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 

parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

lbitinga, 09 de Dezembro de 2019. 

~)Q.~ 
Claudenice Xavier Borali 

Presidente 

Rua: Idúlia da Costa Villela, 425 - Residencial Jardim Pacola 
CNPJ: 00.957.949/0001-84- Fone (16) 3342-3779 - CEP: 14.940-000- lbitinga - SP 





PROCESSO N° q 8 ol ~ 1 °I 

OFÍCIO N°: ----

DATA Qq / / ~ ! I q 

1 000191 

. . ' 
PREFEITURA DO MUNICIPIO 

DE IBITINGA 

CNPJ 45.321.460/0001-50 

20 ,9 
• 

INTERESSADO ~e.. }rl ~ ~ r · J1.f\ )<Mi 

0\ r À.&-\!. w ?~ . .... 

();~ cA ~rJ,,.o/lo . 

ASSUNTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO 

45.321 .460/0001-50 

FICHA DO PROTOCOLO I PROCESSO 

NÚMERO: 0000009823 I 2019 TIPO: PROTOCOLO 

000192 
2019 

pag. 1 de 1 

DATA: 09/12/2019 . HORA: 10:32:24 RESPONSÁVEL: ESTELA M.CIONI 
PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS 

INTERESSADO: 000275 ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS - LAR SAO VICENTE DE PAULA 
ASSUNTO 

ENCAMINHAMENTO 

DADOS 00 PROTOCOLO/PROCESSO Chave Web: 1E932N1012C 

ENCAMINHA PROJETO EDITAL DE CHAMAMENTO TERMO DE FOMENTO SEMDS 010/2019 

PROTOCOLANTE: 

CPF do PROTOCOLANTE: 

RG do PROTOCOLANTE: 

DETA LHES DO TRAMITE 

ITEM 2 DATA TRAM.: 09/12/2019 Hora Tramite: 

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO 

SETOR DESTINO: 

RELATOR: 

DESCRICÃO DO PARECER 

RECEBIDO: O 

SETOR ATUAL: SEC DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

PARECER: 



ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49 27-1996/ ()(){}/ - l 2 000 19 3 

Registrada no CNSS Proc. 246 492171 - CDC nº2370 -CEAS nºl 139 

05 de dezembro de 2019. 

De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 
Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 

Telefone: (16) 3342-2509. 

À Prefeitura Municipal de Ibitinga 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMDS 010/2019 

Referente: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta Complexidade. 

De acordo com o que preconiza o artigo 7 .3 .1 do presente edital, encaminhamos o 

respectivo projeto de proponência da Associação Senhor Bom Jesus: 

( X ) Plano de Trabalho; 

( X ) Planilha Orçamentária; 

( X ) Cronograma de Desembolso; 

( X ) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas 

no art. 33 da Lei federal nº 13.019, de 2014; 

( X ) Ata de eleição do quadro dirigente atual; 

(X) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

( X ) Cópia de docun1ento que comprove que a organização da sociedade civii funciona no 

endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

( X ) comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, consistente(s) 

em atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civil; 

( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

( X ) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 

( X ) Cenidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-CRF); 

( X ) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

(X) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 



ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492/7 1 - CDC n°2370 - CEAS nº l 139 
De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José -CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

000194 

(X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 

OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e seus dirigentes 

não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, conforme 

modelo constante do Anexo III; 

( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 

condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a previsão de 

contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV; 

( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 

políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 

parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, confonne modelo constante 

do Anexo V; 

( X ) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela 

OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 

celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, 

em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo VI. 

( X ) CD ou Pendrive dos documentos elaborados. 

Lorival Antonio de Morais 

Diretor Presidente 

Cordialmente, 



ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO . 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492/7 1 - CDC nº2370 - CEAS nº l 139 
De Utilidade Pública Federal.:.._ Decreto 73 .804 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - Ibitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 
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Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
lbitinga SEMDS 010/2019 

PLANO DE TRABALHO 

1 IDENTIFICAÇÃO 

A NOME DO PROJETO: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta 
Complexidade. 

B ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social 

2 ! INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: Associação Senhor Bom Jesus 

CNPJ nº: 49.274.996/0001-12 

Endereço: Rua José Custódio Nº: 754 1 Complemento: 

Bairro: Centro Cidade: lbitinga Estado: SP 1 CEP: 14940-000 

Telefone: 33412171 Fax: E-mail: asiloibitinga@hotmail.com 

Endereço Internet: www.associacaosenhorbomjesus.com.br 

Nome Técnico pelo Projeto: Amanda da Costa Coleone 

Telefone: 16 997228917 Fax: E-mail: amanda_ 1096@hotmail.com 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: Rua Gama Cerqueira, 430, Centro. 

B Objetivo Geral: Acolher e garantir proteção integral para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os 

sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, contribuindo para a prevenção do 

agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos familiares e comunitários. 

c Resumo do projeto: O Lar São Vicente de Paulo é uma instituição de longa permanência mantida 

pela Associação Senhor Bom Jesus e atende em caráter de residência idosos acima de 60 anos em 

situação de vulnerabi lidade social. No local são oferecidas atividades de rotina de vida diária, como 

higiene corporal, al imentação, cuidados médicos e equipe de enfermagem/farmácia, fisioterapia, 

erapia ocupacional, serviço social, nutrição e lazer. 

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 25 idosos. 

E Custo total: R$ 572.384,88 

F Duração do projeto (nº meses): 11 meses 

G Custo per capta/mês: R$ 2.117,96 
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l 1. Identificação do projeto: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta 

l ~o_m_p_le_x_~~~:.: __________________ .. ····-·-·-----·····---------·····----·--·- ·······---·---····-···-- ----· 1 

· 1 ' 1.1. Instituição proponente: Associação Senhor Bom Jesus 

: 1.2 CNPJ: 49.274.996/0001-12 
'-·---····-··--····-------··-··--·-···---··-··--··-- ····-. --.. ----------------------·-···--. -----------·····-·--·-·--······i 

: 1.3 Banco: 001 - Banco do Brasil l 1.4 Agência: 0505-3 l 1.5 Conta: 101025-5 
;--- -----------~------------i 

l-~ ·~ -~i~=:-~·~-==~~ia~~~..:~~o~~omjes~::: .. ~~-: ~~---- ....... --.-........... -... -._ ............... - ............. - ... ________ ·--- -·· ..... J 
! 1.7 Certificações: 
! CRCE ( x) CEBAS (x) 
1 UtilidadePúblicaEstadual ( ) Utilidade Pública Municipal (x ) 
! CMAS( x) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente () 
1 Conselho Municipal de Saúde ( ) Conselho Municipal de Educação () 
>.--------·-----
i 1.8 Nome do Responsável legal: Lorival Antonio de Morais 

.............. ---········---------·····--··-··-···------···--···--····--·--·-- .. ···-·--·---········-·---·-·----···- ...... ·-·-···- ··-~---······-·····----·-····--···---·-··------·-····-····- ········---.. ······----- ············-··-----········-- --- ············-····-~ i 

.9 RG:11 .353.896-0 ! 1.10 Órgão Expedidor: SSP/SP 
.......... _ .............. ____ ...... _ .. _ ................. _ .......... -.................... L .......................................... - ............ ___ .......... - ........ -.--.. ·-· .. ···--.............. __ ._ ,_ .............. ,_ ................. _ ······---········-···--··-·······---··· .. --·····-

1. Histórico da organização 

O Asilo São Vicente de Paulo foi fundado por volta do ano de 1938, pelo então Juíz de 

Direito Dr. Adérson Perdigão Nogueira (membro da Sociedade São Vicente de Paulo) e contou 

com o auxil io do Dr. Odilon de Melo Franco - Promotor de Justiça. 

A instituição localizava-se onde, hoje, é a Casa de Cursos e o Memorial Servo de Deus 

Nelsinho Santana, tendo, na época, seis casas construídas, comportando quatro pessoas cada 

uma. 

Em 1945, a instituição foi transferida para o atual endereço. 

Em 22 de junho de 1969, o Pároco da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, Padre 

Eutimio Ticianelli fundou a Associação Senhor Bom Jesus, composta por paroquianos de 

nossa cidade, qualificando-se como uma associação da sociedade civil , sem fins lucrativos e 

visando atuar na área de proteção e defesa do idoso, sem quaisquer distinções religiosas, 

raciais , ideológica ou político-partidária. 

A partir da criação da Associação Senhor Bom Jesus, o Padre Eutimio - então 

presidente, passou a administrar o "Asilo São Vicente de Paulo" juntamente da recém criada 

"Casa da Criança" e também a "Creche Imaculada Conceição". 

Com a Resolução Nº 283, de 26 de setembro de 2005, as instituições acolhedoras de 

idosos passaram a ser denominadas de Instituição de Longa Permanência para Idosos, 

iniciando uma nova fase de nomenclaturas com o objetivo de eliminar o caráter pejorativo e 

excludente das palavras "Asilo", "Abrigo", entre outras. 
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No entanto, apenas no ano de 2015, o Asilo São Vicente de Paulo passou a ser 

denominado de Lar São Vicente de Paulo, ainda mantido pela Associação Senhor Bom 

Jesus. 

2. Justificativa 

A Política Nacional do Idoso instituída pela Lei nº 8.842/94 e o Estatuto do Idoso através 

da Lei nº 1O.7 41 /2003 foram importantes conquistas da sociedade brasileira quanto à proteção 

social dos idosos, pois dentre os diversos direitos estabelecidos, garantem às pessoas idosas o 

direito à convivência familiar e comunitária. No entanto, mesmo com tais amparos legais, muitos 

idosos ainda encontram-se em situação de vulnerabilidade social , necessitando do cuidado 

exercido pelo Estado ou pelas organizações da sociedade civil. 

As situações de vulnerabilidade social apresentadas são as mais variadas, como 

ocasionadas por abandono familiar, violência doméstica, ausência de responsáveis para auxiliar 

nos cuidados e manutenção desse idoso em sua família de origem, isto é, fragilização da função 

protetiva da família na sociedade contemporânea. 

Somando-se a estas situações, encontramos a insuficiência e ineficácia do Estado na 

oferta de ações na própria rede pública para pessoas desta faixa etária. 

Esta lacuna é preenchida pela atuação das Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPl's) , as quais executam o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, 

garantindo o cuidado e a proteção deste público. 

lbitinga é um município brasileiro do Estado de São Paulo, localizado na mesorregião de 

Araraquara e reconhecida nacionalmente como a Capital Nacional do Bordado, atraindo para 

cidade, anualmente milhares de visitantes com sua grande opção de compras de enxovais de 

cama , mesa e banho. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/2010 sua 

população estimada é de 53.158 habitantes, dos quais aproximadamente 6.751 são pessoas 

com 60 anos ou mais de idade, o que configura quase 13% da população do município. 

De acordo com PNUD 201 O, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do município 

de lbitinga é de 0,747 , ocupando a 599ª posição de 5565ª posições dos municípios catalogados 

neste ranking, sendo o maior IDHM do município a Longevidade, com índice de 0,846. 

O Plano Decenal de Assistência Social do município de lbitinga (p.17) elaborado através 

da Conferência Municipal da Assistência Social informa que: 

"O Índice de Envelhecimento é de 81 ,69%, sendo considerada uma 

cidade que favorece a qualidade de vida para o idoso. Em um 

comparativo, a População com Menos de 15 Anos é de 17,96% e a 
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População com Mais de 60 Anos perfaz 14,67% (Fundação SEADE, 

2017) ." 

Este Plano Decenal de Assistência Social (p.27) informa ainda que "o total da população 

com 60 anos ou mais em situação de extrema pobreza é de 202 pessoas, classificada como a 

faixa etária com maior situação de extrema pobreza do município". 

A base de dados que compõe o presente descritivo foi extraída de consultas realizadas 

nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, e ainda da Prefeitura Municipal de lbitinga. 

Analisando este cenário, verificamos que lbitinga possui um grande número de idosos em 

situação de extrema pobreza no município, os quais são público alvo e prioritário no atendimento 

de acolh imento institucional , um Serviço de extrema importância no município. Além disso, 

também é possível verificar o elevado índice de envelhecimento, reforçando a importância do Lar 

São Vicente de Paulo no município e a tendência de ampliação de suas vagas, tendo a 

necessidade de mais serviços voltados para este público. 

Este Serviço é descrito pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

pertencente à Política Nacional de Assistência Social. 

A maioria dos idosos acolhidos foi alvo de abandono familiar, maus tratos e situação de 

rua, ou seja, de forma geral, apresentavam vivencias de vulnerabilidade social , encaminhados 

pela rede pública, como CREAS, Conselho do Idoso, Ministério Público e Santa Casa de 

Maternidade de lbitinga. 

O Lar São Vicente de Paulo de lbitinga atende 40 (quarenta) idosos e é a única 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no município de lbitinga, regularmente 

constituída, com reconhecimento filantrópico e com capacidade técnica e estrutural para prestar 

serviços socioassistenciais de proteção especial de alta complexidade aos idosos, 

disponibilizando há mais de 60 anos seu patrimônio, suas benfeitorias , sua experiência 

geriátrica, sua frota de veículos, seus equipamentos e mobílias e seus recursos humanos para a 

execução das políticas públicas de assistência social ao idoso do município de lbitinga. 

Desta forma, o Lar São Vicente de Paulo fornece serviços de necessidade básica do 

ser humano, como: moradia, alimentação, higiene, saúde, lazer e recreação, para idosos 

pertencentes aos 3 (três) tipos de grau de dependência, os quais necessitam de cuidados 

específicos e individuais. 

Devido à preocupação com o bem-estar e qualidade de vida dos idosos, buscamos a 

formação de uma equipe multidisciplinar capaz de atender, de forma humanizada, todas as 

demandas apresentadas pelos usuários da instituição. 
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Para isto, contamos com uma equipe técnica multidisciplinar, composta por 

profissionais da Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Serviço Social e 

Farmácia, e ainda o corpo de funcionários, como: diretor, atendentes, cozinheiras , lavadeiras e 

faxineiras. 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

O Lar São Vicente de Paulo está localizado na Rua Gama Cerqueira, 430, Centro. 

De acordo com o Plano Decenal de Assistência Social, a instituição pertence à Área 

Central , a qual concentra o maior número de equipamentos e serviços públicos; no entanto, o 

atendimento é destinado à população idosa de todos os bairros do município. 

Atualmente, 50% dos idosos residentes são provenientes da Área Central do município, 

sendo os outros 50% distribuídos pelos demais Setores citados no Plano Decenal. 

O Setor 1 é o mais expressivo, englobando Vila Maria, Vila dos Bancários , Paineiras 1 e 

Santo Expedito; seguido do Setor 4, o qual pertencem os bairros Maria Luiza 1 e Nova lbitinga. 

Diante deste cenário, é possível verificar que os residentes atuais do Lar São Vicente de 

Paulo são oriundos dos bairros mais vulneráveis do município. 

Importante mencionar que foram considerados como Área Central , os residentes 

encaminhados pela Santa Casa de Maternidade de lbitinga e os que viviam em situação de rua. 

Quanto à situação econômica, constatamos que diante da população atendida , a maioria 

dos idosos acolhidos são aposentados e/ou pensionistas com renda comprometida por 

empréstimos realizados ainda no núcleo familiar; e ainda uma outra parcela, amparados pelo 

Beneficio de Prestação Continuada (BPC) garantido pela Política da Assistência Social. 

4. Abrangência Geográfica 

O Lar São Vicente de Paulo atende exclusivamente a população idosa do município de 

lbitinga/SP. 

5. Objetivos do Projeto 

5.1 Objetivo Geral 

Acolher e garantir proteção integral para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os 

sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, contribuindo para a prevenção 

do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos familiares e 

comunitários. 



ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PA ULO 
CNPJ 49.2 74.9961000 1- 12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492/7 1 -CDC nº2370 - CEAS nº l 139 
De Uti lidade Pública Federal - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerqueira, nº 430. São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

5.2 Objetivo (s) Específico(s) 

000200 

- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de habilidades para a realização de 

atividades da vida diária; 

- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado aos idosos classificados 

com Grau de Dependência 1 e 11 ; 

- Propiciar condições dignas de moradia e cuidado aos idosos classificados com Grau de 

Dependência 111; 

- Promover o acesso à renda; 

- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência ; 

- Buscar restabelecer vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos. 

6 Beneficiários - público alvo a será abrangido 

6.1 Beneficiários Diretos (especificar) 

São beneficiários diretos 25 idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 

independentes e/ou com diversos graus de dependência que apresentem situação de 

vulnerabilidade social. 

No entanto, em contrapartida social , a instituição atenderá mais 15 idosos nas condições 

especificadas acima, totalizando um número máximo de 40 residentes. 

6.2 Beneficiários Indiretos (especificar) 

Os beneficiários indiretos do nosso serviço são os familiares dos idosos residentes na 

instituição, desta forma, calculamos uma média de 6 familiares por idoso, totalizando a quantia 

de 240 pessoas. 

7. Metodologia 

Através da solicitação de vaga por demanda espontânea pelo próprio idoso ou familiar, 

ou ainda por encaminhamento de órgãos públicos, como Santa Casa de Maternidade de lbitinga, 

Conselho do Idoso, Ministério Público, CREAS e Secretaria de Desenvolvimento Social, a 

assistente social da Instituição entra em contato com a família do idoso e agenda uma avaliação 

com a equipe técnica por meio de visita domiciliar, no qual serão avaliados os seguintes itens 

pelos profissionais: 

Assistente Social: realiza entrevista e o preenchimento do estudo socioeconômico, 
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instrumentais de trabalho que indicaram as necessidades do idoso, o contexto fami liar, e 

o principal motivo da sol icitação de acolhimento; 

• Enfermeira: avalia histórico de saúde, quadro de saúde atual , medicamentos de uso 

contínuo e exames a serem apresentados. 

Após a coleta de todas as informações necessárias, a equipe se reúne com os demais 

profissionais e discutem os resultados obtidos na avaliação e a possibilidade de acolhimento, 

pensando na qualidade de vida que será oferecida ao idoso e considerando possíveis limitações. 

No caso de parecer positivo da equipe técnica, a assistente social faz contato com os 

familiares e orienta quanto aos exames exigidos para entrada na Instituição e agenda a data do 

acolhimento, devendo sempre ocorrer às segundas-feiras no período da tarde. 

No momento do acolhimento, é entregue os exames, receituário médico atualizado, 

documentos e objetos pessoais do idoso. Na ocasião é elaborado o Contrato de Prestação de 

Serviço, o qual deve ser assinado pelo idoso e o familiar responsável , contendo os direitos e 

deveres da Contratada e do Contratante. 

Após toda a documentação formal, o idoso é apresentado ao seu quarto, aos funcionários 

e aos moradores do Lar, iniciando a rotina de cuidados a partir deste momento 

8. Resultados Esperados 

Evitar o isolamento social ; 

Construção da autonomia; 

Reestabelecimento de vínculos fami liares fragilizados e/ou rompidos; 

Garantia dos direitos sociais. 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 

Resultado (s) Indicadores lndicadore Meios de Verificação 

Obj esp.: Prom over a 

convivência mista entre os 
residentes de diversos graus 
de dependência 

Evitar o isolamento social 

qualitativos quantitativos 

Aumento da 
participação dos 
idosos em atividades 
em grupos. 

Registro de fotografia 
comprovando a participação 

P rt. · - d 7001 d em eventos na comunidade e 
a 1c1paçao e 'º os . . . . 

·d t . . d d conv1venc1a mista entre os 1 osos nas a 1v1 a es em 
grupo. moradores de diferentes graus 

de dependência. 
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Obj esp.: Desenvolver 

condições para a 

independência e o 

autocuidado aos idosos 

classificados com Grau de 

Dependência 1 e li ; 
Aumento da 
participação dos 

- Propiciar condições dignas idosos em atividades 

Relatórios da equipe técnica 
Participação de 70% dos comprovando melhoria no grau 
idosos nas atividades de de dependência e/ou na 

de moradia e cuidado aos 

idosos classificados com 

de incentivo à 
independência e 
autonomia. 

incentivo, exceto os execução das atividades de 
idosos dependentes de vida diária. 
grau Ili. 

,r-- Grau de Dependência Ili; 

. ....--. 

Construção da autonomia 

. Aumento da 
ObJ esp. : Buscar restabelecer rt. . - d 

• 
1 

f .
1
. pa 1c1paçao os 

vmcu os am1 1ares f .
1
. 

f 
. . . am1 1ares em 

rag11izados e/ou rompidos 
reuniões, eventos 
comemorativos e das 
idas dos idosos à 

Aumento de 60% de 
presença dos familiares 
na rotina dos idosos. Lista de presença de reuniões 

com familiares e registro de 
Reestabelecimento de 
vínculos familiares 
fragilizados e/ou rompidos. 

Obj esp.: Promover o acesso 

à renda. 

Garantia dos direitos sociais. 

casa de parentes nos 
finais de semana. 

Melhor desempenho 
dos profissionais e da 100% dos idosos 
rede de serviço recebam aposentadoria 
municipal em garantir ou BPC. 
os direitos sociais 
básicos dos idosos. 

visita . 

Listagem anual com benefícios 
recebidos pelo idoso. 
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1 O. Recursos Humanos: 

Nº de 
horas/ 

00020 3 

Vínculo 
(CL T, prestador Formação Profissional Função no projeto 

semanal serviços, voluntário). 
Graduação em Técnico de 

Coordenador Administrativo 44 h CLT 
Contabilidade 

Graduação em Serviço Social. Assistente Social 30 h CLT 

Graduação em Enfermagem com 
Enfermeira 44 h CLT 

especialização em Obstetrícia. 

Graduação em Fisioterapia com 

especialização em Fisioterapia 
Fisioterapeuta 30 h CLT 

Hospitalar e pós-graduação em 

Administração Hospitalar. 

Graduação em Farmácia. Farmacêutica 20 h Prestador de Serviço 

Graduação em Nutrição. N utricion is ta 15 h Prestador de Serviço 

Graduação em Terapia Ocupacional 

com pós-graduação em Saúde Terapeuta Ocupacional 8h Prestador de Serviço 

Mental. 

Graduação em Psicologia Psicóloga 15 h Prestador de Serviço 

Graduação em Administração de 
Tesoureiro 20 h Voluntário 

Empresas. 

11. Cronograma de execução do projeto: 

Plano de Trabalho Anual 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acolhimento Institucional X X X X X X X X X X X X 

Visita domiciliar e/ou contato com familiares ::e X X X X X X X X X X X 

Reunião de equipe X X X X X X X X X X X X 

Fisioterapi a X X X X X X X X X X X X 

Terapia Ocupacional X X X X X X X X X X X X 

Acompanhamento com nutri cionista X X X X X X X X X X X X 

Acompanhamento com equipe de enfermagem e médicos X X X X X X X X X X X X 

Acompanhamento com farmacêutica X X X X X X X X X X X X 
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Psicologia X X X X X X X X 

Atividades físicas com profissional voluntário X X X X X X X X 

Manicure/pedicure com profissional voluntária X X X X X X X X 

Corte e pintura de cabelo com profissional voluntária X X X X X X X X 

Participação dos idosos em eventos na comunidade X X X 

Passeios diversos (sorveteria, pastelaria, etc). X X X X 

Capacitação/treinamento com funcionários X X 

Festa Junina com familiares X 

Confraternização de Natal com familiares 
1 

Prestação de Contas 

000204 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

lbitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Lorival Antonio de Morais 

Diretor Presidente 



ASSOCIAÇ.ÁO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO V1CENTE DE PAULO 
CNPJ 49.2 74.99610001 - 12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492/71 -CDC n°2370 - CEAS nº l 139 
De Util idade Pública Federa l - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerq ueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

ANEXO III 

J• • . • 000205 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO 
TERMO DE FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA 

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE 
PARCERIA 

Declaro que a Associação Senhor Bom Jesus atende a todos os requisitos previstos na 

Lei federal no 13.019, de 2014, para celebração do termo de fomento , e que a entidade e seus 

dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas 

da formalização da aludida parceria. 

Ibitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Diretor Presidente 



ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM . .JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 49217 1 -CDC 11°2370 - CEAS nº l 139 
De Utilidacle Pública Fedc:ral -- Decreto 73 .804 

Rua Gama Cerq ueira. nº 430, São José - CEP: 14940-000 - Ib itinga/S P 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

000206 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c, e respectivo § 5o, 

da Lei federal no 13.019, de 2014, que a Associação Senhor Bom Jesus, contratará, com recursos 

da parceria, os materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades 

previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

lbitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Diretor Presidente 



ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESTJS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
Cl1'PJ 49.2 74 996/()(}()J-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492í71 - CDC nº2370 - CEAS nº I J 39 
De Util idr.de Púhlic:a Fedem! ·- Decreto 73.804 

Rua Gama Cr.:rquc :rn , n'' 43G. São José - CEP: 14940-000 - Jbitinga/SP 
Tele!one: ( 15) 33.+2-2509. 

ANEXO V 

1 
. ; 00020 7 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO 

QUADRO DIRETIVO DA OSC DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso III, da Lei federal no 13.019, de 

2014, que a Associação Senhor Bom Jesus, não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de 

Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração 

Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo 

grau, em linha reta , colateral ou por afinidade. 

Ibitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Diretor Presidente 



ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
CNPJ 49.274.99610001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 49217 1 - CDC n°2370-CEAS nº l 139 QQQ 2 Q 8 
De Utilidi::de Pú b l ic~~ Federal - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerqueira, :!0 430. São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Tek fo ne: ( l 6) 3342-2509. 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU 

REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS 

REPASSADOS, DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE 

QUE EXERÇA CARGO EM COl\USSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO 

OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE. 

Declaro, em conformidade com o mt. 45 , caput, inciso II, da Lei federal no 13.019, de 

2014, que a Associação Senhor Bom Jesus, não contratará ou remunerará a qualquer título, com os 

recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem 

como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade. 

Ibitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Diretor Presidente 



1 - Nº 2 - Item 

1.1 Assistente Social 

1.2 Cuidador de idoso 

1.3 cozinheira 

1.4 Enfermeiro 

1.5 Faxineiro 

1.6 Fisioterapeuta 

1.7 Lavadeira 

1.8 Motorista 

1.9 Tecnico de enfermagem 

1.10 Coordenador administrativo 

ASSOCl1 ) o SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENl ) E PAULO 
CNPJ 49.274.996/0001-12 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

Planilha Orçamentária 

3 - Detalhamento 
3 - 4-

Quant. Unidade 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

Responsável pelo processo de acolhimento/desligamento institucional, assim como 
salário 

contatos/reuniões com familiares , organização de eventos para participação dos 1 
mensal 

idosos e demais atividades voltadas para o bem estar dos res identes. 

Responsável pelas atividades de higiene corporal , alimentação e conforto dos 
11 

salário 
idosos. mensal 

Responsáveis pela higienização ambiental , pessoal e dos alimentos na cozinha, 
4 

salário 
além dos cuidados preparatórios e de conservação dos mesmos. mensal 

Profissional responsável por coordenar e supervisionar toda equipe técnica de saúde 
salário 

da instituição (auxiliares e técnicos de enfennagem e os atendentes), além de 1 
mensal 

realizar os cuidados de maior complexidade técnica. 

Responsável pelos cuidados de higiene de toda a estrutura fí sica da instituição, 
salário 

mantendo o Lar um ambiente agradável e higienizado para a convivência de todos, 4 
mensal 

auxi liando ass im, na saúde dos idosos 

Profissional responsável pela prevenção e a manutenção das funcionalidades do 
salário 

idoso, utilizando-se de técnicas como exercícios ativos, globais, fortal ecimento 1 
mensal 

muscular e que treinem o equilíbrio dos idosos. 

Responsável por lavar, separar, dobrar e manter as roupas de cama, banho e 2 
salário 

vestimentas higienizadas. mensal 

Responsável pelo transporte dos funcionár ios em atividades administrativas e dos 
1 

salário 
idosos às consultas médicas , banco, eventos e/ ou sempre que necessário. mensal 

Responsável pelas atividades de higiene corporal e alimentação dos idosos. Além 
salário 

disso, os técnicos de enfermagem realizam procedimentos padrão da Enfennagem, 2 
mensal 

corno medicação, acompanhamento em consultas e exames, curativos. 

Responsável por coordenar as atividades, supervisionar os profissionais, ter uma 
salário 

visão sistêmica da instituição, dos funcionários e residentes, a fim de garantir o 1 
mensal 

melhor e mais funcional desenvolvimento do Lar São Vicente de Paula. 

5 - 6 -Valor Un 
Duração 

11 R$ 2.319,73 

11 ' R$ 14.896,80 

11 R$ 4.164,99 

11 R$ 2.553,57 

11 R$ 3.923 ,37 

11 R$ 2.325,85 

11 R$ 2.268,42 

11 R$ 1.315,92 

11 R$ 3.562 ,34 

11 R$ 2.319,73 

7 -Total 

R$ 25.517 ,04 

R$ 163.864,81 

R$ 45 .814,90 

R$ 28.089 ,28 

R$ 43 .157,08 

R$ 25 .584,36 

R$ 24.952,62 

R$ 14.475,12 

R$ 39.185,74 

R$ 25.517,03 

o 
o 
C> 
f'-) 
D 
e.o 



1.11 Contador 

2.1 Assistente Social 

2.2 Cuidador de idoso 

2. 3 cozinheira 

2.4 Enfermeiro 

2.5 Faxineiro 

2.6 Fisioterapeuta 

2.7 Lavadeira 

2.8 Motorista 

2.9 Tecnico de enfermagem 

2. 10 Coordenador administrativo 

2.11 Contador 

3.1 Proc de Dados 

Assoei. _Ão SENHOR BOM JEsus - LAR SÃO v1cEN- P E PAULO 
CNPJ 49.274.9.96/0001-12 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

Responsável pela contabilidade e elaboração das demonstrações financeiras, como 
1 serviços 

balanço, balancetes e ORE 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

Referente à Provisão: 9% lNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% lNSS (empregado)+ 8% FGTS+ vale alimentação e 
12 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 8% JNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale al imentação e 
4 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% lNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação, 
1 

salário 
1% PIS e IRRF mensal 

Referente à Provisão: 8% JNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
4 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% INSS (empregado)+ 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 8% JNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
2 

salário 
IRRf mensal 

Referente à Provisão: 8% JNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Prov isão: 9 e 8% INSS (empregado)+ 8% FGTS+ vale alimentação e 
2 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% lNSS (empregado)+ 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
fRRF mensal 

Referente à Provisão: 20% lNSS (autonomo) 1 Serviço 

3 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

Contratação de empresa especializada preparação e processamento de dados 
1 Unidade 

contábeis e digitação 

" 

11 R$ 240 ,00 R$ 

Subtotal R$ 

11 R$ 611 ,81 R$ 

11 R$ 3.798,95 R$ 

11 R$ 1.214,71 R$ 

11 R$ 649 ,75 R$ 

11 R$ 1.108,16 R$ 

11 R$ 600,02 R$ 

11 R$ 571 ,35 R$ 

11 R$ 366,95 R$ 

11 R$ 835,21 R$ 

11 R$ 567 ,36 R$ 

11 R$ 60,00 R$ 

Subtotal R$ 

11 R$ 1.760,00 R$ 

Subtotal R$ 

TOTAL PROJETO R$ 

~ lbitinga (SP), 05 de dezembro de 2019 

Pe. LORIVAL ANTONIO DE MORAIS 
PRESIDENTE 

2.640,00 

438.797,98 

6.729,91 

41 .788,45 

13.361 ,81 

7.147,24 

12.189,75 

6.600,21 

6.284.84 

4.036,44 

9.187,30 

6.240,95 

660,00 

114.226,90 

19.360,00 

19.360,00 

572.384,88 o 
o 
o 
t-0 
....... 
o 



1 - Nº 2 - Item Mês 1 

1.1 Assistente Social 2.319,73 

1.2 Cuidador de idoso 14.896,80 

1.3 cozinheira 4.164,99 

1.4 Enfermeiro 2.553,57 

1.5 Faxineiro 3.923,37 

1.6 Fisioterapeuta 2.325,85 

1.7 Lavadeira 2.268,42 

1.8 Motorista 1.315,92 

1.9 
Tecnico de 

3.562,34 
enfermagem 

1.10 
Coordenador 
administrativo 

2.319,73 

1.1 1 Contador 240,00 

Subtotal 

2.1 
Obrigações Sociais 

611 ,81 
Assistente Social 

2.2 
Obrigações Sociais 

3.798,95 
Atendente 

Obrigações Sociais 
2.3 

cozinheira 
1.214,71 

Obrigações Sociais 
2.4 

Enfermeiro 
649,75 

2.5 
Obrigações Sociais 

1.108,16 
Faxineiro 

ASSOCIAÇÍ )SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICE. TE DE PAULO 
CNPJ 49.274.996/0001-12 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

Cronograma de Desembolso 

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês9 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 

14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 

4.164,99 4.164,99 4.164,99 4.164,99 4.1 64,99 4.164,99 4.164,99 4.164,99 

2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 

3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 

2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 

2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 

1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 

3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 

2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

611 ,81 611 ,81 611 ,81 611,81 611 ,81 611 ,81 611 ,81 611 ,81 

3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 

1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 

649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 

1.108, 16 1.108, 16 1.108,16 1.108,16 1.108, 16 1.108, 16 1.108,16 1.108,16 

Mês 10 Mês 11 7 -Total 

2.319,73 2.319,73 25.517,04 

14.896,80 14.896,80 163.864,81 

4.164,99 4.164,99 45.814,90 

2.553,57 2.553,57 28.089,28 

3.923,37 3.923,37 43.157,08 

2.325,85 2.325,85 25.584,36 

2.268,42 2.268,42 24.952,62 

1.315,92 1.315,92 14.475,12 

3.562,34 3.562,34 39.185,74 

2.319,73 2.319,73 25.517,03 

240,00 240,00 2.640,00 

R$ 438.797,98 

611 ,81 611,81 6.729,91 -

3.798,95 3.798,95 41.788,450 

-
1.214,71 1.214,71 13 . 361 ,81~ 

..-
649,75 649,74 7.147,24 ...... 

1.108,16 1.108, 15 12.189,75 



2.6 
Obrigações Sociais 

600,02 
Fisioterapeuta 

2. 7 
Obrigações Sociais 

571 ,35 
Lavadeira 

2.8 
Obrigações Sociais 

366,95 
Motorista 

Obrigações Sociais 
2.9 Tecnico de 835,21 

enfermagem 

2.10 
Obrigações Sociais 

567 ,36 
Coord. Adm 

2.11 
Obrigações Sociais 

60,00 
Contador 

ASSOCIAÇi-, J s ENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICE. ) E DE PAULO 
CNPJ 49.274.996/0001 -12 

Rua Gama Cerqueira , nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 

571 ,35 571 ,35 571 ,35 571 ,35 571,35 571 ,35 571,35 571 ,35 

366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 

835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 

567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

3 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

3.1 Proc de Dados R$1 .760,00 R$1. 760,00 R$1 .760,00 R$1.760,00 R$1.760,00 R$1.760,00 R$1.760,00 R$1.760,00 R$1 .760,00 

TOTAL PROJETO 

600,02 600,01 6.600,21 

571 ,35 571 ,34 6.284,84 

366,95 366,94 4.036,44 

835,21 835,20 9.187,30 

567 ,36 567,35 6.240,95 

60,00 60,00 660,00 

Subtotal R$ 114.226,90 

R$1 .760,00 R$1 .760,00 R$19.360,00 

Subtotal R$ 19.360,00 

R$ 572.384,88 

lbitinga (SP), 05 de dezembro de 2019 

PRESIDENTE 

o 
C> 
C> 
N .
['..:) 



.. \SSOCIAC.\O SEN!IOR llQM.Jl:Sl!S · t .\R SAO VIO::'~lJl J)jk l';\! ILO 
ÇN/~14~ l74.991idl()l)).J2 

Regeist·m<lotMCN!>'S Prll< . .24G N2.'7t - Crx:: rn371l ·· Cf:AS 1r'I 139 
O..: liti liíla<le Pública FodcrJ! - [)cm~<> 73.&0~ 

Rna fr.uua C~rquciru. o\' .tJO. S$í.;, J(~:é -· CEP: 149.:10~(~{) ~ lt, iüf1t>ii!SP 
Td.:tí•ne: ( 16) 3JH·2Sil'i. •. 

ESTATUTO SOCIAL 

TTTl) Ll) - ! 

Nature7.a. Finalidade. Fins, Foro. Duração 

CAPITULO - ! 

Da Naturaa e Fínt1J idade 

An. !º · A Associação Senhor Bom Jesus é uma associação de fins filantróp.icos. de carater 
beneficente, com Identidade· própria, na µromoçiio e defiJsa du idosn, sem tfo.s !ucrativns. 
distinções religiosas, r,:i.c iais, ideológicas ou político-partidáriru;; uberta a cooperação de 
entidades de esfern governamental' e cí vít. fundada a 22 de junh(l de 1969 na cidade de lbitinga 
no fatado de São Paulo. 

CAPlTULO li 

Dos fins 

Art. 2º - /\ entidade neste Estatuto S ciai L:' designada por Associação Se1.1lwr Bom ksus. 

Art. '.lº - :\ AS~(ic iaçi\o Senhor Bom Jesus tem por tina tidade a manutenção dos pmjeros do Lar 
São Vicc1·1te de Paulo. 

§ t~ ··· Os projems csp1.x: ificados neste ani:go podem eswbeleccr novos prognuna;;
visandoa assístênda ao idoso. 

§2° - o .. Lar São Vicente de Paulo'' será regido mravés 'fo Regimento Interno. 
<\ndeconst.anio todas as cláusulas nece~sárias para 0 hrnn funcionamento da instituição. 
e que tem por 1inalídadt! exclusi_y11 ac0Jhcr pes$gas jd(lf!.11.~ COHL idade igµJ1Uw superior 
a 6Q~ess<''!J1i l anos, que anrcse11tem5iruação ~I\[g;> c!ou vulnemb ilidade soc iul. 

i\rt.. 4° - N(> exercício de suas tinalidades a Associação Senhor Bom Jesus. pronmvc o bem de 
seus as~istidos, sem prec-0ncciw de origem. raça, uxo, cor e quaisquer outras formas de 
dis riminação. 

Art. 5°- Dentro de suas pC1ssibilidades ii Assoda<;~íl Sc-nhor .Bom Jesus, pode firmar contrmo, 
parceria.~ (>u convênios con1 otttrns instiwi.;lle~ congêneres ou afi n~ . parp m lhor 
desenvolvime1lto de sues atividades, cuidnndo :x1ra que haja trunsprirência e zelo ncssus 
parcerias. 

g:;=:) .. _. 
-. 

''·~ 
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A.'iSOCl .~.LW SE-'il!OR 110!\i ,JESl.'S -1.,AR S.:\(J VH 'fü'IT!\-l>t; l'Al LO 
CNl'.ll92"4. 9Wit()(l(//. JJ 

Rt•t...ol$r.n.la noCNSS Pr<J'I! . 246 49~F1 t ··· <.TK n":?J7ü CEAS rt1'1l3SJ 
., !x U1 ll idaclc Pública l'<X!cml- 1)""'"'º 73.804 
Rwi Gtllru<C'm1uei1n, n' 430. Sr.o J,~,0 --CEl'; 1494'0-C-OO - ll:iitin1">'~1' 

'l<tkfüne: ( 16) 3342-250~. 

Art. 6" - A Assoc.iação Senhor Rom Jesus, pode, ainda, no atendimento de suas finalidades, 
criar, congregar. orientar, assessorar e dirigir atividades que tenham por ohjetivo a educação, a 
cultura e a as ísténcia social. 

CAPITULO lll 

Da Sede e Foro 

An. 7° -A Associação Senhor Bom JeslL~, tem sede em lbitinga, Estado de São Paulo. à Rua 
José Custódio. 756, podendo deliberar prograrnas de suas atividad.:s, i1w!usive a criação e 
<:xtim,:ão de suas extensões, por meio de departamentos e postos ein codo o território nacional. 

Arl. 8° - Fica deito ~·foro da Comarca de Jbitinga, Estado de São F'm1Jo para didin ir .eventuais 
úúvidas ou litígios sobre 4uuisquer a suntos rel11c!ooodos com n Associação Senhor Bom 
ksus. 

CAPITULO IV 

Da Existência. Es1rut1Jra e Govemabilícfode. 

An. 9" - A durnçãv da Associação Senhor Bom Jesll s é pnr tempojn.Q.~nnin.ado . 

Par. único - A A~sociaçiío Senh1>r Bom Jesus é g.ovcrnada por Assembleia Geral , 
dirigída e administrada pela Diretoria. 

CAPITULO V 

Do Presidente de Honra 

Art. 10° - A Ass.;ciaçào Senhor Bom Jesus rewnh.:ce como presidente de honra, o Bispo da 
Diocese de Sãn Carlos. nu Estado de São Pau.lo, na República Fcderut.iva do Brasil. intcgrann." 
da Igreja Católica Aposlólica R<>mmrn. 

A1t. 11 - Compete ao Pre~idente de Honra: 

a) Aprovar ar ,forma toU!I O\l parcial dn Estatuto Social, "ad reterendum", da 
AssC'mhleia Geral: 

b) Aprovar ~ dissolução cm c:-;;tinção da Associação Senhor Bom ksus ·-ad 
reforendum"' da Assembleia Geral; 

e) Pres idir a Assembleia Geral quando esti er presente. 

~ ( \ 
i \ • ' 

1 l ,., I 
w- ~\_/ 3 
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TITULO li - ASS.EMBLEJA GERAL. 

CAPITULO VI 

Do conceito, Constímição, Voto. At::iCompetcncia. 

A11 . ! 2 - A Assembleia Geral e o órgão máximo e sobenuw do Governo da Associação ScnJ10r 
Bom Jesus. 

Art. l3 - A As>embleia Geral é cunsti(t1ída por seus associado5 .. 

An. 14 - As A~mbleias Gerais são co11vocadas pekl Diretor Presidente, mi ~ua mi:>ência ou 
impedime.fllo, poderá <rer fei ta pelo Vke Presidente ou por li3 (um terço) dos membros da 
d iretoría ou l O~·'Ó dos assoe íados. 

Art . 15 - A conv<Y.:ação ds Assembléia será feita c<Jm 10 (dez) dias de antece<lência por 
ql•ldquer meio de comunicação S(lcial escnlhido pclu Diretoria. 

Arl. J 6 ·-· No c<1.so de llrgfodn e relevância .. o Presidente ou l/3 (um terço) dos mcmbws da 
Diretoria podcn1() convocar a 1\sscmbléia Geral com prazo inferinrao citado no artigo 15. 

A1t. 17 - A Assembleia Geral insmla-se, funciona <1 delih\llra validamente, presenç.a minima de 
2!3 (dllis hm;o~} do número de associados. 

Par. Único -- Ca5o não haja o comparecimento mínimo dos membros citado no art. 17, 
,-\ ssernbléia Geral. ínsrnlar-se-á após 30 (ld!llu) minutos do horário estipulado com 
<1ualqucr núrnero d~ membro• prcs-:nr.es . 

;\rt. l 8 - Fica us,egurado ao Presidente. e em :;mi ausência ou impedimento ao seu substituio 
kg<J!, o voto de desempate nus Ass1imblcias Gerais. 

t\rt. !9 - As AtM das As~embl eia~ Gerais são aprovadas e assinadas pelos presentes naquela e 
por 02(dois) membro~ da di reçi'o da Associação Senhor Bom Jesus. 

Art. 20 - Compcm;:; Ass.:mbleia Geral: 

a) Cumptir o fa!lltutu So?ial: 

b) El •gere crnpvssar a direi.oria da Associação Senhor Bnm Jesu~ e u Conselho Fiscal; 
e) Reformar wtal ou parcialmente o Estaruto Social: 

d) Ddiberur ~1>bre a d issofoção m1 ~x:inção du Associação Senhor Bom Jesus; 

e) Deliberar sobre assuntos de interesse social. "- @· \ . ', \ \ · ~ 
-~ 

rY ,,'V0 ~) ' 
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TITULO Ili·-- Dos AssN~iados 

CAPITULO VH 

Dos Associados, Inclusão. 

An. 21 - S~o considt:rndos associados da Assoc iação Senhor Bom Jesus. qualquer cidad:.1o, 
entidades sodais e clubes dt> serviços da comunidade de lbitinga. que soliclie sua inclusão ao 
quadro de ass<>Ci dos .i unto a Direlorb da Associação Senhor Bom Jesus ou em Assembleia da 
mesma. 

Par. lº - .A As>'<>CÍação Se~thor 80111 Jesus não tem limitação quanto à qu<1ntidadc e número de 
assodadus. 

Par. 2º - Ficii re51rita a partidpa~·ão na Diretoria somente a leigo:, ou religioS-Os que sejam 
membros d;1 l g:reja Católica Apostólica Romami, que pertencem a Dioc.ese de Sã.v Carlos e 
te11harn 1·esidência lixa em lbi\inga. 

r\rt. 22 - A solicitaçi11 de inclusão de um novo ass(!Ciado prccí~ da aprovação previa dn 
D.ire.to.ria da Instituição. 

Art. 23 - A inclusão quando sullcírada cm Assembleia Gemi, deve ter a aprovação de p~lo 
menos \.-4 (um quarto) dos membros presentes em Assernhlo!ia . 

Dos Diretores dos Associado;;. 

Art . 24 - São direitos dos a. socíados: 

a) Participar das at ividades da Associação Senhar Bom Jesus: 

b.> Participar das A>sembleias Gt<rai~~ 
e) Ser eleito para cargos de Diretoria e ou Conselho isca!, observando n parágmfo 

segundo do artigo 21. 

Art. 25 - Os associados não adquirem direiro sobre o~ bens direiws da Assodação Senhor 
Bom .lesusa títul<J algürn ou sob qualqu2r pretexto. 

Dos Deveres dos ,.\ssociados 

Art. 26 - São deveres dos associados: 

a) Cumprir.: res, e-itar o Est!t(U\O Soc~ial; 
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b) Cumprir, respeita r e acatar as decisões da Asst."!nbkiit Geral e da Diretoria; 

e) Cumprir e respeitar M decisões da Asscmblci.n Geral e da Dircmría~ 
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d) Cumpri r coin o seu traballw e dedicação •\ consecução das finalidades sociai.s. 
íncumbindo-se dos cargos e vfü:ios que lhes forem atribuídos; 

e) Zelar para que os bens sociais estejam !&mpre vinc uladosaCls oi:\jer ivos da Aswciação 

Senhor Bom .Jcsu .. 
t) Ma1iter conduta compacivcl com os ot>jetivos sociais da Associação Senhor Bllm .Jesus. 

DlSPOSlÇ'ÔES GERAIS 

Art. 27 - Excluido d~: A"-.~ciação Senhor Boin Jesus. qualquer que seja o motivo ou dek 
retirando-se, os associados não icm direitos a qualquer imkniz.;~ão pelos serviçosque lhe 
forem presrnoos. 

Art. 28 - 0> Msocíados não n:.'Spondem ~quer sub~ idiarinmente pelos encargos e obrigações 
da Associação Senhtir Bom Jesus . 

TIT ULO IV ·· ADMfNlSTRAÇAO 

CAPITULO VIH 

Da Constituição, Mand:ato e Competência. 

Att. 29 - A Associacilo Senhor Bom Jesus ti dirig ida e administrada por uma DirelQria sem 
c:irgos vltalício:>, assim constit.u (do~: 

a) Diretor Presidente: 
hl Diretor Vic~ Presidente: 

e} Diretor i • Secf.>'~tãrio : 

d) Diretor 2" Secretário: 

e) D ire.toe !"Tesoureiro: 
i) Diretor 2' Tesnurniro: 

Par. Único ·- O Direror Presidente da Assoi.:iai,:ão Senhor Bom .Jesus será sempre o 
Pároo.) ou Admioistrndor Paroquial 1fa Pan'>q(1 ia Senhor BomJest1s, em Ihitínga--SP. 

Art. 30 - Os membros dii Oiri~mrin sfü1 eleitos cm A~semblcia Geral. on<le serão apresentados 
os cttnd ida! >s associados da As:;oçi_açifo Senhor B-üm Jesu~, sendo eleitos t>s que a lcançarem o 
maior número de votos dos assocílld05 preseut,;s na Assembl.cia Geral. 

Par. llnicn - Fi.:a vetada a partídpação de memhros !lào 
Si;nhor Bom foso~. 

as~oci ad<)S . àA~soci~-, r\ ~ . . \ 

~~ J~ .--' 
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Art. 3.t- O mandato do Direlo.r Pre:>idenle. assim como os demais membros é de (02) dois 
nnos, p.:rmitindo recünduç-ões ~'Uces~ Íva!.. 

Are. 32 - Compet e a Diretoria: 

a) Cumprir .,;: faze r cumprir o Esraturo Sncial: 
b) Dirigir e administrar~. t\ ssoc iaçâo Senhor Bom Jesus; 
e) Elaborar o I3alaoço0rçurnentário e a Pmgrarnação de aiiviJadt.>s: 
d) De:l i.bt•rdf sobre assunto~ ad111.i.11istrati vos de lnter,,SSil <!a Ass<1ciação Senhor Bom 

Je~us: 

e) Presrnr conta da> nti·1idad~s e da Contabilidade, reunindo-se a cadu •rimestro para a 

aprovaylío das prcst.uçiks de .::ontas dos recur$oS m:ebi do:;. 
1) Auto ri w r a D.iretor:::i a w nder. al ienar, hipotl-car, onernr. i!ravar. compromiss;ir, alugar 

e doar !:>ens imóveis; 
g) Aprovar<> Balanç1) Patrimonial e ti~ DemonstraçõesC011tábeis ! Financein\; 
hl Aprovar os Rcgim.emos [nlemos uos pmjetos: 

CAPITULO IX 

Da Competência Especiíi«a (,k\s M<:mhr<>~ da D}retoria 

ARTIGO :13º - Cornpcn: ao Oirett.>t Pre$idcmc. 

a1 Cumprir e faze r cumprir o Est<nuto Social: 
b) Convocar e 1>residrr as reuniões da Dir::toría; 
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C) Representar a As;CJciaçl'l.o Senhor Bom J s.us. ativa e passivamente, em Juízo e for::i 
dele. perante órgãos públicos .. admini.strativos e part iculares e. em geral nas suas 
relações com terceiros: 

d) 

::) 

Abrir. movimentar e encerrar contas b:mcàrias em conjunlll com o tesoureiT ; 
C\1nst.irni r prncuradores, 11dvogados, c::onforindo-lhes os poderes que julgar ncccs.wio, 
inclusive especiais. de transi~i~, eontcssar, d;;:si:;,ti r, firmar compromissos, rcreb;,;r, dar 
quitações e sub5i,ab<!'lecer. cüm aprovação comprovada pela Direi.oda. 

ARTi GO 34" - Compete ao Diretor Vice Presidente: 

a) Substituir o Diretor President,: em suas ausências e impedimentos; 
b) Aux iliar o diretor Pr.;;sid ·nte \.'m s11as funçi\cs. 

"' 1 \ 

~\ 
ARTfGO 35'' - Compete ao Oírt'tor Secn::tarío: 
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u) Faze; o expedie11~e <la WtT<!S>;cncJência epí;,tolar. avisos. circulares e la\'rar as Atas das 
Assembleias Gerais e das Rçuniões da Diretoria: 

b} Manter em o rdem os serv iços peculiar~ da secrewri<J. 

1\RTlGO 3f{- - Compete :m Direwr 2° Scerernriu: 

a) Substit'.1ir o IJirewr Sccretál'io em s1:as auscncias e impedimemos; 
b) Aux.i liar o Diretor Secrc1i1rio m) d~sempenhn de su;is funções . 

ART!GO 37~ - Comp1::te iw Dirctor T .::-;ourciro: 

al Gerir fü1'.!t1Ç% ~.l l"ia ~~'.: ,;,lidar da adminisu'açào da Assoçi~Jo Senlmr Bom Jesus_ ~ob 
a coordena,,:t'í;) <:. ori.entai,:ão do Diretor Pn:->identc: 

b) Al>rir, IW)VÍtfü:il\:'lr e (:1 ! ~01..-ar • .;,:,n1as \)(;:1drias t.:m rnnj m:co <.'OIU o Diretor f)i-e$idente. 

:::) Suhstitui~· o Diretor T~~ourc irv e;,1 suas ausi!ncias 011 impedimemos: 
b) i\ uxi!iaro Direto r · re~<JUrtliro 110 desempenho d.: suas fünr;ii.::s. 

ARTIGO 39° - Co:npe-tc <IO~ Stic;:etitrios e Tesoureiros reprcsemar com autorização da 
Dín~wria ern .iuíw OL! fora dele. pera.1'ie.órgifos públicos, administrativos e particulares. 

CAPiTUL) X 

.'\RT!GO 40º - A Diretnria ,.. reú!1c sempre que C(>nvncada ~iClo Direto r Pre~ identc ou pelo 
Di rel(or Vit.-e Pre:ii:.kme, qu,ind0 do exercido do mar1d:m1. e ou metade mais um dí>s 
rnmpone,1!es da Direl()r(a. 

ARTIGO 41" - No caso de r.tnúncia •iu impedimento dcfini ti"o do Diretor Pre~idcnt~. o 
Dirclor Vice l'n:.,si(knle a~sw.1:e. 

ARTIGO 42'' - (~ expressam.ente vdu.Jo <tv:; rH-"mbrçs da Diretoria. pre.::tar avul ou fiança cm 
nome da As~rn:íaçào Senhor Bllm .:c:3H;; cm favor (!e tCi'Ceiros . 



~' ____ ,,. 

:'.lf 1ClAL ' f ifE::·;:; :'iki !:t\fú !X PESSOA 
~'wl""' ''.' ' '"· l "r"IJ[l t;A ~1.rn u,~,, ut ·"" ·~' 1l 9 7 

MICRuni .. MAUD SOS n "--~·--·--·--

~.l!fü!í.:~;> St:NHO!l llü.'ll Jl\S(!S • !. ·\R s.lo VlCEN n . [lE l'A lll.U 
( '!1i11.! 49.2?4 . 9Y6· !)()0J~jJ 

JL·~í$lr-Jd1 nn CNSS Pro<:. 24t) ·f92:-Jl .... (.'J K' 11·12.;70 CF./tS n'' l 13~ 
pç Utilld:\cl:: P'úb'. ica.r::ikr1tt ~~ n ... -crt."fl• 73.804 

R.1.>4 ( filou1 Cerq11e1m. fl..,. -l3tl. Si::'ü• .J 1> ~é: - CEP: J ~~MO··OOO - Jhfílngi1lSP 
'J clzfo""; ( 16) J~<l.:-250~. 

TITULO V 

CONSELI 10 F!SCAl. 

CAPITULO X! 

D;i Constít.uíçào, as~essvrnrnento, convocação e competência. 

.<\RTfGO 44" - C) ümse:lho Fiscal ;;•~rã cmnpostv por 03 (crês) rm:mbr.)S associados. os quais 
se.rão eleitos em Assembleia Geral _iunramente com a Dir~torí.a, fJNle ser assessorado por 
técnicos. peritos e profissionais qualificados. 

ARTIGO 45"' - O C(}nselhü Fiscal r~-ltnc-sç sempre a -:aua 03 (três) meses. 

ARTIOO 46-0 - Compete i!~' Conselho Fisca~ 

a) Analisar e dar pnrcc.ir a Ass<:mh:ei:l ()cru! sobre o Balanço P:itrimonial e 
Dcmonst.rc.;:õesCoutàbíl Firrnncei!·"s d;1 A.ssociaçãQ Senhor fülm Je&us; 

b) D<tr parecer a Assembkía Gerai e a Diretoria, quando solicitado. sobre assuntos 
ecm10mkns. frr:u:mceirog: udministr:itlvos, parrimoniais. cootãbeis e jurídicos; 

e) i\p:onl.I' o f'l;mo de Contas Cont;\bil sugerido e elaborado pelo Comad(>r ou T~cnico 
cm Cc)t'fHiliilidncle; 

d) Zehir ;-.ara que scjam devidamerite ca1t>ervados em arqu.ivos org;inizados os 
ducurnenros comúbeís, fisrnis e patrimoniais da Associnção Senhor Bom Ji:ws ' 

TlT LLO v i 

Património Social 

C!\PiTULO IJ>J ICO 

ARTfGO 47" - É constit11ído a património ~ocial da As~;ricia1·ão Senhor Bom Jesus. por todos 
os bens móv1·)Í.S e imóveis adquiridos e j)(lr todos aljuclcs que vierem a adquiri r, assim. como, 
por ludus o~ legitimüs dlr<'Ít()s q• e po~;~;i ou venha a possuir. 

T!TuLO VH 

CAPITULO ÜNICO 

000220 



~1 _ ... -· 

,\S!iOCU.1,-A<l_s1.:•11WH! Hmll.t:iEli..:.l ."-kSÃO HCK-;TE f>E P.\.\il,O 
t:•Jp,} ~J.]7.J . f!O(l :nt,l(),l. /'J 

1~~.:;i~lroX~J !'i(>CNSSPr«·C . .?-.:46 492i'7i -CDC' n"'2J70 ·- CF .. -\~ n'' ! l :N 
!)·.; \r1 , l ~:.:;.1k 1~ú.hl~a::-~r:rdl -C~ftú~ 73.lill4 

P..1.1:1 (i:i.m.J c~i~U\.'"Í'H4. rt ..!30, ~.si.·1 .lü:-:é -·( FP: 1--1\)4() -1)\)f, ~ foi~ing;.\'~'l 

11.•kfow:. \lfJt J~4 I<~509. 

ARTIGO 4&" - Os recursos e~cmômi.::os e financeiros da Associação Senhor Bom Jesus são 
provcn ienres: 

a·1 D;; rendimento~ {>li rendas de !A!'JS bens ou ~erviço3 ; 

bi D.t receitas pmveniemc. ou. decorrem~ d~ contratos ou cou ênk)s; 
e) De oonvênfos filan trópicos: 
d'i De auxílios e sub wnçllc:i do;; .Poderes i'úPI icüs e ternws Je fomento; 
e) D.: donalive>s de pe;:soas f;);ic~.~ e j uridkas: 

f) D~ ev·wn: ais re(:eim~, rendas 1) t1 r·~ndi menros. 

t\RTIGO 49''- t\ towi idaà• d~ re.c . .irs.:.ó ec,,nõmico$ financeiros prev istos no artigo anterior é 
integralmente aplicada .t~a cnn:;l'cuçtío de suas fiflalidadc~·. dentro do território naciomi.L 

ARTIGO fü' · ,\ As,;r;;,;,,1·iiG Se:nh(lr Bom Jesus, aplica seu c~vem~al n::sulradtJ üperncíomd 
.;.'0nstam<lc1 em siou:' <cgístro~ cNH:ib;: is, 11a manutenção e de;cnvolvir.1en10 de scu:s objelÍ\/Qs e 
não distribui !rJcro:; divicer;J .. )s, bm1ifit:~·v-)(;S, participações ou par.::elas do;: seu patrimônio a 
seus membw.> J2, D:r-ehiri.a. ,:o ri:.r~ .. ad<!~, ,., d.o Conselho Fiscnl, sob nenhuma forma ou 
pretCX!<l. 

T!TU~.o VHl 

CA PITULO i'JNICO 

ARTIGO 51" · .'\nu.i lrno:11<:· em 3 l ik Dezembro. ~ tcvanh1do o Ba.laru,;o Patrimonial. 
acor:1ptml1ado das respcc.1!v<:s Jcmonstrncfies conl:i.bil tim~nceiras. 

ARTIGO s:r - A A:;soc ia~:õo Senh(lt Bom J<:$U> mantém :: esc,.irnru ·ão de suas recei tas, 
despt.-sa:;, ing:r-.:SS()$, ilescmbnlso> 1;; 1nutaçoes patrhrmniais. em livros revestid,1s de todas as 
fonmilidacies legais que :!S as~egura.m ~ <:xatidiln de acordo· com as exi~ênciu;; especificas de 
dirniro. 

TITVLO IX 

CAPITULO i'JNlCO 

ARTIGO 53" • O Esmtuto pode ~~ t reformdo total citl parcialmente. a qu.:ilquer época ou 
mnmento, P''r >ugestila eia Di r,;otr~ rí s 1)\l por decisi\o da Asscml:ilei<L Geral. 

10 
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TITULO X 

[)is1;dução ou Extinção 

ÇAPJ1 U .O ÚNICO 
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ARTtGO 54" ·· A dis!>oltu;üo eu <:Y.!itlçf-.c, da A:;sociaçào Senhor Bom Jesus só pode ser 
delibemda pdi Assembleia Gc;al. 

ARTICO S5º - Para :1 diss•i :•.1çJ•:1 ou uxtinçün da Associciçtiü 8 nhor Bom Jesus.. ttYJos os 
membro:; Ja A s: ernt>h:ía sJ<:· .::i';!\vocados por escrito e indiv idualmente. 

ARTrGO 56º - /\ d1,,..;oh.1·cilt> ou 1::xtinçiio $C dá quando a A..;~ocim;ão Senhor Bom Jcs.us não 
puder nuú ievar a t:fcilo as finalidades express~ neste Estutut<.1 SocirJ. 

ARTlOO Sr - Nc1 ,_;,,so da dbsolu9ão ot1 extlnçfto da 1\s;o:;;i.:i.;ãoSenhor Bom .Jesw.;. o 
palr.imônio rcman<:s:.:en. re .! destim:1dC' a uma !nsÜ!'Jtção .:0.ngénere nu afim, dotada de 
persomilí<lpde jurídica devidame;1te registwdu 110 Consdho Nacional de Assisrência $()Cial ou 
do munidpl.0. 

TITULOXl 
Disposições Gerais 

CWIT(JLO ÚN.!CO 

A.RTtGO 58" - Os quadros d-:: füncion;irios da Associação St:nhor Bmn .lesus, podem ~.:r 
exercidos po< pessoas comratadns pela Dire:nfíu pelo regi;tro (CLT) C(\nsol ídaç.ào das Lei$ 
Trabalhi:;;tas e com a:; <;lri ouiçõe> co1~ s~<:.nl~ no Regimento Interno. 

AHTIOO 59" - O· ca5o> :lmíssui ou duvidosos n~ inrcrprnlaçào deste Estaruto Social silo 
~S()f v idos pd:i Dirct()ria, cabendo recursos a Assembk:ia Geral. devidamente instruído com o 
parecer do Presidente de Horin1. 

ARTICO 60° - Este Est;tH>lo. apó~ aprovttdo pela Assembkia Geral e pelii autoridade 
l)iocesunu, deverá ser regi~trndu no Cartó1•io de Registro Civi l de Pessoas Ju rídicas de 
Ibitin gn . em imbstill<i\::io atl Est:ltuto antetior. registrado aos 03 de Jan.eiro de 2017, no livro de 
ata1' númi:ro 02. fothas 3g " a 47v da Associação Senti Jr Bom fosus. 

ARTIGO 61 " - U pre:K'!i lt'. Eslut1to ~ücial revoga <t~ dispo>Í,'ôe; em contrário e anterior. l! 

.:ntrn em vigor a partir de ;;~ u regi;;trn no C:1rt<'.>rio competente. 
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frk fo n•': ( lt\.i o3•12.·2S09. .. 

Cópia Antentica e Fiel" a Afa da Assembleia Geral da Associação Senhor Bom Jesus. 
lavrada às F'ls. 1./7V do li..-ro ·próprio n. 03 

.-\t.i. da Ass<.<.mbleía Gerei da Assocfaçi'io Senhor Bom. Jesus de lbitinga, que por 
con~ocação, reuniu-se ãs .191t3i>mln do dia 07 de Nov~mbro de 2018 .na sala de rcun.iões 
da Casa Paroquial, da .Parót1ui:i do Senhor .Bom .Jesus, ~ito 1~~11 .José Custódio, nº 756, 
ce11tro, foram convoc:idoo todos os membros da ASSOCIAÇÃO SENHOR llOM .JESUS. 
a satx?-r: Pr,-siden.fe Pe. Loriv lil Anlôni-0 de Morais - Pároco da Matriz d.o Senhor J~on1 
Jesas, Senhores (as) Amon io Rufael Artuzo, Benedito Sivíern, Eliana Aparecida Be-zerrn 
Constantino, Eugênio Aparec.ido C-0Jeon·e, André .Marti.ns Filho, Claudinei Roberto 
Dameto, r•~mlo Sérgfo Simini, Simoue Stuque dit Silva • . loiio Eudes da Silva, Leiva 
Bermulete Fáhio Simini. Sitas Kulicr., Luzia Paganotti Kulicz, Cacilda Rodrigues 
Cardoso, BriBilim\ Pnschoal Martins .. fosé Carlos Calrm~. Lniree de Oliveira Mello. 
Dix::io 1l<" (~o<luy, Maria Adél.ia Alves .Jardim de Godoy. Evernldo Aparecido All!ântara 
~·kin1 e RQs<l:me Carla Deríci<i Artuzo. 
Após a nraçiiü inidal, o prl!11ide11te ahriu a presente Assembleia Geral, agradecendo a 
pr11se11ça e explkaudo ó motivo da reunião, em face da atuaiízação do K~tatutu Sucí·ãl no 
que se referea adequar .itens que estavam em duplicidade e ajustar alguns artigos que 
estavam '-'Om m:i colocação, c'!lm1ui11do o ARTIGO 29º tfo E:shtUtto Social. na se(111ê:nchl 
deu-se o inicío a eleição para a diretvría biênio 2019 a 2020, onde 1'pós t•ntcndimeows 
entre os presentes ficou decidida :i novii diretoria tlu entidade, assim constituída e 
cmpossudn: 

Presidente de Honra:- D. Paulo CccSiir Costu 
Direwr Presidcntc:- l'adre Lorival Antõuíc de- Morais; 
Dirct.or Vicc-Pn .. "5idente;- Autun.io Rafael Artu7'o; 
D.írck•r lº Se-cretárim- Benedito Sivicro·; 
Diretnr zc Secretário:- -.::; lia.na Aparecida U~Lerro Constantino; 
J)ín,tor l º Te.<:oureiro:- Eug~nio Á[l!lrt'cido ColeonC'; 
l}iretor 2° 'fosoureiro:- Andre i\fartias :Fílho; 
Con .~elho Fiscal~- Chmdinci Robt:rlo DJ1.met-0; l':rnl,o Sérgio Simiui, Simone S.tuquc da 
Silm 
Membros:- .Jool Benedito Ago~tini, .João Eudcs dil Silva, Leh·a Bernadete 1<':.~bio Simi11 i, 
Sih1;; Kul.icz, I, uzi:1 Paganotti Kulk.i:, Cacildu Rodrigues Cardoso, Brnsilins l'nsc.hoal 
)'.!ui-ti.os, .lo3é Cudos Calor«, Lairce de Oii\•eira Mello, Décfo tle Godoy, Maria Adclía 
.'\.lvcs <li< nlim de Godoj', Eniraldo Aparedd·o Akíint.-ira Meira e Roseimc Carfa Derkio 
/\.rtU~(l. 

ArK>s a cleiçíio t' a posse el o.~ 11ovos Uírelorcs, foi lido o novo F-~tatuto du 
Associaçil:o Sen!u)r Bom .J,,.;us, c~p·ítulo por ca11itulo. artigo por artigo, que depoi~ I~ 

discllticlo, foi apro~'ado pelos presentes e que passamos e rran~crevê-lo 11a integra. ) 

\\ 

~ 
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NOME 

LORIVAL ANTONIO DE MORAIS 
FltJACÂO 

MARCILIO ANTONIO OE MORAIS 
DIRCE TORRENTE DE MORAIS 

DATA OE 
EXPEOl<,'ÃO 08/06/2015 

.. 

OATA OE NASCIMENID 

03/07/1965 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
000227 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

49.274.996/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 05/10/1970 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

94.30-8-00 • Atividades de associa ões de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

94.93-6·00 • Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

399-9 - Associação Privada 

NÚMERO 

756 
1 COMPLEMENTO 

PORTE 

DEMAIS 

1 

MUNICÍPIO 1 ~SFP 
IBITINGA _ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CEP 1 BAIRRO/DISTRITO 

4.940·000 
~~~~~~~~~~~~~ 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

1 TELEFONE 

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

Emitido no dia 02/12/2019 às 14:26:09 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 



ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 
CAIXA POSTAL 00078 

Nota Fiscal 00022 8 
AC IBITINGA 
14940-970 IBITINGA SP 

Lote Roteiro de leitura 

ePAt\Q$~tíA: 
ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 
R GAMA CERQUEIRA, 430 LG ASILO 
VL S JOSE IBITINGA - SP 

Cod. ,,----.. Descrição da Operaçao 

115 3301978861 

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]·TUSD 

060 1 Consumo - TE 

0601 Adicional de Bandeira Amarela 

0601 Adiç1onal de Banoeira Vemielha 

0899 Custo Adicional de Entrega 

T 01a1 Distribuidora 

Medidor Cliente 

0701 294105 

sua fatura de energia elétrica. 

Conta de Energia Elétrica 

N'.103015034 série c Pãg.1de1 

Data de Emissão 2211112019 

Data de Apresentação 2711112019 

Conta Contrato No 310059087991 

Reservado ao fisco 

299 1.6363.C2F7 .01F9.8A10.DEDF .2621.5066 

e segurança e 
Mais informações acesse o endereça que consta no verso de sua conta. 

Mês Quant Unid. 

Rei. Faturada Med. 

NOV!19 4.330.000 kWh 

NOV/19 4.330.000 KWh 

NOV/19 

NOV/19 

INSC.EST: 344013810111 
CNPJ:49.27 4.996/0001-12 
Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V 

Base Càlculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS 

Tributos ICMS ICMS PISICOFINS 1.33% 6.13% 

0.32903003 1.424.70 1 .424,70 18,00 256.45 1.424 ,70 18,95 67,33 

0,372ô3280 1.ô13,50 1.613.50 18,0-0 290,43 1.613.50 21.46 98,91 

25,29 25,29 18,0-0 4,55 25.29 0,34 1,55 

171,85 171,65 18.00 30,93 171,85 2.29 10.53 

1,44 

3.236.78 

Bandeiras 

Tarifárias 
Amarela 
09 Dias 

ermelha P1 

22 Dias 

1EQt!f®iM""ENrõSfírSTMEii110~0Jl:ll!'ê.TÃS:oi;i:Jis:tQMfffi:tillftrJfif4fff.fil;'J.f-'::'mft:flª'it'1:0;:~:t~:s::-fi:füffo~:iü 
31 

Cor.surnokWh 
33 

3540 29 
3050 29 
3250 32 

3040 30 

3440 30 

3580 31 

3550 30 

3380 28 
33 

- 01e 29 
30 

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. 

Caso nao ocorra o débito utilize esta conta para pagamento. 

0.24S2fi000 

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com 

consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.corn.br/ tarifabranca 

Leitura Leilura Fntor Consumo Taxa O<l Perda leitura 
o,21n5000 N" Energia 22í11.'2019 22:10i2019 Mulbpl. f'.(WhJ fk] Plóxlmo Mês 

304943398 ATIVA 3808 3375 10,00 4.330 21112/2019 

':i!\!tti.~.i;igm;§J(~§~Ç;Q(iiJ!'iNi:!li:i~E::Og:t:QB~§PlM@t@~g~f;Blt.iA'ê~ffiB:ts4&1f;~J~t.f!R~;;:2:;f:;J}!t!! 
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br 

_ ..... ~~.'P" 
cpfl paulista ~SSá':"OOOía~:n~erã1SéHM1râ:ncrrer1!deooad&YffiaiSfBeftõ:1<1e1~0oê~cannni:ãJíSfàitomD1éta~ntrfSTi&:WWWZCiifift0mffir~~~{~-=!:~:~:.f:ff'·~rti::·~.:t~~r·::H:~~:~:n:;h:l~b:ft:fff~iUf~f.f?~:f~~::t:~1:t~ 

ASAS REAL R TREZE DE MAIO 524 - CENTRO 
MINI MERCADO EMPORIO 12 AV ALBINO DE BAPTISTA 553 - CONJ RESID VILA MARIA 
DOMLIMP RUA ELVIRA DE SOUZA SANTOS 165-JD MARIA HELENA 11 

11 mnmrnnrrr n11nwn1111 
Autenticação Mecanica 



ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 
CAIXA POSTAL 00078 Nota Fiscal 000228 
AC IBITINGA 
14940-970 IBITINGA SP 

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente 

0701294105 

Conta de Energia Elétrica 

Nº. 102265769 série C Pâg.1de1 

Data de Emissão 1911112019 

Data de Apresentação 22111/2019 

Conta Contrato No 310002168444 

Reservado ao fisco 

7F64.8770.1299.C7 45.DE18.D3BO.C787.E861 

alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia nosso site com rapidez e segurança e 
em seu dia·a-dia. Mais informações acesse a endereço que consta no verso de sua conta. 

DAOOS:DA:Ui'llP·, .. 
ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 
R JOSE CUSTODIO, 756 
CENTRO IBITINGA - SP 

INSC.EST: 344013810111 
CNPJ:49.274.996/0001-12 
Convencional 83 Comercial Templos Religiosos - Bifásico 220 / 127 V 

A.TE:NPJMENTO •'.:.~':i'L·'' 
osoo~ óYff-"1'ô'fô '' · ·, ,,~:~ ~- e~ . ~~-~;~ .. :1r''.t;: · rn;~~.!L1~J~~!~~tlit~It!~fr~~!l~él.~~:f1tfç~~l:l:~:~~~111,~~ç1~!~g~:]1bª~'9t~~,.~~~ti~t~f1j~t1 

0701294105 752282 NOV/2019 02/12/2019 290,20 
www.cpfl .com.br 

Cod. "" Descrição da Operaçao 

115 1 õ952478551 

0605 Consumo Uso Sistema [KWh)·TlJSD 

0601 Consumo · TE 

0601 Adicional de Bandeira Amarela 

0601 Adicional de Bandeira Vem1elha 

0899 Custo Adicional de Entrega 

Total Distribuidora 

471 
209 
197 
241 
275 
459 
453 
423 

Mês 

Ref. 

NOVl19 

NOV/19 

NOV/19 

NOV/19 

CUr:wt11UllWh 
31 
31 
29 
31 
31 
31 
28 
32 
28 

Se unda Via 

Quant. Unid. 

Fa1urada Med. 

389.000 kWh 

389,000 kWh 

0.24526000 

Tarifa com 

Tributos 

0.32902314 

0,37259641 

N" 

203328345 

Valor Total da 

Enersla 
ATl'IA 

127,99 

144,94 

3,31 

12,52 

1,44 

290.20 

Base Cálculo 

ICMS 

127,99 

144,94 

3,31 

12.52 

28467 

Aliq. ICMS 

ICMS 

18,00 23.04 

18,00 26,09 

18,00 0,60 

18.00 2,25 

1,00 

~M;:,~_±{:~:·': 

Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras 

PISICOFINS 1.33% 6.13% Tarifárias 
127,99 1,70 7,85 Amarela 

144,94 1.93 8.88 
14 Dias 

3.31 0.04 0,20 
VermeHia P1 

19 Dias 
12,52 0,17 0,77 

1%1 

31 
<C 18 29 

.1Nqj~~B§(~]~~QNtrJ~UJQ.~ª:!:?.~~ff:ºª~~-º.!M~º-~E~SN$.f{$~'.f~~iftj:;~([JJ~ t:0.~~i=:: ::~::· :;:::;::.i~+~{~1~i~~-i· 
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br 

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. 

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento. 

Em 01 /01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com 

consumo médio superior a 250 kWh/mês . Saiba mais: www.cpfl.eom.br/tarifabranca 

~ 
cpfl paulista 

Nota Fiscal 
Conta de Energia Elétrica 
102265769 Série C 

DOMLIMP RUA ELVIRA DE SOUZA SANTOS 165- JD MARIA HELENA 11 
SUPERMERCADO FENNER RUA ANGELO PINHEIRO MACHADO NETO 170 -JD MARIA LUIZA 

111nr111ri 1Triim1r'iTir lril'ITT~' 1111 
Autenticação Mecânica 



34 - Sào Paulo, 127 (54) Diãrio Oficial Poder Legislativo quarta-feira, 22 de rr•arço de 201 l 

Ili<> <iu~:icia d;i ap~ili<!mer.tO!' q\!e po~s<srn num pr1m~1ro 

memento enwjar e.e.ame de 11.:l9am1;>nto acolh :i as poii<.õn 
a.:ná111mes dos que m.? prtcedtram e. r;c uso tias illlibui~ões 
~or.fui;:m pelo§ lft, ar tigo 4~. da ~esnluç.fo r;.' 01120 12. 
c~nheço ti l ma;tria rra taoa. dife1indo ~ui! apr,>da~fo s@m 
roY>IU(ãOÔt!illérito. 

?ubl 1qut'"~('. 

?~OCESSO TC-000138/0071 15 CGNi RATANTE: PREFEJ· 
TURA MUNICIPAL OE SÃO IVSE 005 CAMPOS RESPGNSÁVEl: 
PAUi.O ROHf.Rm P.Cll lU:. RG - ) [tl\El ArtlO M Lirl1 C 1P~l OE 
SAÚPE COfHRATADA: CEN TRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 
- CW VAlOR: RS 15.212.847.J J OBJETO: SERVIÇO AM0ULA· 
TOl!l.\L Df SAÚCE MEtJTAL lr4FA~iO-JUVENl l E ADUITO. EM 
EXAME: • 1" TERMf) OE ADITAMENTO OE 16/'12i2015 AO COtl
íllATO M· 19.~35/1) - H.503. VALOR: RS 2:.951.6 73,t.4 U(JlAS 
DE EMPENHO Ws ~09612016 >! ~..$ 09 1 12~\S - fls. 6011602. 
FINALIDADE: flEN OVAÇÁO 00 PRAZO CONTRATUAL POR NA!!. 
12 {DOZU Mf.5tS. INS1RUÇÃO: UR-07 llt/IDADE Rf;CilCNAL DE 
SÂO JOSE DC'i CAM?OSIDSF-1 

NJ Jus.énciJ d~ ilpon13me111os que p-:>s.Qm, r.um çrimi?irc 
momento, ensew e~me de 1ul9am~nto, ª 'olt:c cs positõ~ 
la \·oriM!is dos a;ie me prKEderam e, no use c!as atribu i çO~ 

conferidas pelos 3r?igM 3" a sn. da Resolução n.4 \)1/2012, dt 
art190 4', da Resolucão n. ~ 05/l.014, conheço da 111a;kia trata· 
~a. dflc1i nUn ~a aprt<iação ~Mi r~ol~o ,:!e m&ito. Ri!gistro 
t;:.IC. nos lt"rmas da Rcs:fo~!o n" OlflCl11, J Origem ó? demais 
mtnrion.il t.lcs pod~1~0 te1 ~)O a~ au~~ no Sbu·mJ •Jr pr o
t:ernJ El etrônico · t.-TCESP. na pdgina w·Mv.!.tce.sp.gov/~tt~µ/ 
proc~S~O""el etronic:o, mediante 1 egLJar~ad-l~lldfT\'"'fltv. 

Publique-se. 
PROCE'iSO: ;c- 005133/969i17 ÔRGÃO: PREFEITURA 

MUWO ?AL OE IBITINGA RES?Ol~SAVEIS: FLORISVALDO ANT(;· 
NIO FI OFtEtlTINO - :!REFEITO MUNICIPAL À ~POU CRISTI· 
NA MARIA ICAUL ARANTES - fREFEITA MUNICl?Al ATUAL 
BENEFIOÁRIA: ~S500AÇÃ0 SF.NriOR HílM JESUS RESrONSÁ· 
Vf:I: lORIVAL At/IÔNICJ DE MORAl:i • FR.ESIDH'ilff VALOR: R! 
SJ.9. 986,00 EM EXA ME.: PRESTAÇÃO DE COHIAS - R[PASSE ~ 
Púsucos AO TER( EJRO ~CiCR - SUl:IVEN ÇAO EXEACICIO: 
201S INSTRUÇÃO: UR·l 3 UNI DADE REúlONAL DE .A.RARAQUA
RMlSH 

/\111 .llli.ência de apo:nart!dllus ql.ie po:»am num p11mr1ro 
mum(fliO f' ns~jar l!:irame di: j11l9amento. a~~lb .u poi.içóts 
unãnimes dos que m~ prr:c -!:teri1m e, r.o uso das a1ribuiçü~s 
r. Dnfo rid:i\ pelo § 1º, artigo 4º, d1 ftl?\o l u~Ao r. . • 0111. 011, Na olU~ncia de apontamento) que possam. num primi?ilo 
~on heço d:l ma!éria tratada, diferindo su~ apr~d3siic sem momento. 2ni.ejar e:1.ame de julgam~nto, Jcolho as posi~õ~s 
rcwlução de IT'.Eiiro. fiMirive1s dos t;ue ~ pr1Kederam e. no use tas atribu1çài1'S 

?uhliqui:-se ~onk~ldas ptlos ar:.igos 3• a 5° da Resolusãc ri• 0112012, d! 
?ROCESSO: TC·ll29-I00/026113 CONT RATANTE: TRl6UNAL a1t ;9" t.• da il:ti~ m;.io n. • 05/20 1 ~. ronht-Ço da matt!1:a !rata· 

g~~~l~~ B~~LJ[;lt~~~~T~ ~A~~~l~t.~~t~~\~~:I:~~~ 1 ~~~d::i~~m:~ :~~~ç~;2~~~ '~:~~~~~~ :~~~:~~~R:t:~ 
OE :urnÇA G:>P.ITRA'!'ADA: BORGONOVI. aORGONOVI & CIA 1 menôonados poder.ia ter atesso aos autos no Sistema de pro--
LlOA, GARrES f BORGONO\<l LIDA, E.SPA!lliA .ADMINISTR.-\· Cõ)O El o:!l! Õ:iico (o:--TCESP}, n;i pãgiJ">a 1w.w.tce.~govlel!c.')pf 
DORA OE aENS LTDA E 'i & G UMA AOMIN!Sffi~ÇÃO DE BEllS p11JCesS"~~e t1Qnico, r;.~diante regtJar <ad..strdl'r.enlo. 
LTDA. Vt. lOi\: RS 11.400. 0C:O.OO OBJETO lOCAÇAO DE IMÓVEL Publ 1qul-~e. 
mlJADO NA RUA ABDO MUANIS, 991, SÃO ms~ DO RIO 

~~E:~z( 1ÍbAº:J~~J~~~::;,G~~tti:t~~,:~xriA~ ,,Ac:CO<Ó.!!R.;eD:;;cÃ~O,_.,Sc._ _________ _ 

;~:s"~~\:~~~~l~ ~~\~~;~,cR.;T~V~D-A~~ ;g~1'~~'~õ ACÓ RDÃOS DO CON SELH EI RO 
mm '" "'-'"'' · ArOSfüA r.E "'°"'ºAO comRATO ANTONIO ROQUE CITADINI 
N• 000.15712tll3 - Ft. 683. VAL OR: RS 378.140,88 mlAUDA· 
OE : REAJUSTAR O ALUGUEL EM S,:?4~% CONSIDERANDO O 1 A(ÓR;OAOS 
DESCO NTO OE 50% PitOPOSTO i>El.AS lGCACORAS SOBRE TC·01S841.SB9.16trefTC·005441.989.15 e TC--OCl3:?09.98~. 1 4). 
A VAKIAÇÀO ACUMULADA t>O IPC·FIPE, NO PfKiOllO DE Rec1.1no Ordin.ido. Recorrente: Pri"fe111.1r3 Mun1(ipal d.: 
OEZEME!ROnOl4 :. NOVEMBROi20i s, ALTERAUDO o VALOR Barretos - Sr. Gu~hE:~ H~nriqu@ O@ Avi1a - Prt>f~to. As.sumo: 
00 ALUGUfl MrnSAL DE RS 200.583,0!.l l'ARA R$ 21 1.103,58, ( ontr.uo entre a P1cfuitu;a Munidpal de aarmos e Nutnno-
A PARTIR OE OSfl 212015. INSTRUÇÃCI: 3' DIRETORIA DE FISCA· r.ôlc Cemcrt10 ~ AJim~mos lida. , übjt"\lvando .a .aqu 1 ~1ç~o de 
UZAÇÃO!OSF-11 19.000 (tl:!Z1mw.; mi) ~e~li.15 b;i~ i«JS de il lim i!!l:O~. R.t?Spon~;i-

N.> ausénc1J de apom3mer:tos quf! po~m num p11mi'iro vel . Guihermt? Hf.'fl rique de Avia (P!efeito). Re~(ll(ido v. Acbr· 
momer.;o ~nst"jar e,(ame de 11:lgame-nto, a~olhe as posiçõ~s c!ão da E. Prin'l!ira amaril, ~ue jt.4g.:i1J ~ :1r-:t<! lm f:'l ne proc~tt 
un.lnimcs dos que me p11!(-.!dcr;im e-, r.t- u:;o ca~ avihuiçíits a rEp~entJção, te.m como im=giJ c:res 0 pregão~" rnntratn., 

~~ ~~i>~~ª~ap:i!r i~\~:~~~ . ~if:r~n~~~~.~~ç!~,:~~:i~ ~~~~~ ile9oJI o ato detemiir1ativ<: da d~pesa deco1·en1.-. aôc11alldo e 
resoluç&o de mérito. d 1 ~µos fo no ailigo 2•, ir1d)(IS ).V <' XXVH, da Lei Complementar 

?u~ ique-se. ri • 7C9/9J. Acórdito pt;blicado ilO O.O.E. de 16-09-Hi. Ad\'oga· 
i>ROC ESSO: TC·Oi9123/026Jl 5 CONTRATANTE: TRl3UNAl dei Da. 'lodrig'J D-1m1ogos {OA&ISP !\

9 
B ó.954) e Fem;1r1dc 

DE JUSllÇ.A 00 EHAC•O DE SÃ:> PAULO RESi'ONSÁVEIS: J0l{GE Tadeu de Avíla Ll'T'-êi (0A8JSr n .. 19l.e981. f'r00Jr.1rlora de Con· 
?AULC LEONA!{OO - CHEFE OA SEÇÃO TtCNl(A JlJOl(lARIA; t.ls: Ora. tfidti GrazJ<lil<' ?,nm. 
WAG NrR ARAUJO DC MELLO - SUPERVISOR OE $ERV IÇO; EMENTA: Rl.'Curso 01d1náno cono.; v. A'órdão da E. Pr1me1· 
Ail.LETE HONOAATO DA SILllA · COORDEN l>.OORA CQNTMTA· ra ( ~mar.i, q~ j~ gcu p111dal rn1.'fl ti! p1ot.t'd~ntc 1eprescnt1•;lio. 
O~.: EMPRESA BllASILEIF.; DE CORREIOS E TELÉGRAFOS VALOR bem Cümu lrrt9tda1es prc9ão e Conlfdtu I.' ilegal <i!O dtt~nni · 
INI CIAl : RS S.'iM.S30,3t:. OltJE!O: PRESlAC"ÂO r::E SéRVIÇllS nafr.,u de r.iesp4:0;a ôecorrtnl-?. RazÕi?i t!Ctll'S<!:S 11ão acolhidas. 
DE MAt<.fES • CC~RESPOND~J.;(IA AGRUP,\OA. SERCA ?AA.\ Mantida na illTe-gra a t De<1sfo recorrida .. Cor.hecido e n ~o 
O lNi!RICFi 00 ESTADO EM EX.A.ML DOCUMENTAÇÃO RELATI· pro11ido. Votação unânime. 
VA M 1º TERMO DE AOITAMENTQ (Fls. 13ill39) - ALTERA( Ao Vistos, rdala~fos e d i sculidc~ os autos do procl!i.sc 
DA Fo tm DE RECURSOS UTILIZADA PARA A ( ONlRATAC::.o T1.'.:·0158A1.989.1 i: (rc(TC·C054l 1 .~.15 e TC-0032il9.989.14). 
- fls 145.115 6 R[SlRVA : 70 1 6UR014~S. d'! OJl<l6/JCl15 - FJ. Con~1Jer~nd•1 o que COilüa d~ P.dató1ic- r Vcto do Rd<itcr, 
1 S.i EMPENHO: 2.016tlE013:?4, de 06/U61Z016- FI. IS2 LANÇ/'.· (•l n forir~ t.m:<6 T;,qui9~âfi :as. J Unllcio~ aos d:J!CX. (>E.. ?lf'.,itiCI 
M:~'_lO: 20 i 6~lL39352 , dr .!>6106.';0ló- íl. 153 IN5TilUÇÃO· J9 1 êo iribuo;>.I dt- Contas ik f.st.1'1"> d-!- !i!ic P;uilo, soh z íl~idi!ncil 
OIRf.IQRIA ~E ASC..\.llZAÇAO/O()r-11 c: o Conselheiro Sidney htaru!J a1.1 B·~rcldo, i.?m m~io d~ 15 d~ 

Na .ªu~e•1Ci_;; d ~ :ipo~tarr:ei;to:s que po.ssam num pm~e.11 0 t fe..,e11! if'1 dr 20i 7, pdo Veto dos Corisdh~iro~ Antor"o Roque 
momero.o ~.n:. r1ar cxam .. de JLilgamcnto. ilColhc a:. ~os~~~e~ Citadin:, P.elil lct Re"lalo Manlns Cosi<: t: Oimas Eduardo Ram.:i· 

~;~f~~~:sªº:i~º; ~~ ::1~c~d~~"~at'.R~~ol~ã~êl~. ~t~~~~~~i ' lhe I! dos A.xli l~rH Su!>Slilutos de_ ~o~!lheirci Josue Ram.t>r~ 
conhe<;o n}' ma•iri<"l lra t ~~.1 di't i d· u~ç , · . ,. ' Alex<"ln:i rE: Man1r f:gue•rEco Sarqurs ;o ~~m;t W~1man, prelimr· 
ldclucãu ài: mC;ito. '"' · er n ° s " :ipre ~13~ao L m narmente a>nhe.:eu do R~rso Ordir.;irio e, q1.<ari1o ao m~nlo, 

?Ú~ .que-~a :~:!~~:::.ep~~u~~~~;';~~,11~~:~º=J~ ~~ ~~1~~~::,i~ ~i ~I::.~~~~ 
~~~~~~~G~~~~;~~;~~Er~~o Dô Al~DITO;t Co111~Ji~u~~~ No!uht!m Dt-.nard\i c~ta . 
~ROCES>O. r ... -019331'9~9116 ÓRl!ÀO. PREF EIT URA Sàc! P;l~o. Ci'dl?'Tlilr\O de20"!7. 

~~~~~~~Ál _o~Rlê~~f,~\f J~rc~~t'iE~~o~~A~~~~ri~~v5~ SIDNEY ESTAMISlAU BER~LDO - fros1denm 
SOUZA IU NIOR - PR.EFEITO MUt~IClP.AL ATUtl.L 8EmFICIÁRIAS: ANTO~IO R'.JGUE~OTADI N I - Relator. 
LAlt '>'.ÃO \10:NTE 0[ i'.»AULO E ounm!i V.'-.LOR: R~ 6\0.66!1,70 1 rc:n~ )(i14·~83· ln. . . • . 
1 1.;i :nd.;sos ganhas ~cm atll :c.açõ.-s financ.:oirasl EM EXAME: l n .~ ressad?. Co~~anh1~ d-e- Dõ"._n"c~vm11:-ntn <:h: lt<1 rarli, 
REPASS[S Fll:BLl ~OS <\C TERCEI R.t· SUOR - PRESTAÇÃO OE por~:'° da .Lr:.1 Mtm1c1p.al n 1.607 fm exunra <!m l.IS-01·2000. 

Ü~r:i~E-P.i~r~~~~~SAD~~~~F~~~i:~STil:UÇAo: UFHa ! her~i~~~i~:
4

(:mip;mfiia de ~Jo>.'flv:il...im~n:() de lu1a1~. pc1 
Na au~~ncia d" apon;aml"l!tos q1:e po~sam num pnmciio 1 meio ~a Le; Munici;ial n• 2. 607 foi ulintê\ ~m 05·01-2000. 

rnom~nto ens!'jar t Kame de 1y lqam<>nto, a~olhc as ~o~l~~es E~d mao dJ '??1P~:1hli1 d_c Dcscnvulvime~1w d!! Itararé. rio 
favor.,~els d<>s que .me 01 ece'"~'am e, no uw da~ .i tnbu l ~o t'~ cadas-'.ro ~ê <!ntn::adn fi5<dl 12ad.l~ :xir este lr11.lund. D~êl'l"l'Und• 
::on~nc!;n Pfl~ art.gns 31• a S'. da RêSOIU(.Ml n.~ il1t2õ11. Clc ç3c. Atqu1'.1.lment:). Vctm;3o unârume. 
ar..igc ..i~. d:. Resol1,.çà~ n.e OS.Q014, ,ontie~o da mJt«ia tr~ta· Yutot rá aiados e d1scu11dos os aJ tos do processe 
ôil, difuiimfo sua ap1edaçfü.1 ~m ~ulução de mt1it1.1. A fisca li· TC·01S014.989. l t. 
za~o. t?mpri>tndid;i peln UR.18 UnidJde Regional de Adarnanti· ü;ns1J !"rand.J o q11t OOilsta d!! Rela!ó1 io (' Vctu do Relatcr, 
r.a. O)n;ly1100 ii1v~~s ial·ia~ 1ia emis~o dos Pareces C.ondusi· co nform~ NOii15 Taquigrdficn~ 1unl.lrios oo:; auiO'i, <' f. Plet1 ârio 
"'ª· em d'!«.ont~rm 1d.;cfo ~0 1r. as 1r,5:iru<3ei 0212008, :nr.!a~ do rio lribunal de Contas de ~.stado d .. !i5e PJulo, soh a prtsidõnciJ 
.;i r __ 3 7?;.en~o . >11p.:.n1 es.. Fica a Prt. fó!ttu ra advertida para ev1ar co Conselheiro S!dncy htar.•5lau a~raldo, ,;om m.silo d~ 15 de 
~ re1~rn.enna Oe t::11s dl:."S.!rn!Qi,,, qllais_~i~m i! ) <1;~1a r a lo~a · feve1eiro de 2017, pele Velo dos Cor:-scltidro:. Amor.:c Roque 
llHç.10 ~ ~iJar !uoc:ona?""!;"llC" da ~mida:ai bt'nt'fic1á11a {inmo C11adin•. Reln!ot R~na10 Martins (OStc1 e Dimas td.ia:do RamcJ· 
IJ; .~I 1 ~e nt1ficaçao d., ~ume ro, data e valor das respectivas lhe e d!)) Audi torl'.5 Substilufo.s d~ Conselheiro fosu<! P.umern, 
rio ~<-S oc empe~:<10 _POr 1 ont~ de r.xu11<1s tran ~ f~11dos (inc.ii.o Alexan::lrt Manir Figueire<Jn Sarqu<s ':! Sc1 my Wtnman. nos ter· 
IV)> e) d(~tw~~ , r;içao~q~ailt, 1~11"'.'.' da t':::'?"om1mla_dr. obtida rnos t)c) Crdem d'! 'ier~i~o GP n" Olf.iOOS, det.?munOl! 3 exclu-

~:~~~~:~ :~~i:;b~~0°~~~~~"! ~~;:r~~b~~~" '~ 1 Silo d~ Com~~h1~ de Di."Sênvdvim~.1to ck Jmaiê do cadastre 
iraba/l\o e de metas (Inciso XIII}; e) indi:ação da existi!ncia e Ct er. tidad~ hsc..1h:i:a::lits por .-ste Tm:u~a l. i 

o funcio nilm'!'n~ regular de controle intemo do Vrg<io Ptiblito . Dt.t~~11'~U po; fim . a rt.~:Ss~ ao proce~so "' S~et<1riê· 
(.unce~~I e d:l Entidade 8~nt: fici~ ri a, C·:>l?I i:idi<3ÇJCI do Mmt 1 ~Oir~lo r 1a ,,l!rt1I. p.ua ª' µrov1der.c1as < ahll,.11- : ~ •. <t'·] ~lVan.dn:n. 
:., mpl!!IO >? C?f dos ri:spMivcs t'!'s;:io:isáveis (i n ~i so XVJU ). rr.:1!9uirb. Pres:n1e o Pr111:urarlo1-Geial dl) Mm1stflll) Fuhhcr, 
Registro :;u~. ros tfr:T<CS da R~luçã"l n~ 01a011 , 3 Orige:n e de ... or. tõ~ D( Ra . ~cl UC\/~rr, Demarch c Co~ta. 
(jemdis me:ndonarJos ood..i.io te:r :Kb:i!) ;io~ ;)l: I-.>$ no S !tema 1 P~bl iq ut.•Se. ~ 
d.: pro:em. 3etrõ:iicc· c-TCESP. na piginiJ IVY>"Nl.. tcr:.>p.QOV.I 1 Sao PatAo, 01 de !r.a1~c de 20i7. 
~':CMP-'1>r11(e~sr.~d etror. ,<o, mfdiantt: reaular cadastrarnfn rO: SIO ~JEY ESTAifüLAU BERALDO - Presidente. 

r>u:;l ique-s~ • ANTOl~IO ROQUE OTADINI - Relalor. 

Mu:1~?r~~s~~: :i~~j~~~7~~~1Iv~~:liJ~~ ifi~R! ri~!~~~ l ~~~~:~~~~Zi1~. 
NAGMO l'CS REIS - PREFElíA MUNlClPAI. J; ~POCA CESM j Reco1rr:nte MHS fnyt'onaria Cons!JltQrja Ltda. Assuato: 
HEMFJQIJE OA CU/\IH4. FfALA - ?REFEITO MllNl(IPAL ATIJAL ! Contr:Jto CC~1:b1ado eat1.: .i Prefeilura Mur:ki~I Je 8ui:u~d e 
SENfflC"IAfUA IRMANDAUE DA S..\IHA CASA 0[ MISER.IC ÓR· ' MHS Eill)tUh<iri.:i Co11si../tor1<1 Lt~a.. ohjetiVilndo a i'Mr<.u~;to da 
DIA DE PIRAJUI RESPONSÁVE L· ~ILMAI\ SECif,TO MARTINEZ r<:>formJ tio (~ntr.:i d~ E.v~l"l tos em 8oituva, ttlm forn~c• m.,.mo 
• Pi!OVEOOR VALOR R.S 1.Sr'.6-;11.1s (Jfl 1:1du:>as 9~nhus tem de ·:-•fo tk> obra e dt>mais encargos. Respo11Sivel: Sra. Assu:ita 
'1phcai;ées fir.~.nc; : 1 as1 ~M ~X-AME: PR~~rAÇÃ~ DE .rnm.:õ Mana Labronia Gomõ (P;-:leit<r â e-~ca). Rrcorrido: v. Acti:dào 
- ~[PASSES PUBLICOS ,.o 1 E~CEIR'J SETOR - ~U3\!EriÇÕES i:;a E. Se-gur.da Cãmara. qirt- re:eito-J :>S t mbõ1gos rit :l~aração 
~~~,~~~~Cl 5 INSTRU,ÃO: UR-02 U.\ll0.6.0[ REGION A!. OC ~m rOir.e do ioU'Hd~o dit E. C~marOI . qut julgou ;,0,;u l 'lrl!~ a 

N.i d1,.sf;nc1a de <lí-O i"ltamo!rltos qi.e poS$am num pr1m~1ro ~~~.~:~~~~;~,~ ~~~~~:;~~=J~~:ºc~~~~s~sª~~n:~~:j 
~~::~:~s ~':sei:~ee~t>m~r::~~~~~m=~~~ ~~~I~~ ª::C~~:~~:~ o~ ~~19:> t.•, da Lei Com~c~ntar nº 709193, a;il icar.do ã '.cs· 
:cn fcr111as pcl1is <1rtigos 3• - s~ d3 Rtsolu~ n ~ J11io12 rJ p m~d mtJta no valor (1e ~ .. O Uí-E'iP~ . n()S ti.'rmus de arti911 
artrgo 4". da P.~uçJn n.'· ÔS/2014, conht\O da m;rrMa tl~ta~ 104, ::ioso 11, di! mcrtiondda Lei.~córd~o put..l icado no O.O.E. 
o.;. dife1indo su.i: apredaçlo ~~m resoluç.fo de mc?:i io. R~istrn de l i ·G7·~ 5. Adv"ogadcs: Ora. Carmla SamJS d'<! Aleve::lo G;nn 
que. nos tern-,cs da Resd oçáo r." 0112011, a Origem e demais (OA~i'i P n . 174.8.JS} e outrns. Proc~radorJdl! Contas: Ora. t lid.:i 
men:cona~5 pod~~.:io tlri acl!U~ :i.as auto> no Sisiema ce pro-

1 

G•az1õ~e P1ntg, Aco~~aohe: Expediente: T(-Oi)(J9591t'09/12. 
Cl!~So a1Hrnn:co- e-TCESP. na ~Jf lhd www4,tcc.!>p.gO·;/etceui/ TC C008!J9fOC9,h 

pmc~~~Íi~u~~~ ml!dhlnte r~ubr ndasrramento. -F~~~o~:'~~~~;~ ~~s~~:~~a~~u~~~;~::n~~~=~::; 
?RCCESSQ: TC- 005 114138911' CONCESSOR: GOVEíl.NO 1.'nlrto a ~refdtu ra Mu~ici P'!I d~ 80Jtwo E MHS Enger.haria 

Dó E~T1\DO DE SÃO Pl\ULO - SEfRETAFilA D! ED UCA\.'.O Ct1Mt.d1onil Uda., r.bjt"h\•andr, a 1>.J:e<uçào d.1 obia d~ <cmple-
- OIR ::TORIA DE EfülNO DA REGIAO OE SERTAOZlNHO RES· me-_:i1açdo e ampl1a;;ã~ do Centro de Evento~ do Munropio de 
11,r~~:SAVH : ~SSt~ ~[G/NA FURTADO - DtRIG F. rilE il[GIO· Boi?UY.:i, induill!.io todo o J>o!~Wal . .imsimos. eqoipame:nlo de 
~."L DE ENSINO B:Ntfl0ARIA5: PREFEITUM MUNICIPAL OE \egwança, materiais ~ w fnàos neces-s~~ ao OOm dest-rnpe--
!JARPJHHA e PREFfJTURA MUNICIPAL OE PO"ITAL l/ALOP.: RS nflO dos se;viços. RE~j'.lOns.ivl!I : Sra. Ass1Jma Maria Lcbronici 
)i!'>.06~, 42. (M ~nd usos 9anhoç com a;lficaçiies fi nn_nc"ira!i) G~mes (P1efeita â êpoca). Re<ci rr ido: v. Acórd!o ca E. S!!gl!ndil 
E~1 EXAM E. PRE::r.TAÇÕE'i DE C~NTA5 - REPASSES A ORGÃOS Cama1a, que rejeito:.1 os embi1rg~ "e dedaraçã"l em face cio 
~~~~~C~i RE~~~~~~S~E:~:~i~l~~tT~~~~l~TRUÇÃO: UIHJ6 1Jc_::Ji d~o da E. CãmarJ, que julgo~ :r regtJl ilr~s a dispen;;a de 

• 101.<1(<111 l' o contra!o. hem com., ~t'(}ll o dlo d~ 1e 1 m in .nivo d:1 

d c:spe ~ ll decnrrer.te, a~onilõ"\d~ os i rv.::~c.s XV E XXVll do .irtigo 1 ACORDA l Primeira C5mara do Tl•bur.al C<! Comas do Esl.l· 
r. de Lei Complemerotar ri- 109191, aplicando! respan~avt>I co de São ?atJo, em se-ssáo de 13 de dezembro :e 2!li 6, pel e 
muh2 llO valor de 2.0C UFE5Ps. nos tennos de artigo 104, ir.ciloo voto do1 Conselheiro~ Renato Martins Costa Relatcr, Edga1d 
U, da mencionarlà Lei. Acõrdã" ;:uWcado no 0.0 .. E. de 2h'.17· 1 Catna1go Rodrig11E:~ P1esiciente e Crisliana d<> Cistro Mora~ 
15. Advogados: Or. Camfa l!arms ~ A?ei.•@do Gnto {OA6/S? u~ na confor niidade das .:oirespond.,mu notas taquic ráfüas, 
1'14,B4Ji) e outros. Proc.ur3;jora <:e Contas: Ora. ÉlidJ Grazilne julgar reg1.1l.:; r o Cor.~ni~ n~ 86115, firmado Pm:1e a 1o1fciei tura 
i>1mo. Acompanha: EA:pt'Ci1í?nte: 1C·000959i009/12. , Mvnicipal Oe CamFi:"lii6 e õ Mdl'?rniCadí? de tampinas. 

EMENTA: Recur\O Ordinã110 cor:tra •· A<ô1Cão da E. S-ego1n· t ?1l"l~nle n.i se-.ü:i J P100.midora de MinJ)l\'ri•.1 Püblic:,1 dl: 
d;;i C:.imar;;i. que rcjo?itt:1: o~ embargos de d~dara~Jo Em fau Conta1 tlida Gmii1ne Pinto. 
dtl acó1d_iio da E. (~".lª '-:- quP. 1u1gou irre:9ula1Mo t~maaa de j Os autcs eHão d1sponiveis,, mediame rc9ul .i1 cadastra· 
p~e~os, .ihs~Ma de hcr..açao e contratos. bem_ <Omo 1~1 <11?5 m~ntc. rrn S ist~ma de Pr•:ce~ Eletrônico - ~TCESP.11a pjgii1J 
dt:te,r~H1 ati•to rle desr:~s:ts dl?'OOrrentes:- ~~~~ r;;curs.m naei w.Nw.tu.sp.gov.br. 
:Jcclmd~s. Mil~Uda n::i mt1!91a ª. r. Dec1~. rJ">dus1ve J multa. ?ubl:q1:e-sr. 
Conhtcrd~ @n<1no P«H·~ \o~t_açan unannne. Solo PaJo. LO de março dt 20i 7. 
sucr~~~~io~.:!~as e diswfcdos os auto; Clc:s :iroc~us TCs R:NATO M~RTINS COSTA· f'RESIO:NTE E RELATOR 

' º"'~1°r:!
1~J~:~d~:u~~~;:':u~~~!ª!:(la~:1~ ~~ p~~~!~~ ACÓRDÃOS DE SUBSTI TUTO DE CONSELHEIRO 

AlÔRDAO 
iC ·C11:143l/91:19J16 

do Tribur.al de Co-11as do btado de São Paulo, sob a pr<'Si:énc13 
Uo Conselheiro Sidney [starusliu Berádc, f.' tTI S-6'.)ii'J de 21 de 
fevuc i1u oe: 2.U1 i. pelo Vo!:> dcs Conselheiros Antcn1<i Roque 
Citadini. Relato1. (d!)d!d Camorgo Rodr1gU'~-S. Renillíi Manins >lecanrnlt': C.ivo S'.?f':iços c Sane.Jmcntü S/A. 
Cosl.l, Cri'itiilnil de ( 3\lro Mo1aes e Dima~ Edu,wlo Ramalho Auunto: Con1 ra1c ccll!brado e:itre " Prde1tura Munitipal 
e do .l\mfüor Substil!Jto de CunseUll'iro Alexandre Man•r Hguci· de í! irítiba Mirim e a Cavo S~r.iiç_O§ e Sane.aml!fl!(I s.r..., obje--
redo Sa1quis. 11rtl1minamienre: c.o11hHeu &o R~urso Otdir.árin tivandc o transporte ~ di~sitAo tin.,. d'! S.280 toneladas de 
i!. ql!:anto au mêrilo, negcu-lhe provimenlo, man11mdo-St! ria R~iduos !ól1dos aa coleta rnun1c1pal ce lixo. 
Cn~i;gra a t Dtci\áo. iudui :vie "a.>Jicai;ão d-! mul:c. Respons;wd . Cartos/Jb~ lilinc; Juo:or (P1t>leito ã ipu<a). 

Det~ 1minou, por fi m, que a~ as p1ov1dfnóas de praxr, :m julg.:imento: R ewr~11 01rl inâno in1e1posto <or. tr ;o e 
seja O j) fll(lmn d'!V<:iloJido ao il u~tre Rel<llor otiginário do tc11n, <tcôrd~ c• da C Segund:t (~mi.lia. (! '. I~ ji.Jgou requlu~ o Ur&JJC1 
para l '!giJar prosseguimento de sua 1 ram 1 ta~ão. ?r.:>sentQ o ptes!':iciõl l e ,, CJJn-:r~tr.i. o! irr~J 1Jartt o h:rmo <1ditivo e ;i ~ll:l"CU· 
~':~~;~~~~~~id~0::.nmério ?ü,,,1co de Contas, Dr. Rafa~I ção Ulntl'3tu.:.I , bem como Utga:5 os 3t'JS det~rmir.a:ivos d.~ 

P~ i~ue-!~. ~~~;~~~~ .dib~~~~~=:a~ ~~sj~í~;.ºa~~J~· !:º,: 
~i';.:~~Sil~1i~l~rioE~~~67~ Pi~idcntc.. pon~~I mtJta no v~or de 300 UFESP's (K-0108Silf969!1S). 
ANTotJIO ROO UE OTADINI _ Rd.alor. Acórdão publicado no O.O. E. di: i 2· 11· l 6. 
TC·OOl(i(5.'0141l2. Advogados: P.os~'; ::te .~l.i~ Li:mos {OA!!/Sf' n~124.850J, 
Recurso Ordiniui:.i. Re<c;rrenf~)'. Sr... E.duardo de Souza flav10 Ulissc:s Ma rii:ba de Olivoira (OAB/SP 11• B!J.185) e 

Cé.s~r - fx-Pri!li1to e Prefu:rura Mur. idi:al de ubaruba. ~n· o:..nr~ 
tn· ?MMÇâo d~ contas de rl!p.JSses p~bl icos cor.cOOidos pl'la iC·O IBSS4/9f!9/16 
Prefeitura Munk.iµal de Uba~ubJ j APM • A.»oda<)!o d~ p3i!> e i\e(tlfl,ott' : Prefrituril :fo Siritiba Mirim. 
Ml!Stre~ da E. M. Pr~idente Tanaedc ~ Alm<!ida Nevu, iElati· ~un:o: Contr.ito celebt<1d1> emri: " Pri:fe1111ra Mur.icipdl 
vos ao eJõe-tcicio ~ 201 1. Responsâvl!'ls: SN. l:duardo de- Souza de i!: ritibü Mir1m ~ a Cavo Ser.iç~ e s~ne<imEn !CI S/A, abje-
Cfsu (?refeito ã ê?O<a} e Maria dl' Fãlima Souza 3<111os Santos tivando o transp.:i1te ~ d1~i.ição Jinê:I d~ S.280 lo~adas de 
tPmiden!E'). R'!<1>rrido: v. A~61dão d.i E. riim~: 1a Câmara. qve r e~·duos ,õ11dos oa ccJ~!.ô munk1pal c!e lixo. 
j1Jlf!Oll inegt.4clr a presuç.áo de con11s. det?rminando ã ?réeitu· Re!ponsãvel Caflns Nb'?rto Taino Junior IP1efeito ~ €-pol'.a). 
ril l]UI? ie .ibst.:;nhn de ccntt'di!r rew1sos dil e~ptde deHinados Em jul9ani i; n10 : nec 1: r~o Crc' inâr10 interposto contra o 
à ~ontrataçào ircdirci.:. ~e. ~se;~ ~r meio de AM0!1a.;ões c!e ª'ó1d~o da E. Segunda Cámara, quE: iulgou ii!gul1rf!!. o p~ci 
f'a1s I! Mmres do MunK1p111 Atordão public.idti no D.O. E. de pre.s.-nCl<:l e o r.oil~rato., e irrcgtJ arcs o termo atiitivn e .ê _.XN.U· 
~ 6- tl4· 1i'.. Ari"w :193::io~: Marc~o Pnlavêr1 (OAB/SP r.~ 114.164). ~;i (I tontrJtucll , !.H:m como ilegJrS O"l iltws det;:imitia!ivos d;n-
~ehµt ~arvalha de Ol~•erra uma (OAB/5f n~ 280.437) t! ov.ros. r tsr-ettiv~s de~pcíilS. Jcionandc· o dispasto no artigo 2•. intisos 
rnturnrior d~ Conta~ . Ot Jo.s-t ~tn~ Nl"to., . • • 1 XV I! XXV11. c1<1 Lei Complcmcntilr nº 71'9193, aplk.imfo ao re~· 

. EM_ENTA. RoWfüc Clrd.1n f1 ,1c cor.tra "· ."'corcJci dJ E: Pr.1· pomãvel in~ld rm vâor de 300 UFESP's (TC-01 0SS0i'989/1S). 
me1ra là~ra, que Jll'JO!l uregular pre-sta5.'X> d<! COfl~a\ ae e.~ Acórdão pul)iic.a:ie no D.O.E. c'e i2·l1-1 6. 
r~aJs_es p :,:'ch~i>S coorec_cdos, cem ?e!erm1nan:io. Razc2S 1~r- 1 Advon:.d s: cai C'sar a ní i R L IO'º~P .,ll lJa) 
sai~ Oii tl ~tolh1diJ!>. Mantida a' Doo~o r.x:cmda. (<mhoodOi e ::r 

0 0 e e e o izE _, • n . 
nãu providos. Votação ur1ãaime. I !' ou~os.~ . . • _ . . 

TC·G~;~~~~;o~t~~~dos e d i)cutido~ o~ il u\O) do pw<'~~o i n5tn~~~/\;,~1~~~~~~ºp!~~=a~ !:~~ia~ E~:~~~<:~~~;: 
Cuns1de1;mdo 0 que consta dv Rda!óiiv f.' Vote do i;.elator, tual deltt~ri .1 • au~@nciu __ de rnn~Je dos qu;,ntitafrros 7fHi :·a· 

conforme t.l-Otas TaquiqrAfkas.. 1untad<>:s i!OS atf!GiS, 0 E. Plt-nilrio mem:e traMpriroid:>s - n 1v'! rit-r:< 1~s em n,'ltas fü:ra•5, 01?.l/>tlcl 
du Tribun.'11 d@ Cf>.,ias 00 Eslado d: São Paclo sob a pr~icli!ucb muna! iNipta à st.:oN,.(.10 de ! UÍ ~o ·a quo ·, W.ulta revogada 
do Con~tlhe:iro Sidr.-:v Estan1slau BeralOO. ~n i '!'SS~ll cJ.- n dt • mi:·ft' não conligma:fo. PRO\/l~IENTü PARCl.\L 
fEve reiro de 21>17. pelo Vo10 dos Ccn!.t'!Miros Antonio Roque O E.grê9io Nenãriu c:i Tribunâ j;; (unta~ do E ~t '1d O dt 
Citadini, Rel;;tor. [dgard Clmargo RodrlgU·?S, Renat:i W.ür: in ~ São Paulo. em ses~ãu 1~ali2Jda ,;m 22 de IE:VHi'iro dr: 2017. 
Com, úisti~na ~e Castro Moral!i e Oimas Eduardo Ramalho e pelo voto dos Con.tlhe.i1os Edgard Cam.i1go R(lcrigue.s, Rt:l:itor; 
do Auditor 'Jul>~ttl~lO de Consclheiro :.Jexandrc Ma11ir /lgu?ire- l Antonio Roq1.1e ( 1t<'din1, Renato Martir.5 Cosia, ( r1s1iana de 
do ~a~q.u 1s, pr~l1mma:mer'.1". o E. Pl enà::io conh~eu do Re<urso 1 Castro MoratS e Dim<lS Ed!.llrd; Ramõl ho. r du Sub!.totuto de 
Ordr~i!PO r. qua11to ilC m~l\o, ant\: e ~slo no voto do Rela· Cons~lh ~i ;o Ale~al\d re Mamr F1gue:i1edo S21quit prdimin.·u· 
'~:· ~un l arlo a~ ~:JioS. Mgotrlhi! provirntnlo, mar.leildO-St> na ~1tnlt? conl1ti:e1; deis !teo_11sos Ordin~riQ\ e. auanlo ao mo!mo, 
1 '~!!' ªa t ~easao. • . . utu-lh~:; pr11v11n!!nl'> paraill. crnn '> cxdusrJo 'itll d.- twogar ;i 

. Dt1t1m1nou. pur ~m. qu~ .1pos as pFOVldt'l\02:S c:e pr.1:.:~ . ...:inr;:ãci fl l?W:"li/lr i;;, i.i pliCCld.J .l:I fl?.Sp:)t"IÇ;Í'.'f'L snmoR CARLOS 
SeJ:l o i;roceS$0 devâvido ao 1lu~tre Rel~lor originário do fe110, AlB~uro l.Al~O JUNIOR t d· . . i ~ · d· 

~~~~u~~~~:~:,~rs~~g~~~!~iod~t~fc~1~1 1~~~~~~.?~~~:1f~ ~ por :e~s p1óp11os t' iu r id~:S..l~~d:~:º~~: -~· a wseo reccm d 

Neuhl!tn i>i;marc.h i Costa . Os proce_ssos fi~a~~º. d.1sponlvets 205 rn1ernsac~n pa ra 
Puhl iquc-sa vista e u_1raçao.d'! :.:O~·· ~· m:::cp€nd1:111emeote de r~uc:1 imen:o. 
SOO Paulo, 15 ôe martc d~ 2017. r.o Canórro do Cans..lh?1ro R~a to~ 
!:>IOU[Y t:Sl.4WStAU llERAWO- Pr..-s-de.ite>. ?ui:liqut-.!'Cl. 
ANTOUIO ROQUE OTADINI - Rdcto;. Sào P:1Jo, a de maJ~ .;i tk l017. 

SIDNE'I' ESTANISLl\U BERALDO 

ACÓRDÃOS DO CONSELH EI RO 
RENATO MARTI NS COSTA 

ACOROÀOS 
e:TC·9 1 5:?.9a~. i 6-5 
(<!'TC..t4J1.989.1T1 ) 

?1.:;sidemt: 
JOSU~ ROMEFiO 
Redltnr 

PARECERES 

RP.01rrente: Flref;,.i1u1a Mt:nir.ipal :e Fla1agua'u Faul1sta. PARECERES DO CONSEl.HEI RO 

dpld~U~\!~~g~~~~rap~ij~~~=b:;~~~~:~a.isr~i!r:~u~~!~~~i~ ANTONIO ROQ UE CITADINI 
t Cnr1stn;çõ1:.s lida, vi.s<mdo à execuçjo de plvnn;mtaçáo 1 ?ARECCRES 
~ :erapP.a :nento a;fált1r.r;. na A>Ji.nida Pt-nmeuGI Du::itado rc-coiÚ3ZlOZíJl4. 
,Jlmes Gu1marAes e. Traves~ Ccncei~o. refeumt~ Jo <cntrat(I 1 . . . ., -
de 1epam! n• 701S9/Z013, firmado com a Caixa [concimica . Mumc1p10 . Cu .. arac. Ass~n~: Cc:itas JnUJIS do exerci· 
te:t1ual ·Convênio Ministf1io das Cidades. cio de 20111, Prefeito: Sr. Mareia R~a de. Mendon(a S•lva. 

Rc;spo:is.ivr:l · Edincy 1.lVM3 Queirol (Prcle:to), Advogad!I~; Dr!>. Eduardo Lear~d10 d-.! Queiroz ~ Souza (0A61 
tm J:Jgarr,enlo: Re<u~:> Ordi11ãri() interpos1o .:oritra a >En· Si' n• 103.G1J). Cartos Fredeucl'\ Barbosa 8er. tiv!'9na {OAB/ 

t.~·~ça publ iGida _r.o C.QE. de 14-01-1 S, e-UI.' iulgou ineg:.ilares a SFI r1• 12 l .963j. Nara ~t V19uwi Yonl nune (OAB/SP n• 
h(l taç Af.i r u <unir alo. e il~ais as d~pesas decorre-mes. 1~7. 880) ' •1ur:nt Acompanllam: 1C-000:!.?2/12Ui4 .. fxpt· 

Advoºado>: Camill Banas de Az~vedo Gatc {0A3!SP n• ci1ente.s: rcs-016'J52!026r.4, 018144'016/lt., C33<J14102M4, 
17..$J148), CJa11dia P.alles La Tm.;, !op!IStii {ílASISP n~ 110.820). OJ1l 26!C!2Gl1 ~. 00040a/OW/1 5 e 016945/016116. ?1oturadcr 
Ar;toniu S@l",! :o Saptista (OAB/SP n~ 17. 111) ._. l)U tros. C!e Coota): Ot JcsC Mer.de) NNo. 

l1~cali1aç.}11atwl : tJR-4- OS"-11. EMEr..!TA: Munlcipio: Cubatão. Comas anuai> de exercicio 
Vistos. relatados E discuticos os aums.. c! t 2314. Ensino: 32.82%. FUNDEB: (EC n~ 53f'CN6)· 100 O.')O;.. 
AC~ROA a ?ri~ira (âmar.) d., Tribul\al de Comas do [sla· FUtlDEb {2U1·t): 100,00'lt. Prss.-,cl e Rt!ftexos:-'18,2)~ •. S.Júd~; 

do oe Saci Pai.Jo, i!~ ~são d<! 13 d:e de2embro de 20111. pelo 2 1.~8 % . N5o r1Kolhimen10 dc s Encargos Sociais relativos ac 
".ota elos Coo_s_elhe1ros l\~~a!c l.l<' r11.os. Costa, Rela to r, Edga1d Reg1mt> Prõpriu da r.1evidenda Sucill. PJrcc~r d~~fav;:ir~ ... l:I i 
C~mar~a R~angue~ . Pre~icen te e Cnsttana d!! C~str_o Moraes. apro,•aç~n diis cont.1s da i>refeitura. V;,taç.lo undn•mf'. 
n., _c.oo l01 m1Uadc d:is cor!espoodcnlõ notas laqu1;nifrt<11S. pie- Vi.\l oi, rt latil:ioi e discu ridos os ii:J los do 1 10,rs~c llrr: 111 arn:i~11if!. co r1he<tr do il:e:urso o~dinãri~ .e, cu;;nto ao rnffi· TC·CDOJH/0261l4. · 1 · 

~oc~~~~fi:~~~ ~~i~~a~~J~::1~~l'~!,':~~ 1~!1 ~r';:~n1~ j Cons dtr~ndc ll ql': i:cnm do P. cb~lir:<' e Voto dü !M111c1 
milntendo-!c, os t'! fmos da r, se:i;~n(a reco11ida. cfas tando~ c~nrcrme r<10;~~ Taqu :9ra~Gi:S, j unl3do~ aoi. au:os._a L Se:gu'lda 
· ~fi' rnn ludu tJ~ 111\flroprit:dJdts rdat ivas 1t CNDT • Certid;io (am~ 1 <' do ~1rbunal dr .. ont<I) de E:.tadi:; df' Sa:> i>uulo, C: m 
N~~tiva de D!bitos Tr.i:~hims e CNDs • Certidão tlegcniva Sf!j'Sa:J_ de Dti de ~ze!'"'~ro de_ 2016, pele Voto 00 .:or.s~l h e irc: 
dlõ Dí-bito~, 11Erant?. as FazE:ndas k>def.al. E.~tadual "Municip.'"!1 An.om11 RoquE: Ci1ad1111, Pru1de;1t~ ~ ~mlc;o i: RE-lato1, E 

Presi!nW na sessão a f'roo.< radcra dei Mim~!Crio ?(:Clõc:> cc c:cs AuditOrES Sutsr.tut:>s dE- Cons~h~ro M~rcic. Martins dE: 
Cnnta~ Êlida <:1;izic1ne Pimo. Camargn o Antonio C:aflos dCK SJn ro~. dN:1d1u "millr carl?!U 

O~ õuto~ t'~tlio d!Sp onive:1s, me-::1an1C' re9olar cada'itra· 1 de~lavcrâvl'I d ap rova~<io d.is tonto~ da P1efuiti.u;i Muni~if:4I dt' 
memo, no fotema de Procei.so Elellõnico - 1?'""TC E5P, Ili! pãgm:r Cu1;at;w, t!.Ken:;cJu 2C14. t.~m r10 lil •cd~.io .10 Cx·~1:1 , vo Munili· 
Viww.lce..sp.9ov.l1r. ~oil qu,mlo ~ lt'::O rll!tmbçoe~ 'onstantes do llll?ncionaCo vc:o. 

P~;que-B 1 0€":1it"mir:ou per fir.1. ,'l Uniú.idE: Re;;iot1JI comJ>i!ti!l!U: quP.. 
S;~ Pa~o. 20 de m.'lt~O d~ 201 i. ~ p1õxima i!'ISp~o, r.ertifique-s.e dJs pr?.'i:endas :inu.io;ic1as 
ReNAm M.l\RTl ,\IS COST/\·PFIESIDE·VTE E RELATO!\ por ousiio da jim:a::i~ da def11-s.<1. PrtoM>nt<" o Procuracor CC! 
..-TC·l 19.989. 16- 7 _ Mini~têori u Püblico de C"on~. o~ João Pado Giordano Fcnr~ 
Con•·enent ~: f'rEfe11~ra Munlcipal dt Campina~ ?ubliqu~se. • 
Con ... ~nradJ : Mat;rmd:.ida r.1: úunpinas. São Flit~ o. 1S de 11'.arçn de 20i 7. 

~E s;~~r(~:~;:1ir: ~;"s.a;~:l~ ~1~~~~~~~~:1a1~"r:~e~~~~ ~-~~~~!,~,Ed.OTAOIM • fres 1d~me P.~~:or. 
lom (t!iretor Presidente) e Honório Ch1minan:o Nc-to (Dil't"tor). 

Ob1e10: Objeto: M:rnter em regime !!e coopera~iio mêtu<' 
~n ~r t' os Ctll"lv~nc:"l!Mo um p1~nama li<! p<! t<l'riil na ~sistên cilt i 
i}IUde no Cil rnpo da Assi51i°!nda Medi-:a HO$_pitalar ~ Ambula1o· 
nal. na_ area da ~aüdt! m.item~infa nt;l oferl'Cida a população t! 
de ermno e p~nisa em .saü::iP. para a R~ de htencão ã Saúde 
IP..li.S) no dlf'lbito do Sistema Únko de Saüdt.> de Camp111as. 

Em J11lgame11ro: Con~nio celeb1ado -:?m 14- IV-lS. Valor . 
R.Sl !l6:5S1.902.40. Jus11fiutivas apr~"': 11Udas em d~crT~ncl J 

~:e~~~~~~~" ~[~~z~~1 ~~1mlhiô irl' RP.naro Martin!; cam, 

~:ivng:srins: Ricardo !l~nriqoo Rucnic.lci (OA&'SP n~ 177.566) 
Wellir.gton Josê Paschoalii Filhe (OAB/SP 336.598j. éduard~ 
l eandre de Qu~• :"OZ e Souza (OAl!lSP n~ 109.01 ) ) ,;o ou1ros. 

Fiscalizadl por: UIH- OSf"..t. 
fo'aliz;;çãoatu~: U R·3· !'.>Sf-1. 
Vis!oi. 1el;itado~'" discutidos vs .autcs. 

M•Jn1cip10 Mo;1 Gua~u. Assunto: Con1as a11usis de el{cr· 
ddo dt 2014. Prefeito: $1. Wul tl•r Caveanha. Mvogadus: Drs. 
Ar11onio Sl! r9io 8itptis ta (IJA8/SP n" 017. 111 ). C.1mild Sarro~ 
d' Aznitdo Gi"llo {OAatSP n~ 174.848). Camila Cristina Murta 
(OABiSP n' 217,9t;3), Mônic.:i Libt:ratti Ba~ HOl'l(lr.l!O (OAB! 
SP n' 191.57l). los.e Mlluricio (on;:ei~ao (OABJSP n~ l i l.571) e 
ou;ro.s. Acompanha TC·C00174/126'14. Procur;;d.:i1 de (onta5· 
Or. Thiafj oPinheiro Lima. · 

EMEr.JTA: Munkipio: Mogi Guaçu. Contas anuais de exerci· 
cio dl! :!014, Ensino: 2~.96%. FUNDES; 99.'96%. Profissi~aLs 
dti N a9i s re ~1 0: 7&,04%.. Penoal ~ Rede:ii:os : Sfl,88%. SatídP: 
18,68 %. hecoção C r~ment.ina · Superáv:i de (),74'1i.. R.:o~o
mendaçóe). Octtrm:naçfüi. P.tmer favo1ãv<'f .; Jpliação di!s 
c on ta ~ da Prefeitma.Vutiiçâc u nál"lim~ 

T c-cri~;~O~~~~~dos e d;scutidcs os autos do processo 



00023í 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
MUNICIPIO DE IBITINGA 

' Rua Miguel Landim, Nº 333 - Centro . 

CNPJ: 45321460000150 Exercicio: 2019 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO, RESPONSAVEL da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
lbitinga, a requerimento da pessoa interessada ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS ME, CERTIFICA para os 
fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para 
com os cofres públicos municipais inscrito em dívida ativa, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 
01/03/2020, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, 
constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo. 

Cadastro: 00101915 Matricula: 00101915 

Contribuinte: ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS ME CPF/CNPJ 49274996000112 

Endereço: 

Bairro: 

RUA JOSÉ CUSTODIO, 0756 Complemento: A 

CENTRO CEP: 14940172 

Cidade: lbitinga UF: SP 

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO 

Data de Abertura : 04/08/1982 Inser Municipal : 00101915 Inser Estadual : 344.013.810.111 Data Encerramento: 

Atividade : COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO, LIVROS E REVISTAS 

Data de Emissão: 02/12/2019 Valida Até: 01/03/2020 

Código de Controle da certidão/Número: 
1EEA.72EC.CBB3.9511 

Usuário: MJOSE 

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 
RESPONSAVEL 
Responsável :Maria José q. áe Jmorim 
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE : 49.274.996/0001-12 

000232 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado." 

Certidão nº 19120006735-46 

Data e hora da em issão 02/12/2019 14:48:43 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda inval idará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov. br 
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1 Voltar 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 49.274.996/0001-12 

Razão Social:ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 

!mprírnír 

Endereço: RUA BOM JESUS 1346 / IBITINGA / IBITINGA / SP / 14940-000 

000233 

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:lS/11/2019 a 14/12/2019 

Certificação Número: 2019111515543122135309 

Informação obtida em 02/12/2019 14:52:49 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov. br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 
CNPJ: 49.274.996/0001-12 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 1 nternet, 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 13:51 :00 do dia 07/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/04/2020. 
Código de controle da certidão: AFC1.F1AE.87B2.4312 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICTARIO 
JUSTTÇ~ Dü TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 49.274.996/0001- 12 

Certidão nº: 190934990/2019 
Expedição: 02/12/2019, às 14:53 : 54 
Validade: 29 / 05/2020 - 18 0 (cento e oitenta) dias, c ontados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que ASSOCIACAO SENHOR 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 

49. 274. 996/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional 
Trabalhistas . 

BOM JESUS 
CNPJ sob o nº 
de Devedores 

Ce rtidão 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 1470/2 011 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 atua liz ado s até 2 (dois) dias 
anter iores 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 d e sua 
autenticidade no portal do Trib unal 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 hon o rários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conc iliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 
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À Prefeitura Municipal de Ibitinga 

Secretaria Municipal de Dese!1voivimemo Social 

00 0236 

Assunto: Edita! de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMDS O 10/2019 

Referente: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta Complexidade. 

De acordo com o que preconiza o artigo 7.3.1 do presente edital, encaminhamos o 

respectivo projeto de proponência da Associação Senhor Bom Jesus: 

(X) Plano de Trabalho; 

( X ) Planilha Orçamentária:. 

( X ) Cronograma de Desembolso; 

(X) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas 

no art. 33 da Lei foderal n'J 13 .019, ele 201 4; 

(X ) Ata de eleição do quadro dirigente atual; 

(X) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; 

( X) Comprovante de inscrição no Cadastro :Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

( X ) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 

endereço por ela deciarado ., como conta. de consumo ou contrato de locação; 

( X ) comprovante(s) de experiên ··ia prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 

natureza semelhante de, no mínimo, um ano àe capacidade técnica e operacional, consistente(s) 

em atestado(s) ou instrnmento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civil ; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

(X) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 

( X ) Certidão de Regu.larídade do FLmdo di:: Garantia por T~mpo de Serviço (FGTS-CRF); 

( X ) Certidão negativa, ou positiva com efe itos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Afr.'a da Ur, iã .. ); 

( X) Certidão Negativa de Déhiros Trabaihi:;tas - C; lDT; 
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( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 

OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e seus dirigentes 

não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, conforme 

modelo constante do Anexo III; 

( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de 

condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a previsão de 

contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV; 

( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes 

políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública ceiebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 

parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante 

do Anexo V; 

( X ) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela 

OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança_ de órgão ou entidade da Administração Pública 

celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, 

em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo constante do Anexo VI. 

( X ) CD ou Pendrive dos documentos elaborados. 

Cordialmente, 

s 
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Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
lbitinga SEMDS 010/2019 

PLANO DE TRABALHO 

1 IDENTIFICAÇÃO 

A NOME DO PROJETO: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta 
Complexidade. 

B ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social 

2 ! INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: Associação Senhor Bom Jesus 

CNPJ nº: 49.274.996/0001-12 

Endereço: Rua José Custódio N°:754 1 Complemento: 

Bairro: Centro Cidade: lbitinga Estado: SP 1 CEP: 14940-000 

Telefone: 33412171 Fax: E-mail: asiloibitinga@hotmail.com 

Endereço Internet: www.associacaosenhorbomjesus.com. br 

Nome Técnico pelo Projeto: Amanda da Costa Coleone 

Telefone: 16 997228917 Fax: E-mail: amanda_ 1096@hotmail.com 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: Rua Gama Cerqueira, 430, Centro. 

B Objetivo Geral: Acolher e garantir proteção integral para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os 

sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, contribuindo para a prevenção do 

agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos familiares e comunitários. 

c Resumo do projeto: O Lar São Vicente de Paulo é uma instituição de longa permanência mantida 

pela Associação Senhor Bom Jesus e atende em caráter de residência idosos acima de 60 anos em 

situação de vulnerabilidade social. No local são oferecidas atividades de rotina de vida diária, como 

higiene corporal, alimentação, cuidados médicos e equipe de enfermagem/farmácia, fisioterapia, 

~erapia ocupacional, serviço social, nutrição e lazer. 

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 25 idosos. 

E Custo total: R$ 572.384,88 

F Duração do projeto (nº meses): 11 meses 

G Custo per capta/mês: R$ 2.117,96 
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l 1. Identificação do projeto: Serviço de Acolh imento Institucional - Proteção Especial de Alta 
i Complexidade. ! 
~--······--······ ·---·········--·-·-·····--····----·- -···----- --·· .. ··-·- ·-.... --··· ···---··---····--·--···-- ··········-·-- --······-·------.. ·- -----····-·----··- ... -·-----····-·----······-···-·-·---- ········-···-···--··-··---~ 

1.1. Instituição proponente: Associação Senhor Bom Jesus 

...... 1 ...... _ .. 2 .......... c ....... N ....... P ........ J ..... : ...... 4 ...... 9 .......... 2 .... 74.99610001-12 ........ ·········-··· ··························-- --··· ---- -- · -- - --- ... ! 

----· ·-------------·------·-J 
1-~313;_~--~~_-:_0_0_1_-=_--s_--~--~-.. ~-;_ci_~--~~~~~-=~--.. -_ .... ____ l_~._4-_.A.9ê_-~-~-i~_·~_õ_-5._o_s_=3_-_-_ .. --_ ... -~-1_.s_c_º __ n_ta_:_1_0_1_0_2 __ s-_s _____ _J 

~ 

1 
1.6 Site:www.associacaosenhorbomjesus.com. br 

····-··---··-···-·······--......... -----·-·----····--·----·----·-······--··-------···-··-·····-·-····-···-·-···· ········-·-·--···-·-------·······----·--· ···········-·······-········--··--····-- ................ -·--······· .. ·-··-··- ···········-··--·-·· .. ·-··-·····-·· ·······-·-! 

1.7 Certificações: 
: CRCE ( x) CEBAS (x) 
- UtilidadePúblicaEstadual ( ) Utilidade Pública Municipal (x) 
CMAS( x) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente () 
Conselho Municipal de Saúde ( ) · Conselho Municipal de Educação () 

·--- ·----------·---·-·----·----------··----------· 
___ _j 

1.8 Nome do Responsável legai: Lorival Antonio de Morais 

·-·······-·-·---........ ___ ...•. --........................... . 

i 1.9 RG:11. 353.896-0 1.10 Órgão Expedidor: SSP/SP 

1. Histórico da organização 

O Asilo São Vicente de Paulo foi fundado por volta do ano de 1938, pelo então Juíz de 

Direito Dr. Adérson Perdigão Nogueira (membro da Sociedade São Vicente de Paulo) e contou 

com o auxilio do Dr. Odi lon de Melo Franco - Promotor de Justiça. 

A instituição localizava-se onde , hoje, é a Casa de Cursos e o Memorial Servo de Deus 

Nelsinho Santana, tendo, na época, seis casas construídas, comportando quatro pessoas cada 

uma. 

Em 1945, a instituição foi transferida para o atual endereço. 

Em 22 de junho de 1969, o Pároco da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, Padre 

Eutimio Ticianelli fundou a Associação Senhor Bom Jesus, composta por paroquianos de 

nossa cidade, qualificando-se como uma associação da sociedade civil , sem fins lucrativos e 

visando atuar na área de proteção e defesa do idoso, Sém quaisquer distinções religiosas, 

raciais, ideológica ou político-partidária . 

A partir da criação da Associação Senhor Bom jesus, o Padre Eutimio - então 

presidente, passou a administrar o "Asilo São Vicente de Paulo" juntamente da recém criada 

"Casa da Criança" e também a "Creche Imaculada Conceição". 

Com a Resolução Nº 283, de 26 de setembro de 2005, as instituições acolhedoras de 

idosos passaram a ser- denominadas de instituição de Longa Permanência para Idosos, 

iniciando uma nova fase de nomenclaturas com o objetivo de eliminar o caráter pejorativo e 

excludente das palavras "Asiio" , "Abrigo", entre outras. 
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No entanto, apenas no ano de 2015, o AsilQ São Vicente de Paulo passou a ser 

denominado de Lar São Vicente de Paulo, ainda mantido pela Associação Senhor Bom 

Jesus. 

2. Justificativa 

A Política Nacional do Idoso instituída pela Lei nº 8.842/94 e o Estatuto do Idoso através 

da Lei nº 10.741/2003 foram importantes conquistas da sociedade brasileira quanto à proteção 

social dos idosos, pois dentre os diversos direitos estabelecidos, garantem às pessoas idosas o 

direito à convivência familiar e comunitária . liJo entanto, mesmo com tais amparos legais, muitos 

idosos ainda encontram-se em situação de vulnerabilidade social , necessitando do cuidado 

exercido pelo Estado ou pelas organizações da sociedade civil. 

As situações de Yl1ln2ra!J : lic:~ade sosial apr~sentadas são as mais variadas, como 

ocasionadas por abandono. far,nil ic. r, vioi§ncia cíprnéstica, ausência de responsáveis para auxiliar 

nos cuidados e manutenção desse .id_osb em sua família ~ de origem, isto é, fragilização da função 

protetiva da família na sociedade conteriiporâneEi. 

Somando-se. a estas situaçÕE'.$ ; ·encoritram~s a insuficiência e ineficácia do Estado na 

oferta de ações na própria rede p '1blica para pessoas desta faixa etária . 

Esta lacuna é preenchida pela atuação das Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPl's}, as quais executam o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, 

garantindo o cuidado e a proteção deste público. 

lbitinga é um mun:cípio brasileiro do Estado de São Paulo, localizado na mesorregião de 

,---.... Araraquara e reconhecida nacionalmente como a Capital Nacional do Bordado, atraindo para 

cidade, anualmente milhares de visitantes coni sua grande opção de compras de enxovais de 

cama, mesa e banho. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/201 O sua 

população estimada é de 53 .-1 58 habitantes, cios quais aproximadamente 6.751 são pessoas 

com 60 anos ou mais de idade, o que configura quase i 3% da população do município. 

De acordo com PNUD 201 O, o índice áe Desenvolvimento Humano (IDHM) do município 
' ! 

de lbitinga é de 0,747, ocupando a 599ª posição de 5565ª posições dos municípios catalogados 
' .. :, 

neste ranking , sendo o maior IDHM do município a Longevidade, com índice de 0,846. 

O Plano Decenal de Assistência Social do município de lbitinga (p.17) elaborado através 

da Conferência Municipal da Assistência .-.:ocial informa que: 

"O Índice de Envelhecimento é de 81 ,69%, sendo considerada uma 

cidade que favorece a qualidade de vida para o idoso. Em um 

comparativo, a População com Menos de 15 Anos é de 17,96% e a 
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População com Mais de 60 Anos perfaz 14,67% (Fundação SEADE, 

2017) ." 

Este Plano Decenal de Assistência Social (p.27) informa ainda que "o total da população 

com 60 anos ou mais em situação de extrema pobreza é de 202 pessoas, classificada como a 

faixa etária com maior situação de extrema pobreza do município". 

A base de dados que compõe o presente descritivo foi extraída de consultas realizadas 

nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, e ainda da Prefeitura Municipal de lbitinga. 

Analisando este cenário, verificamos que lbitinga possui um grande número de idosos em 

situação de extrema pobreza no município, os quais são público alvo e prioritário no atendimento 

de acolhimento institucional , um Serviço de extrema importância no município. Além disso, 

também é possível verificar o elevado índice de envelhecimento, reforçando a importância do Lar 

São Vicente de Paulo no município e a . tendência de ampliação de suas vagas, tendo a 

necessidade de mais serviços voltados para este público. · 

Este Serviço é descrito pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

pertencente à Política Nacional de Assistência Social. 

A maioria dos idosos acolhidos foi alvo de abandono familiar, maus tratos e situação de 

rua, ou seja, de forma geral, apresentavam vivencias de vulnerabilidade social , encaminhados 

pela rede pública, como CREAS, Conselho do Idoso, Ministério Público e Santa Casa de 

Maternidade de lbitinga. 

O Lar São Vicente de Paulo de lbitinga atende 40 (quarenta) idosos e é a única 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no município de lbitinga, regularmente 

constituída , com reconhecimento filantrópico e com capacidade técnica e estrutural para prestar 

serviços socioassistenciais de proteção especial de alta complexidade aos idosos, 

disponibilizando há mais de 60 anos seu patrimônio, suas benfeitorias, sua experiência 

geriátrica, sua frota de veículos, seus equipamentos e mobílias e seus recursos humanos para a 

execução das políticas públicas de assistência social ao idoso do município de lbitinga. 

Desta forma, o Lar São Vicente de Pau!o fornece serviços de necessidade básica do 

ser humano, como: moradia, alimentação, higiene, saúde, lazer e recreação, para idosos 

pertencentes aos 3 (três) tipos de grau de dependência, os quais necessitam de cuidados 

específicos e individuais. 

Devido à preocupação com o bem-estar e qualidade de vida dos idosos, buscamos a 

formação de uma equipe multidisciplinar capaz de atender, de forma humanizada, todas as 

demandas apresentadas pelos usuários da institu ição. 
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Para isto, contamos com uma equipe técnica multidisciplinar, composta por 

profissionais da Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Serviço Social e 

Farmácia, e ainda o corpo de funcionários, como: diretor, atendentes, cozinheiras, lavadeiras e 

faxineiras . 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

O Lar São Vicente de Paulo está localizado na Rua Gama Cerqueira , 430, Centro. 

De acordo com o Plano Decenal de Assistência Socia l, a instituição pertence à Área 

Central , a qual concentra o maior número de equipamentos e serviços públicos; no entanto, o 

atendimento é destinado à população idosa de todos os bairros do município. 

Atualmente, 50% dos idosos residentes são provenientes da Área Central do município, 

sendo os outros 50% distribuídos. pelos d~ma is Setores citados no Plano Decenal. 
. . 

O Setor 1 é o mais expmssivo, englobando Vila Maria , Vila dos Bancários, Paineiras 1 e 

Santo Expedito; seguido do Setor 4, o qual ·pmtencem os bairros Maria Luiza 1 e Nova lbitinga. 

Diante deste cenário, é possí11el· verificar que os residentes atuais do Lar São Vicente de 

Paulo são oriundos dos bairros mais vulneráveis -do município. 

Importante mencionar que fo ran~1 considerados como Área Central , os residentes 

encaminhados pela Santa Casa de Matern idade de lbitinga e os que viviam em situação de rua. 

Quanto à situação econômica , constatamos que diante da população atendida, a maioria 

dos idosos acolhidos são aposentados e/ou pensionistas com renda comprometida por 

empréstimos realizados ainda no núcleo familiar; e ainda uma outra parcela , amparados pelo 

Beneficio de Prestação Continuada (BPC) garantido pela Política da Assistência Social. 

4. Abrangência Geográfica 

O Lar São Vicente de Paulo atende exclusivamente a população idosa do município de 

lbitinga/SP. 

5. Objetivos do Projeto 

5.1 Objetivo Geral 

Acolher e garantir proteção integral para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os 

sexos, independentes e/ou com diverso.s gra~s de dependência, contribuindo para a prevenção 

do agravamento de situações de neg!igt§ncia, violência e ruptura de vínculos familiares e 

comunitários. 
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5.2 Objetivo (s) Específico(s) 

00 0243 

- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de habilidades para a realização de 

atividades da vida diária; 

- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado aos idosos classificados 

com Grau de Dependência 1 e li ; 

- Propiciar condições dignas de moradia e cuidado aos idosos classificados com Grau de 

Dependência Ili; 

- Promover o acesso à renda; 

- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; 

- Buscar restabelecer v•nculos familiares fragilizados e/ou rompidos. 

6 Beneficiários - público alvo a será abrangido 

6.1 Beneficiários Diretos (especificar} 

São beneficiários diretos 25 idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 

independentes e/ou com diversos graus de dependência que apresentem situação de 

vulnerabilidade social. 

No entanto, em contrapartida social , a instituição atenderá mais 15 idosos nas condições 

especificadas acima, totalizando um número máximo de 40 residentes. 

6.2 Beneficiários lnàiretos (especificar) 

Os beneficiários indiretos do nosso serviço são os familiares dos idosos residentes na 

instituição, desta forma, calculamos uma média de 6 familiares por idoso, totalizando a quantia 

de 240 pessoas. 

7. Metodologia 

Através da solicitação de vaga por demanda espontânea pelo próprio idoso ou familiar, 

ou ainda por encaminhamento de órgãos públicos, como Santa Casa de Maternidade de lbitinga, 

Conselho do Idoso, Ministério Público, CREAS e Secretaria de Desenvolvimento Social , a 

assistente social da Instituição entra em contato com a família do idoso e agenda uma avaliação 

com a equipe técnica por meio de visita domiciliar, no qual serão avaliados os seguintes itens 

pelos profissionais: 

Assistente Social : realiza entrevista e o preenchimento do estudo socioeconômico, 
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instrumentais de trabalho que indicaram as necessidades do idoso, o contexto familiar, e 

o principal motivo da solicitação de acolhimento; 

Enfermeira: avalia histórico de saúde, quadro de saúde atual, medicamentos de uso 

contínuo e exames a serem apresentados. 

Após a coleta de todas as informações necessárias, a equipe se reúne com os demais 

profissionais e discutem os resultados obtidos na avaliação e a possibilidade de acolhimento, 

pensando na qualidade de vida que será oferecida ao idoso e considerando possíveis limitações. 

No caso de parecer positivo da equipe técnica, a assistente social faz contato com os 

familiares e orienta quanto aos exames exigidos para entrada na Instituição e agenda a data do 

acolhimento, devendo sempre ocorrer às segundas-feiras no período da tarde. 

No momento do acolhimento, é entregue os exames, receituário médico atualizado, 

documentos e objetos pessoais cio idoso. N.a oc~sião é elaborado o Contrato de Prestação de 
... . 

Serviço, o qual deve ser asslri é~dc peld idoso e ·o famiiiar responsável, contendo os direitos e 

deveres da Contratada e do Contratante. 
. . 

Após toda a documentação formal, o idoso é apresentado ao seu quarto, aos funcionários 

e aos moradores do Lar, iniciando. a rotina de cuidados a partir deste momento 

8. Resultados Esperados 

Evitar o isolamento social ; 

Construção da autonomia; 

Reestabelecimento de vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos; 

Garantia dos direitos sociais. 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (índi!~adores qualitativos e quantitativos) 

Resultado (s) 

Obj esp .: Promover a 
convivência mista entre os 
residentes de diversos graus 
de dependência 

Evitar o isolamento socia l 

·· lndic.3doras 
qualitativos 

Aumento da 
participação dos 
idosos em atividades 
em grupos. 

!ndicadore 

quantitativos 

Meios de Verificação 

Registro de fotografia 
comprovando a participação 

p rt' · - d 7001 d em eventos na comunidade e . a 1c1paçao e 'º os . • . . 
·d ... d d conv1venc1a mista entre os 
1 osos nas auv1 a es em . 

moradores de diferentes graus 
grupo. 

de dependência. 
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Obj esp. : Desenvolver 

condições para a 

independência e o 

autocuidado aos idosos 

classificados com Grau de 

Dependência 1 e li ; Aumento da 
participõção dos 

- Propiciar condições dignas idosos em atividades 

de moradia e cuidado aos 

idosos classificados com 

Grau de Dependência Ili ; 

Construção da autonomia 

de incentivo à 
independência e 
autonomia. 

. Aumento da 

Relatórios da equipe técnica 
Participação de 70% dos comprovando melhoria no grau 
idosos nas atividades de de dependência e/ou na 
incentivo, exceto os execução das atividades de 
idosos dependentes de vida diária. 
grau Ili. 

ObJ esp.: Buscar restabelecer rt· . ,, d ., . 
• 

1 
f .

1
. pa t1c1paçao o-.. · 

v1ncu os am1 1ares 
familiares em 

fragilizados e/ou rompidos 

· Aumento de 60% de 
presença dos familiares 
na rotina dos idosos. Lista de presença de reuniões 

com familiares e registro de 
Reestabelecimento de 
vínculos familiares 
fragilizados e/ou rompidos . 

reuniões, eventos 
comemorativos e das 
idas dos idosos à 
casa de parentes nos 
finais de semana. 

Melhor desempenho 
Obj esp. : Promover o acesso dos profissionais e da 100% dos idosos 

à renda. rede de seíViço recebam aposentadoria 
municipal em garantir ou BPC. 
os direitos sociais 

Garantia dos direitos sociais. 
básicos dos idosos. 

visita . 

Listagem anual com benefícios 
recebidos pelo idoso. 
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10. Recursos Humanos: 

Nº de 
horas/ 

00 02 ~6 

Vínculo 
(CL T, prestador Formação Profissiona~ Função no projeto 

semanal serviços, voluntário). 
Graduação em Técnico de 

Coordenador Administrativo 44 h CLT 
Contabilidade · 

Graduação em Serviço Social. Assistente Social 30 h CLT 

Graduação em Enfermagem com 
Enfermeira 44 h CLT 

especialização em Obstetrícia. 

Graduação em Fisioterapia comr-

especialização em Fisioterapi2j 
. 1 Fisioterapeuta 30 h CLT 

Hospitalar e pós-graduação em · 

Administração Hospitalar. 
1 

Graduação em Farmácia. --+-e- . . f . . , armaceu 1ca . 20 h Prestador de Serviço 

Graduação em Nutrição. Nutridonista 15 h Prestador de Serviço 

Graduação em Terapià Ocupacional 

com pós-graduação em Saúde Terapeut8 Ocupacional 8h Prestador de Serviço 
1 

Mental. 
! 

Graduação em Psicologia Psicóloga 15 h Prestador de Serviço 

Graduação em Administração de 
Tesoureim 20 h Voluntário 

Empresas. 
., 

11. Cronograma de execução do projeto: 

Plano de Trabalho Anual 

Atividades/Mês 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 
1 

1--~~~~--~~~~-~~~~~--~---~~-t-~-r-~-+-~~-~t---;~-t-~-t-~-+-~-t-~-t-~--i 

,__A_co_I_h_im_e_n_to_1_n_sr_iru_c_io_n_a_1 __ ~·~~~~~~~_j_~ .-x __ +-x--;-x~·-+--x~+-x--;-x~-+--x~+-x--;-x~-+--x~+-x--i 
Visita domiciliar e/ou contato com familiares X X X X X X X X 

1--R-eu_n_iã_o_d_e_e_q_ui_p_e __ ~~--~~~~--~----.TI x l _~-kx~r1 _x--;_x_-j--x~+-x--;1-x~-+-x~+-x~-+--x~-+-x---i 
Fisioterapia xi X ' X X X X X X X X X X 

' i 
Terapia Ocupacional X X X X X X X 

X X X X Acompanhamento com nu tricicn ista i X X 1 X X X 1 X 

ti 
'~d. . .~~1-x~-+-~-;----;1·~-+-~-+-~-+-~-+--~+-~-+--~-+--~ 

Acompanhamento com eq uipe de en eímagem e me 1cos I )( ~ X X 
1 

X X X X X X x x 

1 Acompanhamento com fa rmacêutica J x / X --r-x-r--x--;-X--+--X-+-X--;-x--+--x-+-x--+--x--+--x~ 

X X 
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-
Psicologia X X X X X X X X 

Atividades fisicas com profissional vo luntário X X X X X X X X 

Manicure/pedicure com profissional vo luntária jx X X X X X X X 

Corte e pintura de cabelo com profi ssional voluntária X X X X X X X X 

Participação dos idosos em eventos na comunidade X X X 

Passeios diversos (sorveteria, pastelari a, etc). 

1 

X X X X 

-
Capacitação/treinamento com funcionários X 

1 

X 

Festa Junina com familiares i 
i 

X 

Confraternização de Na.tal com fami liares 
------·---1 

1 Ll 
Prestação de Contas -i-r--~- 1 ______________ L __ -"---~-l_j_ 

00 0 2~7 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

lbitinga, 05 de dezembro de 2019. 
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ANEXO III 

000248 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO 
TERMO DE FOMENTO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA 

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE 
PARCERIA 

. . . . . 

Declaro que a· Associação. Senhor Bom Jesus atende a todos os requisitos previstos na 

Lei federal no 13 .019, cte 2014, para celebração do termo de fomento, e que a entidade e seus 

dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas 

da formalização da aludida parceria. 

Ibitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Diretor Presidente 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

Oo ·"'n/Q 
U ~'t.J 

Declaro, em conformidade com o art:. 33, caput, inciso V, alínea "c, e respectivo § 5o, 

da Lei federal no 13 .019, de 2014, que a Associação Senhor Bom Jesus, contratará, com recursos 

da parceria, os materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades 

previstas e o cumprimento das metas estabelecidas. 

Ibitinga, 05 de dezembro de 2019. 

1'-"-MVVJ.JJ"J 
Lo (~& onio de Mo.,. ais 

Diretor Presidente 
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ANEXO V 

00 0250 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO 

QUADRO DIRETIVO DA OSC DE AGENTES POLÍTICOS DE PODER, DE MEMBROS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO Ol J Il:E; DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA 

ADMINJSJ:RAÇÃ<;l PÚBLICA. 

l. 

Declaro, em conformidade com o art. 39, caput, inciso III, da Lei federal no 13 .019, de 

2014, que a Associação Senhor Bom Jesus, não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de 

Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração 

Pública celebrante, bem como seus respect1vos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo 

grau, em linha reta, colaterai ou por afinidade. 

Ibitinga, 05 de dezembro de 2019. 
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ANEXO VI 

000251 

DECLARAÇÃO ATUALIZADA DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO OU 

REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO, PELA OSC, COM OS RECURSOS 

REPASSADOS, DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE 

QUE EXERÇA CARGO EM COlVHSSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ÓRGÃO 

OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE. 

Declaro, em conformidade com o 'art. 45 , caput, inciso II, da Lei federal no 13 .019, de 

2014, que a Associação Senhor Bom Jesus, não contratará ou remunerará a qualquer título, com os 

recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem 

como seus respectivos côr~uges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade. 

Ibitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Diretor Presidente 



1 - Nº 2 - Item 

1.1 Assistente Social 

1.2 Cuidador de idoso 

1.3 cozinheira 

1.4 Enfermeiro 

1.5 Faxineiro 

1.6 Fisioterapeuta 

1.7 Lavadeira 

1.8 Motorista 

1.9 Tecnico de enfermagem 

1.10 Coordenador administrativo 

ASSOCIA-, b SENHOR BOM JESU.S - LAR SÃO VICENTf 
CNPJ 49.274.996/0001-12 

)= PAULO 
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Planilha Orçamentária 

3 - Detalhamento 
3 - 4-

Quant. Unidade 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

Responsável pelo processo de acolhimento/desligamento institucional, assim como 
salário 

contatos/reuniões com familiares, organização de eventos para participação dos 1 
mensal 

idosos e demais at ividades voltadas para o bem estar dos residentes. 

Responsável pelas ativ idades de higiene corporal , alimentação e conforto dos 
11 

salário 
idosos. mensal 

Responsáveis pela higienização ambiental, pessoal e dos alimentos na cozinha, 
4 

salário 
além dos cuidados preparatórios e de conservação dos mesmos. mensal 

Profiss ional responsável por coordenar e supervisionar toda equ ipe técnica de saúde 
salário 

da instituição (auxiliares e técnicos de eníennagem e os atendentes), além de 1 
mensal 

realizar os cuidados de maior complexidade técnica. 

Responsável pelos cuidados de higiene de toda a estrutura tisica da instituição, 
salário 

mantendo o Lar um ambiente agradável e higienizado para a convivência de todos, 4 
mensal 

auxi liando assim, na saúde dos idosos 

Profissional responsável pela prevenção e a manutenção das funcionalidades do 
salário 

idoso, utili zando-se de técnicas como exercícios ativos, globais, fortalecimento 1 
mensal 

muscular e que treinem o equilíbrio dos idosos. 

Responsável por lavar, separar, dobrar e manter as roupas de cama, banho e 2 
salário 

vestimentas higienizadas. mensal 

Responsável pelo transporte dos funcionários em atividades administrativas e dos 
1 

salário 
idosos ás consultas médicas, banco, eventos e/ ou sempre que necessário. mensal 

Responsável pelas atividades de higiene corporal e alimentação dos idosos. Além 
salário 

disso, os técnicos de eníennagem realizam procedimentos padrão da Enfennagem, 2 
mensal 

como medicação, acompanhamento em consultas e exames, curativos. 

Responsável por coordenar as atividades, supervis ionar os profissionais, ter uma 
salário 

visão sistêmica da instituição, dos func ionários e residentes, a fim de garantir o 1 
mensal 

melhor e mais funcional desenvolvimento do Lar São Vicente de Paula. 

5-
6 -Valor Un 

Duração 

11 R$ 2.319,73 

11 R$ 14.896,80 

11 R$ 4.164 ,99 

11 R$ 2.553 ,57 

11 R$ 3.923,37 

11 R$ 2.325,85 

11 R$ 2.268,42 

11 R$ 1.315,92 

11 R$ 3.562,34 

11 R$ 2.319,73 

7 -Total 

R$ 25.517,04 

R$ 163.864,81 

R$ 45.814,90 

R$ 28.089,28 

R$ 43.157,08 

R$ 25.584,36 

R$ 24.952 ,62 

R$ 14.475,12 

R$ 39.185,74 

R$ 25 .517,03 

o 
o 
C:l 
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C.J1 
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1.10 Coordenador administrativo 

1.11 Contador 

Subtotal 

2.1 Assistente Socia l 

-
2.2 Cuidador de idoso 

2.3 cozinheira 

2.4 Enfermeiro 

2.5 Faxineiro 

2 .6 Fis ioterapeuta 

2.7 Lavadeira 

2 .8 Motorista 

2.9 Tecnico de enfermagem 

2.10 Coordenador administrativo 

2.11 Contador 

Subtotal 

) . . . 

ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE OI:.. . ÁuLO 
CNPJ 49.274.996/0001-12 

Registrada no CNSS Proc. 246 492/71 - CDC nº2370 - CEAS nº1139 
De Utilidade Pública Federal - Decreto 73.804 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: ( 16) 3342-2509. 

Responsável por coordenar as atividades, supervisionar os profiss ionais, ter uma 
salário visão sistêmica da instituição. dos funcionários e residentes, a fim de garantir o 1 mensal 

melhor e mais funcional desenvolvimento do Lar São Vicente de Paula. 

Responsável pela contabilidade e elaboração das demonstrações financeiras, 
1 serviços 

como balanço, balancetes e DRE 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

Referente à Provisão: 9% INSS (empregado) + vale alimentação e lRRF 1 salário 
mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% TNSS (empregado) + vale alimentação e JRRF 12 salário 
mensal 

Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) +vale alimentação e lRRF 4 salário 
mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% INSS (empregado) + vale alimentação, 1 % PIS e 1 salário 
JRRf mensal 

Referen te à Provisão: 8% TNSS (empregado)+ vale alimentação e IRRF 4 salário 
mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% INSS (empregado) + \'ale alimentação e IRRF 1 salário 
mensal 

Rderenk: à Provisão: 8% TNSS (empregado)+ vale alimentação e TRRF 2 salário 
mensal 

Relerente à Provisão: 8% INSS (empregado)+ vale alimentação e IRRF 1 salário 
mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% lNSS (empregado) + m ie alimentação e lRRf 2 salário 
mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% íNSS (empregado) + vale alimentação e IRRF 1 salário 
mensal 

Referente à Provisão: 20% INSS (autonomo) 1 Serviço 

3 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

11 R$2.319 ,73 

11 R$240,00 

11 R$611,81 

11 R$3.798,95 

11 R$1 .214,71 

11 R$649,75 

11 R$1 .108, 16 

11 R$600,02 

11 R$571 ,35 

11 R$366,95 

11 R$835,21 

11 R$567 ,36 

11 R$60,00 

R$25.517,03 

R$2.640,00 

R$438.797,98 

R$6.729,91 

R$41 .788,45 

R$13 .361 ,81 

R$7 .147,25 

R$12 .189,76 

R$6 .600,22 

R$6.284,85 

R$4 .036,45 

R$9 .187,31 

R$6 .240,96 

R$660,00 

R$114.226,97 

o 
o 
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1.11 Contador 

2.1 Assistente Social 

2.2 Cuidador de idoso 

2.3 cozinheira 

2.4 Enfermeiro 

2.5 Faxineiro 

2.6 Fisioterapeuta 

2.7 Lavadeira 

2.8 Motorista 

2.9 Tecnico de enfermagem 

2.10 Coordenador administrativo 

2.11 Contador 

3.1 Proc de Dados 

. 
ASSOCIA\ ,b SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTí )= PAULO 

CNPJ 49.274.996/0001-12 
Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 

Telefone: (16) 3342-2509. 

Responsável pela contabi lidade e elaboração das demonstrações financeiras, como 
1 serviços 

balanço, balancetes e ORE 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

Referente à Provisão: 9% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% INSS (empregado)+ 8% FGTS+ vale alimentação e 
12 

salário 
lRRF mensal 

Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
4 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação, 
1 

salário 
1% PIS e lRRF mensal 

Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
4 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
2 

salário 
lRRF mensal 

Referente à Provisão: 8% lNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
lRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% lNSS (empregado)+ 8% FGTS+ vale alimentação e 
2 

salário 
lRRF mensal 

Referente à Provisão: 9 e 8% lNSS (empregado) + 8% FGTS+ vale alimentação e 
1 

salário 
IRRF mensal 

Referente à Provisão: 20% INSS (autonomo) 1 Serviço 

3 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

Contratação de empresa especializada preparação e processamento de dados 
1 Unidade 

contábeis e digitação 

,..,......... 

11 R$ 240,00 R$ 

Subtotal R$ 

11 R$ 611 ,81 R$ 

11 R$ 3.798,95 R$ 

11 R$ 1.214,71 R$ 

11 R$ 649,75 R$ 

11 R$ 1.108,16 R$ 

11 R$ 600,02 R$ 

11 R$ 571 ,35 R$ 

11 R$ 366,95 R$ 

11 R$ 835,21 R$ 

11 R$ 567,36 R$ 

11 R$ 60,00 R$ 

Subtotal R$ 

11 R$ 1.760,00 R$ 

Subtotal R$ 

TOTAL PROJETO R$ 

~1) ? 
~"' .t\ '~ 

lbitinga (SP), 05 de dezembro de 2019 

Pe. LORIVAV~NTONIO [ E MORAIS 
PRESIDENTE 

1 

2.640,00 

438.797,98 

6.729,91 

41 .788,45 

13.361 ,81 

7.147,24 

12.189,75 

6.600,21 

6.284,84 

4.036,44 

9.187,30 

6.240,95 

660,00 

114.226,90 

19.360,00 

19.360,00 

572.384,88 o 
o 
o 
t"-0 
CJl ....... 



1 - Nº 2 - Item Mês 1 

1.1 Assistente Social 2.319.73 

1.2 Cuidador de idoso 14.896,80 

1.3 cozinheira 4.164,99 

1.4 Enfermeiro 2.553,57 

1.5 Faxineiro 3.923,37 

1.6 Fisioterapeuta 2.325,85 

1.7 Lavadeira 2.268,42 

1.8 Motorista 1.315,92 

1.9 
Tecnico de 

3.562,34 
enfermagem 

1.10 
Coordenador 
administrativo 

2.319.73 

1.11 Contador 240,00 

Subtotal 

2.1 
Obrigações Sociais 

611 ,81 
Assistente Social 

2.2 
Obrigações Sociais 
Atendente 

3.798,95 

2.3 
Obrigações Sociais 

1.214,71 
cozinheira 

2.4 
Obrigações Sociais 
Enfermeiro 

649,75 

2.5 
Obrigações Sociais 

1.108,16 
Faxineiro 

ASSOCIAÇÃL, J ENHOR BOM JESU~ - LAR SÃO VICEf ) DE PAULO 
CNPJ 49.274.996/0001-12 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

Cronograma de Desembolso 

Mês 2 Mês 3 Mês4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

2.319,73 2.319,73 2.319.73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319.73 2.319.73 

14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 14.896,80 

4.164,99 4.164,99 4.164,99 4.164,99 4.164,99 4.164,99 4.164,99 4.164,99 

2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 2.553,57 

3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 3.923,37 

2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 2.325,85 

2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 2.268,42 

1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 1.315,92 

3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 3.562,34 

2.319,73 2.319.73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 2.319,73 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

611 ,81 611 ,81 611,81 611,81 611 ,81 611 ,81 611,81 611 ,81 

3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 3.798,95 

1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 1.214,71 

649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 649,75 

1.108, 16 1.108,16 1.108,16 1.108,16 1.108,16 1.108,16 1.108,16 1.108,16 

Mês 10 Mês 11 7 -Total 

2.319,73 2.319,73 25.517,04 

14.896,80 14.896,80 163.864,81 

4.164,99 4.164,99 45.814,90 

2.553,57 2.553,57 28.089,28 

3.923,37 3.923,37 43.157,08 

2.325,85 2.325,85 25.584,36 

2.268,42 2.268,42 24.952,62 

1.315,92 1.315,92 14.475,12 

3.562,34 3.562,34 39.185,74 

2.319,73 2.319,73 25.517,03 

240,00 240,00 2.640,00 

R$ 438.797,98 

611,81 611,81 6.729,91 

3.798,95 3.798,95 
a 

41 .788,450 

1.214,71 1.214.71 N 13.361 ,81 CJl 

e,;-:, 
649,75 649,74 7.147,24 

1.108,16 1.108, 15 12.189,75 



2.6 
Obrigações Sociais 

600,02 
Fisioterapeuta 

2.7 
Obrigações Sociais 

571 ,35 
Lavadeira 

2.8 
Obrigações Sociais 

366,95 
Motorista 

Obrigações Sociais 
2.9 Tecnico de 835,21 

enfermagem 

2.10 
Obrigações Sociais 

567,36 
Coord. Adm 

2.11 
Obrigações Sociais 

60,00 
Contador 

ASSOCIAÇÃL .JENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICEr ): DE PAULO 
CNPJ 49.274.996/0001-12 

Rua Gama Cerqueira, nº 430, São José - CEP: 14940-000 - lbitinga/SP 
Telefone: (16) 3342-2509. 

600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 600,02 

571 ,35 571 ,35 571 ,35 571,35 571 ,35 571 ,35 571,35 571,35 

366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 

835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 835,21 

567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

3 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

3.1 Proc de Dados R$1 .760,00 R$1 .760,00 R$1.760,00 R$1 .760,00 R$1.760,00 R$1 .760,00 R$1 .760,00 R$1 .760,00 R$1 .760,00 

TOTAL PROJETO 

600,02 600,01 6.600,21 

571 ,35 571 ,34 6.284,84 

366,95 366,94 4.036,44 

835,21 835,20 9.187,30 

567,36 567,35 6.240,95 

60,00 60,00 660,00 

Subtotal R$ 114.226,90 

R$1.760,00 R$1.760,00 R$19.360,00 

Subtotal R$ 19.360,00 

R$ 572.384,88 

lbitinga (SP), 05 de dezembro de 2019 

~ 

PRESIDENTE 

o 
o 
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PROCESSO N° qg ~ ) 9 4 

OFÍCIO N°: ----

DATA 0 q ! 1 rL ! q 9 

'-· 000258 

, 
PREFEITURA DO MUNICIPIO 

DE IBITINGA 

CNPJ 45.321.460/0001-50 

20 '5. 

INTERESSADO ~ . c,_.J;:_ . ClJ ~~ . Oi [,,._,,· ~ -

ASSUNTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO 

45.321.460/0001-50 

FICHA DO PROTOCOLO I PROCESSO 

000259 
2019 

pag. 1 de 1 

NÚMERO: 0000009820 I 2019 TIPO: PROTOCOLO 

DATA: 09/12/2019 HORA: 10:28:59 RESPONSÁVEL: ESTELA M.CIONI 
PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS 

INTERESSADO: 000282 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE PROTEÇÃO A CRIANÇA- PROJ CRIANÇA FELIZ 
ASSUNTO 

ENCAMINHA PLANO DE TRABALHO 

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO 

L.D.O 

PROTOCOLANTE: 

CPF do PROTOCOLANTE: 

RG do PROTOCOLANTE: 

DETALHES 00 TRAMITE 

Chave Web: 1E928N1012C 

ITEM 2 DATA TRAM.: 09/12/2019 Hora Tramite: RECEBIDO: O 

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO 

SETOR DESTINO : 

RELATOR: 

DESCRICÃO DO PARECER 

SETOR ATUAL: SEC DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

PARECER: 
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PROJETO CRIANCA FELIZ 

(r0Q'2 60 

Associação Cristã de Protecão à Infância e Juventude - C.N.P.J. <M.F.l 02.481.65410001 - 00 
R: Francisco Mateus de Oliveira. n"511 - Palnelras l- lbltlnqa!SP-1494fH)()()- Fone: <01613341-7566 

Ibitinga (SP), 05 de dezembro de 2019. 
Ofício nº 119/2019 
Assunto: Encaminha Plano de trabalho 

O Projeto Criança Feliz - Associação 

/'Cristã de Proteção á Criança, vem apresentar a Vossa Excelência o "Plano de Trabalho de acordo com 

edital chamamento público 010/2019 para o exercício de 2020. 

nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração. 

Exma Sra Cristina M. K. Arantes 
Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga - SP 

Apresentamos, nesta oportunidade, 

Presidente 

Marcos A. A. Lourenço 
Presidente 

CPF· 549_973.728-20 



000261 

05 de dezembro de 2019 
À Prefeitura Municipal de Ibitinga 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMDS 010/2019 

Referente: Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude - Projeto 
Criança Feliz 

De acordo com o que preconiza o artigo 7.3 .1 do presente edital, 

encaminhamos o respectivo projeto de proponência da (o) nome do proponente: 

( X ) Plano de Trabalho; 

( X) Planilha Orçamentária; 

( X ) Cronograma de Desembolso; 

( X ) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 
previstas no art. 33 da Lei federal nº 13.019, de 2014; 

( X ) Ata de eleição do quadro dirigente atual; 

( X) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

( X ) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

----.. ( X ) comprovante( s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto 
de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, 
consistente(s) em atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou 
entidade(s) da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil; 

(X) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

( X) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 

( X) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-CRF); 



:: 

~. 
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( X) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

( X) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de 
que a OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 
13.019, de 2014, conforme modelo constante do Anexo ill; 

( X) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção 
de condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a 
previsão de contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV; 

( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade, conforme modelo constante do Anexo V; 

( X ) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, 
pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme modelo 
constante do Anexo VI. 

( ) CD ou Pendrive dos documentos elaborados. 

Cordialmente, 
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Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude 
C.N.P.J. CM.F.) 02.481.654/0001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- Ibitinga/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME DO PROJETO: Projeto Criança Feliz 

~A DE ATUAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes -
Alta Comolexidade 

1 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude - Projeto Criança Feliz 

CNPJ nº: 02.481.654/0001-00 

Endereço: Francisco Mateus de Oliveira Nº 511 !complemento.: 

Bairro: Paineiras 1 Cidade: lbitinga !Estado: SP 1 CEP: 14.940-000 

Telefone: 16 3341-7566 Fax: E-mail:projeto.ibitinga@gmail.com 

Endereço Internet: 

Técnicos responsáveis pelo projeto: 

Geruza Oliveira de Aquino- Psicóloga 

Eliana Cassini Soares da Costa - Assistente Social 

Telefone: 16 3341-7566 !Fax: E-mail: projeto.ibitinga@gmail.com 
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Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude 

C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 
Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- lbitinga/SP- 14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

l/Endereço e/ou Região de Atuação do Projeto: 

ua Francisco Mateus de Oliveira nº 511 - Bairro Paineiras 1 -lbitinga-SP- 16 3341-7566 

Projeto Criança Feliz tem como objetivo abrigar, oferecer um lar provisório 24 horas ininterrupta 
dar toda assistência necessária 20 crianças/adolescentes de ambos os sexos em situação de risco o 
iolação de direitos, encaminhadas pelo Poder Judiciário da Comarca ou Conselho Tutelar. 

esumo do projeto: 

Entidade desde 1998 vem atuando na área, acolhendo crianças e adolescentes da que sã 
itimizadas, por meio de suas histórias de vida marcadas pelo abandono, maus tratos, abuso sexual, 
so abusivo de drogas por parte de familiares. 
convivência familiar e comunitária é direito fundamentalmente que vem sendo violado é retrato d 

Brasil real, onde um enorme contingente de farru1ias, por razões históricas e estruturais, sobretud 
evido ao profundo impacto das transformações sociais e econômicas das últimas décadas, enfren 
ande dificuldade em assumir e exercer adequadamente sua função social mais importante, a de cri 
educar os próprios filhos e filhas. A farru1ia tantas vezes abandonada e vitimizada, submetida ' 

iolência estrutural, que se traduz em precaríssimas condições de vida, na falta do alimento, d 
oradia, da educação de qualidade, do trabalho, da saúde, enfim, na impossibilidade de acesso ao 

ens fundamentais que, numa sociedade urbana e contemporânea como a nossa, definem um 
xistência minimamente digna. Credora de direitos e em estado de subcidadania, investir ness 
arru1ia, emancipá-la, descobrir e resgatar o seu valor é a condição essencial para à garantia do 
ireitos das crianças e adolescentes. 
m suma o serviço de acolhimento constitui-se na aproximação e vinculação a outros serviços, be 
orno a reintegração com a farru1ia, primando pelos direitos estabelecidos pelo ECA, LOAS 
onstituição. 

ºde beneficiários (direto) atendidos: 
O crianças e ou adolescentes (O a 18 anos) 

oração do projeto (nº meses): 

usto per capta/mês: 

$ 2.261,58 

2 
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Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude 
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1. Identificação do projeto: Projeto Criança Feliz 
---·-----·-----~ 

1.1. Instituição proponente: Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude 1 

--·--··---···-·-·--·-J .• ·---·----·----··· 

1-L 2 CNPJ: 02.481.654/0001-00 1 

~=:J~ 8;~' oo~~o _ _l_____~' ~~[- l~o_n_ta~E-!}~~~1 
i 1.6 Site: 

1.7 Certificações: 

CRCE ( ) CEBAS ( x) Utilidade Pública Estadual ( x) 
Utilidade Pública Municipal ( x ) 
CMAS ( x) 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adol~s~ente ( x ) _ 
Conselho Municipal de Saúde ( ) Conselho Mun1c1pal de Educaçao 

1 1.8 Nome do Responsável legal: Marcos Antonio Arruda Lourenço -\ 
1--···-· -· 1:9·-i{i;·5·:621·:908·--------------------------------· ····---·---·1·····-··---iJ()--()";;ã~i;;~"d-id~;;-ssP .sP - 1 

1. Histórico da organização 

Nasceu em 1998, na residência de sua fundadora, D . Zilda Atanazin, onde ficou por muito 

tempo. 
Em Setembro de 2001 D. Zilda deixou a Instituição por motivos familiares, foi então que um 

grupo de pessoas, que do Projeto tinha se aproximado, acabou por levar o sonho de D. Zilda adiante, 
graças ao desprendimento e determinação do novo grupo, a Entidade logrou finalmente, alcançar a 
razoável estabilidade. Em 2002 a Instituição recebeu em doação um terreno da municipalidade. O 
terreno foi registrado em outubro de 2003 e em 2005 sua construção foi iniciada sob a 
responsabilidade do engenheiro Dr. Naim Abrão Alem Neto que com a ajuda da população e 
diversos empresários da cidade concluiu a obra no mês de abril de 2007, cuja inauguração oficial foi 
marcada para o dia 12 de outubro do mesmo ano. 

Diante da complexidade das Relações Socioeconômicas que marcam o século XXI, em que as 
desigualdades acentuam os problemas sociais, entende-se que é necessário unir ações de órgãos, 
instituições governamentais e famílias no sentido de minimizá-las. 

2. Justificativa 

O Projeto Criança Feliz tem como objetivo abrigar, oferecer um lar provisório 24 horas 
ininterruptas e dar toda assistência necessária a crianças/ adolescentes em situação de risco social e 
pessoal ou violação de direitos. 

Entendendo como medida de proteção aquela que indique o afastamento da criança ou do 
adolescente de seu contexto familiar, podendo ocasionar suspensão temporária ou ruptura dos 
vínculos, deve ser uma medida rara, fora do comum, excepcional, pois a convivência familiar e 
comunitária é direito fundamental de toda criança e de toda e todo adolescente. Nossa missão visa à 
humanização e a socialização de crianças e adolescentes em Acolhimento ~ion~ 
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proporcionando um espaço ideal e privilegiado ao desenvolvimento integral dos indivíduos 
atendidos, zelando pela manutenção e preservação dos vínculos familiares. 

Enquanto o acolhimento familiar - seja na família de origem ou numa substituta na modalidade 
adoção - não é definido pelas instâncias judiciais, é imperioso que a criança tenha um referencial 
positivo dos cuidados físico e emocional. E, atentando para o significado do verbete ACOLHER: 1. 
dar acolhida a; 2. atender; 3. aceitar; 4. abrigar-se, refugiar-se - Adj. Acolhedor. (Dicionário Ediouro 
da Língua Portuguesa, 2001), sabe-se que a sua "essência" é significativamente ... MAIOR. 

Seguindo as coordenadas das propostas existentes no tocante ao re-ordenamento institucional e 
pautado em ações com base na legislação específica que se garanta a política da proteção integral 
especial de alta complexidade é que primamos pela qualidade no atendimento à criança submetida à 
medida de proteção, 'abrigo'. (Inciso IV Art. 90/ECA) 

Atuamos na modalidade abrigo onde crianças e ou adolescentes permanecem por alguns meses 
ou como medida emergencial de proteção, onde muitas vezes por diversos motivos necessitam ser 
retirados do núcleo familiar até que a família se reorganize ou que sejam trabalhadas algumas 
vulnerabilidades, para que a reintegração aconteça de forma segura, garantindo seus direitos. 
Investindo em ações que permitam o retomo das crianças e adolescentes as suas famílias de origem e 
encaminhando os familiares aos programas de apoio e orientação sócio-familiar para emancipação 
dos mesmos. 

Durante o período de permanência buscamos oferecer as crianças e adolescentes, suporte 
profissional para minimizar os efeitos da medida, considerando a vinculação afetiva. No ano de 2017 
o Serviço atendeu 40 crianças / adolescentes sendo em média 20 atendimentos mês. Desse total 80% 
dos casos envolviam negligencias, vulnerabilidades ou violência domestica devido ao uso abusivo de 
álcool e outras drogas, por parte dos genitores ou responsável, 10% suspensão da suspensão do 
poder familiar tem como principal motivo problemas de saúde mental do responsável, 05% abuso ou 
exploração sexual , 05% dos casos envolve adolescentes com vivencia de rua e conflitos familiares. 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

O município de lbitinga está localizado na região centro-oeste do Estado de São Paulo, situado 
na microregião de Araraquara, com uma distancia de 351 km da capital é um município de pequeno 
porte e tem sua população estimada em 2015 em 57.649 habitantes. Possui uma área de 689,391 km. 
O município possui um distrito chamado Cambaratiba. Alguns moradores chamam carinhosamente 
de "Cidade Ternura", lbitinga é considerada a Capital Nacional do Bordado, produto base de toda a 
economia do município. Sua indústria e quase que totalmente voltada a essa área da indústria têxtil. 
O turismo comercial é uma das principais fontes de renda de lbitinga, Juntamente com as 
exportações do seu principal produto e a agropecuária, onde se destacam as culturas de laranja e 
cana-de-açúcar. 

É o único Serviço ( modalidade Abrigo) com atendimento para Crianças de Adolescentes que 
atua na cidade e região. Enquanto Instituição, buscamos zelar pelo bem estar dos usuários e 
familiares. Oferecendo qualidade no atendimento garantindo qualidade de vida e promovendo ações 
que possibilitam condições dignas de moradia, saúde, educação, habitação, reabilitação, lazer, 
cultura e reintegração familiar, conforme manual de Orientações Técnicas para Serviço de 
Acolhimento. 

4 
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4. Abrangência Geográfica 

A Entidade atende bairros da área urbana/rural do município de Ibitinga e Comarca. Atualmente 
atendemos crianças e adolescentes das Comarcas de Iacanga, Borborema e Urupês através de termo de 
colaboração conforme demanda. 

5. Objetivos do Projeto 

5.1. Objetivo Geral 

O Projeto Criança Feliz tem como objetivo abrigar, oferecer um lar provisório 24 horas 
ininterruptas e dar toda assistência necessária 20 crianças/adolescentes de ambos os sexos em situação 
de risco ou violação de direitos, encaminhadas pelo Poder Judiciário da Comarca ou Conselho Tutelar. 

5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

• Ofertar atendimento personalizado, individualizado e especifico não padronizando 
comportamentos, de acordo com Manual de Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes; 

• Propor ações voltadas às atividades do cotidiano tais como: regras básicas de convivência, 
trabalho em grupo, cuidados com higiene e pertences comuns e pessoais; 

• Zelar pela manutenção e preservação dos vínculos familiares propondo ações que visam à 
reaproximação com as famílias; 

• Possibilitar a convivência comunitária; 
• Inclusão de adolescentes em cursos profissionalizantes visando à preparação para mercado de 

trabalho; 
• Ações de incentivo ao reingresso escolar através de atividades de reforço e auxilio nas tarefas 

extraclasse, projetos de leitura, atividades lúdicas e pedagógicas; 
• Reunião com a equipe para estudo caso a caso e acompanhamento da evolução de cada caso, 

tendo em vista ofertar atendimento especifico de acordo com a demanda. 
•Encaminhamento dos familiares à rede de atendimento; 
• Visitas e reuniões para orientações tendo em vista reintegração familiar; 
•Oficinas de artesanato e pintura desenvolvimento de aptidões; 
• Acompanhamento psicológico individual e em grupo; 
• Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade do 

reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem/extensa. 
• Desenvolver juntamente com as adolescentes condições para a independência e o auto

cuidado. 

6. Beneficiários - público alvo a ser abrangido 

5 
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Crianças e adolescentes em situação de risco e violação de direitos / faixa etária O a 17 anos e 11 

meses 

6.1. Beneficiários Diretos 

O Projeto Criança Feliz tem como objetivo abrigar, oferecer um lar provisório 24 horas 
ininterruptas e dar toda assistência necessária 20 crianças/adolescentes de ambos os sexos em situação 
de risco ou violação de direitos, encaminhadas pelo Poder Judiciário da Comarca ou Conselho Tutelar. 

6.2. Beneficiários Indiretos 

20 farrn1ias e a sociedade lbitinguense, que terá um projeto de referencia no cuidado de crianças 
e adolescentes em regime de acolhimento institucional. 

7. Metodologia 

O PROJETO CRIANÇA FELIZ é um Abrigo mantido pela Associação Cristã de Proteção à 
Criança, sua capacidade de atendimento é para 20 (vinte) crianças de zero a 18 anos, que são 
encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude e/ou Conselhos Tutelares da Comarca de 
lbitinga e região (Tabatinga, Iacanga e Borborema), motivados por situações de risco e violação de 
direitos. 

Descritivo da rotina 

Atividade Segunda - Terça- Quarta- Quinta- Sexta- Sábado Domingo 
s feira feira feira feira feira 

6:00 hs as 6:00 hs 6:00 hs 6:00 hs 6:00 hs Livre Livre 
Despertar 9:00 hs as 9:00 as 9:00 as 9:00 as 9:00 
Fazer hs hs hs hs 
higiene 
pessoal 
Café da 6:00 hs as 6:00 hs 6:00 hs 6:00 hs 6:00 hs Até 10:30 Até 10:30 hs 
manhã 9:30 hs as as 9:30 as 9:30 as 9:30 hs 

9:30hs hs hs hs 
Escola Manhã Manhã Manhã Manhã Manhã ----------- -------------

7:00 hs as 7:00 hs 7:00 hs 7:00 hs 7:00 hs 
12:00 hs as 12:00 as 12:00 as as 12:00 

hs hs 12:00 hs 

tP hs 
Tarde Tarde Tarde Tarde 
12:30 hs as 12:30 hs 12:30 hs Tarde 12:30 hs 

6 
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Manhã 
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Descanso 
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s de 
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18:00 hs as 18:00 as 18:00 12:30 as 18:00 
hs hs hs as hs 

18:00 
hs 

9:00 hs as 9:00 hs 9:00 hs 9:00 hs 8:00 hs 
11:30 hs as 11:30 as 11:30 as as 9:00 

hs hs 11:30 hs 
hs 

São Manhã 

----------- ----------- 2° mês --------- ---------- realizadas 9:00 hs as 
diversas 11:00 hs 
atividades 

Aniversa dentro e Tarde 
ri antes fora do Livre 
do mês ambiente conforme 

institucional agendamento 
conforme 
agendament 
o 

11:30 hs as 11:30 hs 11:30 hs 11:30 11:30 hs 11:30 hs as 11:30 hs as 
12:45 hs as 12:45 as 12:45 hs as as 12:45 12:45 hs 12:45 hs 

hs hs 12:45 hs 
hs 

13:00 hs as 13:00 hs 13:00 hs 13:00 13:00 hs 13:00 hs as 13:00 hs as 
14:30 hs as 14:30 as 14:30 hs as as 14:30 14:30 hs 14:30 hs 
conforme hs hs 14:30 hs conforme conforme 
necessidade/ conform conform hs conform necessidade necessidade/ 
faixa etária e e conf or e / faixa etária faixa etária 

necessid necessid me necessid 
ade/ ade/ necessi ade/ 
faixa faixa da de/ faixa 
etária etária faixa etária 

etária 
15:00 hs as 15:00 hs 15:00 hs 15:00 15:00 hs 15:00 hs as 15:00 hs as 
15:30 hs as 15:30 as 15:30 hs as as 15:30 15:30 hs 15:30 hs 

hs hs 15:30 hs 
hs -

15:00 hs as 15:00 hs 15:00 hs 15:00 15:00 hs \ 
16:00 hs as 17:00 as 17:00 hs as as 17:00 ) conforme hs hs 17:00 hs V'-necessidade conform conform hs conform 
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lúdicas/ 
projeto 
leitura/ 
cidadania 
e valores/ 
método 
Augusto 
Cury 
Artesanat 
o, pintura 
e oficina 
geração 
de renda 

Natação e 
demais 
esportes 

Visitas 
dos pais 
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e e confor e 
necessid necessid me necessid 
ade ade necessi ade 

d ade 

09:00 hs 09:00 hs 09:00 hs 09:00 09:00 hs --------------- ----------------
as 11:00 hs / as 11:00 as 11:00 hs as as 11:00 ---
das 15:00 as hs/ das hs /das 11:00 hs /das 
17:00 hs 15:00 as 15:00 as hs/ das 15:00 as 

17:00 hs 17:00 hs 15:00 17:00hs 
as 
17:00 
hs 

Livre Livre Livre Livre 9:00 hs Livre Livre 
as 10:30 
hs 

15:00 hs 
as 17:00 
hs 
Dividido 
sem 
turmas 
de 
acordo 
com 
faixa 
etária 

As visitas As As As As As visitas As visitas 
acontecem visitas visitas visitas visitas acontecem acontecem 
diariamente acontece acontece acontec acontece diariamente diariamente 
conforme m m em m conforme conforme 
disponibilida diariame diariame diariam diariame disponibilid disponibilida 
de da família nte nte ente nte ade da de da família 
e necessidade conform conform confor conform farm1ia e ea 
da criança e e me e necessidade necessidade 

disponibi disponibi disponi disponibi da criança da criança 
lidade da lidade da bilidade lidade da 
farm1ia e família e da família e 
necessid necessid família necessid 1 ,/\ ade da ade da e ade da 
criança cnança necessi criança 

dade da ..._ 
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criança 
18:30 hs as 18:30 hs 18:30 hs 18:30 18:30 hs 18:30 hs as 18:30 hs as 
19:30 hs ou as 19:30 as 19:30 hs as as 19:30 19:30 hs ou 19:30 hs ou 
conforme hs ou hs ou 19:30 hs ou conforme conforme 
necessidade conform conform hs ou conform necessidade necessidade 

e e conf or e 
necessid necessid me necessid 
ade ade necessi ade 

d ade 
10:30 hs as 10:30 hs 10:30 hs 10:30 10:30 hs Livre Livre 
11:30 hs as 11:30 as 11 :30 hs as as 11:30 

hs hs 11:30 hs 
17:30 hs as hs 
20:30 hs 17:30 hs 17:30 hs 17:30 hs 

as 20:30 as 20:30 17:30 as 20:30 
hs hs hs as hs 

20:30 
hs 

Os horários Os Os Os Os Os horários Os horários 

de banho são horários horários horário horários de banho de banho são 

livres pois de banho de banho s de de banho são livres livres pois 

atendem as são livres são livres banho são pois atendem as 

necessidades pois pois são livres atendem as necessidades 

das crianças atendem atendem livres pois necessidade das crianças 

ou as as pois atendem s das ou 

adolescentes necessid necessid atende as crianças ou adolescentes 

atendidos ades das ades das mas necessid adolescente atendidos 

crianças crianças necessi ades das s atendidos 
ou ou dades crianças 
adolesce adolesce das ou 
ntes ntes criança adolesce 
atendido atendido sou ntes 
s s adolesc atendido 

entes s 
atendi d 
os 

20h30 mas 20h30m 20h30ma 20h30 20h30 hs 20h30m as 20:30 hs as 
22:00 hs ou as 22:00 s 22:00 hs as as 22:00 22:00 hs ou 22:00 hs ou 
conforme hs ou hs ou 22:00 hs ou conforme conforme 
necessidade conform conform hs ou conform necessidade ~Widade e e confor e 

necessid necessid me necessid 
ade ade necessi ade 
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d ade 
Conforme Conform Conform Confor Conform Conforme Conforme 
necessidade e e me e necessidade necessidade 

necessid necessid necessi necessid 
ade ade d ade ade 

Passeios e Semanalment Semanal Semanal Semana Semanal Semanalme Semanalment 
atividades e conforme mente mente lmente mente nte e conforme 
de lazer e programação conform conform confor conform conforme programação 
recreação e e me e programaçã 

program program progra program o 
ação ação mação ação 

*Todas as ações desenvolvidas pelo Serviço de acolhimento conforme demanda e garantem o 
respeito à individualidade e aptidão de cada usuário e suas famílias. 
*As atividades são realizadas de acordo com faixa etária. 
*A rotina descrita poderá sofrer alteração tendo em vista o melhor interesse dos atendidos. 

8. Resultados Esperados 

A proposta de trabalho tem por finalidade, oferecer atendimento gratuito na forma de 
acolhimento Institucional às crianças e adolescentes cujos direitos tenham sido violados ou 
ameaçados, nesse sentido o Projeto busca defender e garantir condições de vida com dignidade, 
propiciar aos usuários a construção progressiva da autonomia e do protagonismo no desenvolvimento 
de suas atividades de vida diária, na participação social e comunitária e o fortalecimento dos vínculos 
familiares com vistas à reintegração. O Serviço zela pela provisoriedade do acolhimento, buscando 
alternativas para que esse tempo não venha significar pressa e sim seriedade no trabalho. 

9. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Processo de Monitoramento e Avaliação (indicadores qualitativos e quantitativos) 
... ......................... ....................... .. .... .............. .. . ......... . 

Resultado (s) Indicadores qualitativos Indicadores Meios de Verificação 

Melhoria da saúde 
nutricional 

quantitativos 
Ganho de peso, sendo que a 100% das crianças e 
maioria chega ao serviço adolescentes atendidos 
com baixo peso e distúrbios receberão o mínimo de 05 
:alimentares. refeições diárias, 

balanceadas com todos os 
nutrientes necessários. 

Ficha de avaliação mensal 
'com a nutricionista. 
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Ampliação conhecimento, 100% das crianças e ·Boletins escolares e relatório 
rendimento escolar e desenvolvimento hábitos de adolescentes participando ~da evolução educacional. 
Melhora no 

comportamento em leitura e escrita, maior de ações de reingresso 
sala de aula. participação nas atividades escolar e acompanhamento 

lúdicas, pedagógicas e faz das tarefas extraclasse. 
de conta de forma ativa. 

' 
Melhor interação com Crianças e adolescentes Participação ativa de 100% Ficha de participação e 
o grupo e socialização ,socializados realizando das crianças e adolescentes frequência. 
com membros da 'atividades diversificadas de na comunidade e em 
comunidade. 'acordo com suas aptidões. atividades fora do ambiente , 

Formação Profissional 
(cargo) 

1 Coordenadora 

1 Nutricionista 

institucional como natação, 
futebol, participação em 
atividades culturais, lazer e 
recreação vem favorecendo . 
a socialização e interação 
com outras crianças e 
adultos, evitando assim 
sentimento de exclusão da 
sociedade; 

10. Recursos Humanos 

ºde horas/ 
Função no projeto semanal 

estão da Entidade; Elaboração, em 40 horas 
onjunto com a equipe técnica e demais emanais 
olaboradores, do projeto político-

dagógico do serviço; Organização da 
seleção e contratação de pessoal e 
supervisão dos trabalhos desenvolvidos; 

iculação com a rede de serviços; 
iculação com o Sistema de Garantia de 

irei tos. 

valiação nutricional e acompanhamento O horas 
as crianças e adolescentes do serviço; emanais 
laboração cardápio semanal conforme 
arâmetros nutricionais; cotação e 
ompras, organização dispensa de 
limentos. 

ínculo 
(CLT, 

restador 

CLT 

CLT 
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1 Pedagoga eforço escolar, auxilio atividades extra 
lasse, atividades lúdicas e pedagógicas, 
rojeto de leitura e escrita, cotação de 
istórias, aplicação método inteligência 
ultifocal Dr. Augusto Cury, atividades n 

sala de informática. 

LT 

1 Artesã ficinas de artesanato e pintura; oficinas 
rofissionalizantes e de geração de renda 
om as farm1ias e atendidos no serviço. 

estador Serviço 

11 Educador Social 
07 diurno/04 noturno) 

Auxiliar de educador 

uidados básicos com alimentação, horas 
igiene e proteção; 
rganização do ambiente (espaço físico e 

tividades adequadas ao grau de 
esenvolvimento de cada criança ou 
dolescente); Auxílio à criança e ao 

adolescente para lidar com sua história de 
vida, fortalecimento da auto-estima e 
onstrução da identidade; 
rganização de fotografias e registros 

individuais sobre o desenvolvimento de 
ada criança e/ou adolescente, de modo a 
reservar sua história de vida; Transporte 

acompanhamento nos serviços de saúde, 
ducação, profissionalização entre outros 

serviços requeridos no cotidiano. 
onstrução afetiva de vínculos para que a 
riança ou adolescente se sinta protegido 
rovocando sensação de aconchego, 
roteção e intimidade com os atendidos. 
poio na preparação da criança ou 

adolescente para o desligamento 
'untamente com equipe técnica do Serviço. 

poio às funções do educador; horas 
Cuidados com a moradia (organização e Semanais 
limpeza do ambiente e preparação dos 
alimentos, dentre outros). 

CLT 

CLT 
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Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- Ibitinga/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

quipe técnica 
1 Assistente Social e O 1 
sicóloga 

laboração, em conjunto com o/a 
oordenador (a) e demais colaboradores, 
o PPP do serviço; Acompanhamento 
sicossocial dos usuários e suas 
espectivas fanu1ias, com vistas à 
eintegração familiar; 
poio na seleção dos educadores; 
apacitação apoio e acompanhamento dos 
abalhos desenvolvidos pelos educadores; 
ncaminhamento, discussão e 
lanejamento conjunto com outros atores 
a rede de atendimento e do SGD das 

intervenções necessárias ao 
acompanhamento das crianças e 
dolescentes e suas fanu1ias; Organização 

das informações das crianças e 
adolescentes e respectivas fanu1ias, na 
orma de prontuário individual; 
laboração, encaminhamento e discussão 
om a autoridade judiciária e Ministério 
' blico de relatórios semestrais sobre a 

situação de cada criança e adolescente 
apontando: 

I- possibilidades de reintegração 
amiliar; 

II- necessidade de aplicação de 
ovas medidas; ou, 

III- quando esgotados os recursos de 
manutenção na fanu1ia de origem, a 

ecessidade de encaminhamento para 
doção; 

Preparação da criança I adolescente 
ara o desligamento; Mediação, em 
arceria com o educador de referência, do 
rocesso de aproximação, fortalecimento 
u construção do vínculo com a fanu1ia de 
rigem ou adotiva, quando for o caso. 

Elaboração PIA (Plano Individual 
de Atendimento) 

O horas 
emanais 

CLT 
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Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- 'Ibitinga/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

d 

li 11. Cronograma de execução do projeto (especificar mês a mês as atividades desenvolvidas) 
!! 

Plano de Trabalho Anual 

~tividades/Mês 

!Acolhimento Institucional com atendimento 2 
boras ininterruptas como atendiment 
lemergencial através do Conselho Tutelar o 
!através de Guia de Acolhimento emitidas V ar 

, r 
!Infância e Juventude. 
pf erecer um ·-··-lar--p-rov1sono 

lassistência necessária. 
! 

b rganização da rotina: Organizamos rotilla--e 
~onjunto com educadores e usuários d 
!serviço, como forma de organização das ações, 
!sempre levando em conta o publico alv 
podendo ser modificada a qualquer moment 
!atendendo melhor interesse dos usuários. 
!Acreditamos que organizar a rotina tra 
~quilíbrio, acalma e dá segurança. 

1 1 

r-f- -1--+--··-····· ·········· ··········-·-·····-· ·-
1 

1 

1 
1 i 

+--+- -+---t--··-·····-·-····--·---···- ····-
~ r r 1 

jAtividades lúdicas e pedagógicas, buscando 
!estimular processo de aprendizagem, 
~esenvolvimento das potencialidades, 
~ro~ovendo ações de inc~ntivo a l~itura 
iescnta, o faz-de-conta, açoes de remgress 
h colar, estimulando de acordo com faix 
~tária; 
!Aplicação método Augusto Cury Inteligência 
jMultifocal Inteligência Multifocal acontece 
!semanalmente e auxilia na construção das 
~elações intra e interpessoais saudáveis e como 
!aprender a se relacionar consigo mesmo e com 
los outros, bem como a tolerância, o trabalho 
~m equipe, a administração de conflitos e o 
j • 

icar1sma; 

fEncaminhamentos médico, odontológico, 
~onoaudiólogo e demais profissionais 
J< conforme demanda) 
i .. --·---···---· --·-
~º~ª~ de conversa e atend~ento psicológico 
1md1v1dual ou grupo para orientação 

/Reuniões e encontros com a comunidade 
pcorrem semanalmente; 

li 1 1 1 

i 1 

1 . 1 

r 
1 

1 
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Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude 

C.N.P.J. CM.F.) 02.481.654/0001-00 
Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- Ibitinga/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

[Comemorações em datas especiais 
!(aniversário, dia das mães, pais, páscoa e festas 
!final de ano) 
! 

!Projeto minha história: onde são registrados os 
riomentos da vida da criança ou adolescente 
ldurante o período em que permanece no 
!serviço de acolhimento, onde através de 
~egistro como fotos com amigos, datas 
!comemorativas, principais acontecimentos, 
f olagem de objetos, é contado á história de 
!Vida da criança ou adolescente; 

fRealizamos atividades culturais de lazer e 
~ecreação, viagens e passeios visando à 
!socializa ão das crian as e adolescentes; 
1Semanalmente as famílias realizam visitas com 
~bjetivo de promover o fortalecimento de 
ivínculos; 
lf>rojeto cidadania e valores: Semanalmente, o 
lf>rojeto visa resgatar e salientar valores como; 
~reservação meio ambiente, colaboração, 
regras de convivência, atenção, honestidade, 
~reservação da casa e patrimônio públicos, 
iconscientizando sobre a importância da 
1 

!educação para á cidadania, priorizando o 
1aprendizado de valores e boas maneiras; 

!Atividades culturais de lazer e recreação: 
jParticipação em atividades culturais de lazer e 
~ecreação, passeios em parques, chácaras e 
~anchos, apresentações musicais e teatrais 
1 

jvisando socialização, interação e compreensão 
\das regras; 
1 

1 r 
! 
[x 
1 

1 

1 
1 

1 

r 

i 

1 
1 
1 

1 r 
~ 

lbitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Marc s Antonio Arruda Lo 
Presidente 

k 
1 

~ 

1 

1 
1 
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1 -Nº 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Projeto Criança ) eliz - Associação Cristã de Proteção à lnfâncí~ e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras 1- lbitinga/SP - 14940-000 - Fone: (016) 3341-7566 

Planilha Orçamentária 

2-ltem 3 - Detalhamento 3-Quant. 4-Unidade 5-Duração 6-Valor Un 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas 
~amllias; Encaminhamento, discussão e plane~mento conlunto com 

~ssistente Social outros atores da rede de atendimento e do GD das in ervenções 1 salário 11 R$4.072,85 necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas mensal 
famílias; Capacitação apoio e acompanhamento dos trabalhos 
desenvolvidos pelos educadores; 

~companhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas 

Psicologo ~amílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos 1 salário 11 R$ 3.105,00 educadores; Capacitação apoio e acompanhamento dos mensal 
trabalhos desenvolvidos pelos educadores; 

Coordenadora Social 
Gestão da Entidade; Elaboração, em conjunto com a equipe salário R$2.055,86 técnica e demais colaboradores, do projeto político-pedagogico 1 mensal 11 
do serviço 

Auxiliar Coordenadora Social Apoia e auxilia as funções da coordenadora Social 1 salário 11 R$ 1.309,47 mensal 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Organização do salário R$ 5.041,64 Educador Social ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de 4 mensal 11 
desenvolvimento de cada criança ou adolescente); 

Auxiliar de Educador Social Apoio às funções do educador; Cuidados com a moradia (organização e 1 salário 11 R$1.055,05 limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, dentre outros). mensal 

~ 

7-Total 

R$44.801,35 

R$34.155,00 

R$22.614,46 

R$14.404, 17 

R$55.458,04 

R$11 .605,55 

o 
o 
C:) 
['-.) -· O:l 
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Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à lnfânda e Juventude 

C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 
Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras l- lbitinga/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

Responsável pelos cuidados de higiene de toda a estrutura tisica da instituição, 
salário R$1 .075,94 1.7 ~uxiliar de limpeza mantendo o Lar um ambiente agradável e higienizado para a convivência de 1 mensal 11 

odos, auxiliando assim, na saúde dos idosos 

Reforço escola, auxilia atividades extra classe, atividades lúdicas e pedagógicas, 
salário R$1.358,84 1.8 Pedagoga projeto de leitura e escrita, cotação de histórisas, aplicação método inteligência 1 mensal 11 

multifocal Dr Augusto Cury, atividades na sala de informática. 

1.9 Nutricionista Avaliação nutricional e acompanhamento das crianças semanal conforme 1 salário 11 R$1.168,18 
parametros nutricionais; cotação e compras, organização dispensa de alimentos. mensal 

1.10 Contador Responsável pela contabilidade e elaboração das demonstrações financeiras, 1 serviços 11 R$100,00 
como balanço, balancetes e DRE 

Subtotal 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

2.1 !Assistente Social Referente à Provisão: 11% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 1 salário 11 R$ 896,18 alimentação, PIS e IRRF mensal 

2.2 Psicologo Referente à Provisão: 11% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 1 salário 11 R$ 758,95 alimentação, PIS e IRRF mensal 

2.3 Coordenadora Social Referente à Provisão: 9% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 1 salário 11 R$468,95 
alimentação, PIS e IRRF mensal 

2.4 ~uxiliar Coordenadora Social Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 1 salário 11 R$ 347,03 
alimentação e IRRF mensal 

2.5 Educador Social Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 4 salário 11 R$1 .367,50 
alimentação e IRRF mensal 

2.6 ~uxiliar de Educador Social Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 2 salário 11 R$ 304,55 alimentação e IRRF mensal 

2.7 !Auxiliar de limpeza Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 1 salário 11 R$ 308,03 
alimentação e IRRF mensal 

2.8 Pedagoga Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 1 salário 11 R$ 305,00 alimentação e IRRF mensal 

~ 

R$11.835,34 

R$14.947,24 

R$12.849,98 

R$1.100,00 

R$223.n1,13 

R$9.857,98 

R$8.348,45 

R$5.158,45 

R$3.817,33 

R$15.042,50 

R$3.350,05 

R$3.3BB,33 

R$3.355,00 

o 
o 
C::> 
["..) 

-1 
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2.9 Nutricionista 

2.10 Contador 

Subtotal 

3.1 limentos 

Subtotal 

6.1 Proc de Dados 

Subtotal 

TOTAL PROJETO 

) ) 
Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à lnfânCia e Juventude 

C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 
Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras 1- lbitinga/SP - 14940-000 - Fone: (016) 3341-7566 

Referente à Provisão: 8% INSS (empregado) + 8% FGTS+ vale 1 salário 11 R$ 300,05 alimentação e IRRF mensal 

Referente à Provisão: 20% INSS (autonomo) 1 serviços 11 R$ 25,00 

3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 

alimentação será reservada para os assistidos 1 Verba 11 R$ 3.076,50 

4 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

Contratação de empresa especializada preparação e processamento de dados 1 Unidade 11 R$ 700,00 
contábeis e digitação 

R$3.300,49 

R$275,00 

R$55.893,58 

R$33.841,50 

R$33.IU1,50 

R$7.700,00 

R$7.700,00 

R$321 .206,21 

lbitinga (SP), 05 de dezembro de 2019. 

Marcos A. A. Lourenço 
Presidente 

CPF· 549.973.728-20 

o 
C) 
C ) 
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()'.) 
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Projeto Criança i-J liz - Associação Cristã de Proteção à lnfârr~ia e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras 1- lbitinqa/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

Cronograma de Desembolso 

1 -Nº 2 -Item Mês 1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês 7 Mês8 Mês9 Mês 10 

1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica 

1.1 Assistente Social R$ 4.072,85 R$ 4.072,85 R$4.072,85 R$ 4.072,85 R$ 4.072,85 R$4.072,85 R$ 4.072,85 R$ 4.072,85 R$ 4.072,85 R$ 4.072,85 

1.2 Psicologo R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 

1.3 Coordenadora Social R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 R$ 2.055,86 

1.4 Auxiliar Coordenadora 
R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$ 1.309,47 R$1 .309,47 Social 

1.5 Educador Social R$ 5.041 ,64 R$ 5.041 ,64 R$ 5.041 ,64 R$ 5.041,64 R$ 5.041 ,64 R$ 5.041,64 R$ 5.041 ,64 R$ 5.041 ,64 R$ 5.041,64 R$ 5.041 ,64 

1.6 Auxiliar de Educador Social R$ 1.055,05 R$1 .055,05 R$1 .055,05 R$ 1.055,05 R$1.055,05 R$ 1.055,05 R$ 1.055,05 R$1 .055,05 R$1 .055,05 R$1 .055,05 

1.7 Auxiliar de limpeza R$ 1.075,94 R$1 .075,94 R$1 .075,94 R$1 .075,94 R$ 1.075,94 R$1 .075,94 R$1 .075,94 R$1 .075,94 R$1.075,94 R$1 .075,94 

1.8 Pedagoga R$1.358,84 R$1 .358,84 R$1 .358,84 R$1 .358,84 R$1.358,84 R$1 .358,84 R$1.358,84 R$1 .358,84 R$1 .358,84 R$1 .358,84 

1.9 Nutricionista R$ 1.168,18 R$1 .168,18 R$1 .168,18 R$ 1.168,18 R$ 1.168,18 R$1 .168,18 R$ 1.168,18 R$ 1.168,18 R$1.168,18 R$1 .168,18 

1.10 Contador R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 

Subtotal 

2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos 

2.1 Assistente Social R$896,18 R$ 896,18 R$896,18 R$ 896,18 R$896,18 R$ 896,18 R$896,18 R$896,18 R$ 896,18 R$896,18 

2.2 Psicologo R$ 758,95 R$ 758,95 R$ 758,95 R$ 758,95 R$ 758,95 R$758,95 R$ 758,95 R$ 758,95 R$ 758,95 R$ 758,95 

~ 

Mês 11 7 -Total 

R$ 4.072,85 R$ 44.801,35 

R$ 3.105,00 R$ 34.155,00 

R$ 2.055,86 R$ 22.614,46 

R$ 1.309,47 R$14.404,17 

R$ 5.041 ,64 R$ 55.458,04 

R$1 .055,05 R$ 11.605,55 

R$1.075,94 R$ 11.835,34 

R$1.358,84 R$ 14.947,24 

R$1 .168,18 R$ 12.849,98 

R$100,00 R$1 .100,00 

R$223.771,13 

.._ 

.-
R$ 896,18 $ e. 

R 9.857,98 t-...: 
.-~ 

R$ 758,95 R$ 8.348,45 t- • 



Projeto Criança t- ~liz - Associação Cristã de Proteção à lnfá11~ia e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras 1- lbitinqa/SP-14940-000 - Fone: (016) 3341-7566 

2.3 Coordenadora Social R$468,95 R$468,95 R$468,95 R$468,95 R$468,95 R$468,95 R$468,95 

2.4 Auxiliar Coordenadora R$ 347,03 R$ 347,03 R$347,03 R$347,03 R$347,03 R$ 347,03 R$ 347,03 Social 

2.5 Educador Social R$1 .367,50 R$1.367,50 R$1.367,50 R$1 .367,50 R$1 .367,50 R$1 .367,50 R$1.367,50 

2.6 Auxiliar de Educador Social R$ 304,55 R$ 304,55 R$ 304,55 R$ 304,55 R$304,55 R$ 304,55 R$304,55 

2.7 Auxiliar de limpeza R$ 308,03 R$ 308,03 R$ 308,03 R$ 308,03 R$308,03 R$308,03 R$308,03 

2.8 Pedagoga R$ 305,00 R$ 305,00 R$ 305,00 R$305,00 R$ 305,00 R$ 305,00 R$ 305,00 

2.9 N utricion is ta R$ 300,05 R$ 300,05 R$ 300,05 R$ 300,05 R$ 300,05 R$ 300,05 R$300,05 

2.10 Contador R$25,00 R$ 25,00 R$25,00 R$25,00 R$25,00 R$25,00 R$25,00 

Subtotal 

3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente 

3.1 Alimentos R$ 3.076,50 R$ 3.076,50 R$3.076,50 R$ 3.076,50 R$ 3.076,50 R$ 3.076,50 R$ 3.076,50 

Subtotal 

4 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas 

4.1 Proc de dados R$700,00 R$700,00 R$700,00 R$700,00 R$700,00 R$700,00 R$700,00 

Subtotal 

TOTAL PROJETO 

R$468,95 R$468,95 R$468,95 

R$ 347,03 R$ 347,03 R$ 347,03 

R$1 .367,50 R$1 .367,50 R$1.367,50 

R$ 304,55 R$ 304,55 R$ 304,55 

R$308,03 R$ 308,03 R$ 308,03 

R$ 305,00 R$ 305,00 R$ 305,00 

R$ 300,05 R$ 300,05 R$ 300,05 

R$25,00 R$ 25,00 R$25,00 

R$ 3.076,50 R$ 3.076,50 R$ 3.076,50 

R$700,00 R$700,00 R$700,00 

R$468,95 

R$347,03 

R$1 .367,50 

R$ 304,55 

R$ 308,03 

R$305,00 

R$300,05 

R$25,00 

R$3.076,50 

R$700,00 

R$ 5.158,45 

R$ 3.817,33 

R$ 15.042,50 

R$ 3.350,05 

R$ 3.388,33 

R$ 3.355,00 

R$ 3.300,49 

R$ 275,00 

R$55.893,58 

R$33.841,50 

R$33.841 ,50 

R$7.700,00 

R$7.700,00 

R$321.206,21 o 
a 
e::> 

lbitinga (SP), 05 de dezembro de 2019. ~ 
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Projeto Criança f'~liz - Associação Cristã de Proteção à lnfá, 16ia e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.654/0001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras 1- lbitinqa/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 
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Projeto Criança Feliz • A.ssociacão Cristã de Protec;ão à Infância e Juventude 
C.N.P.[ CM.F.> 02.481.65410001·00 

Rua. F'roncivco Mareus d.e Olivei:ra 511Paineiras1- Ibitinga/SP - 14940-000 · Fone: (016! 3341 -7~ 

ESTATUTO SOCIAL 
DO PROJETO CRIANÇA F.EUZ -ASSOCIAÇÃO CRISTÃ OE PROTEÇÃO À 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de Dezembro de 2014. 

ARTIGO 1 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ • ASSOCIAÇÃOCRISTÃ DE 
PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE, também designado PROJETO 
CRIANÇA FELIZ constituído em 07 (sete) de março de 1998, é uma 
associação civil de direito privado. sem fins econômicos. e duração por tempo 
indeterminado. com sede no Município de lbitinga, Estado de São Paulo, à Rua 
Francisco Mateus de Oliveira nº 511 , Jardim Paineiras I, e foro em lbitinga w 

SP. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNP J -
do Ministério da Fazenda sob nº 02.481.654/0001 -00. 

ARTIGO 2 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ tem por finalidade dar assistência 
integral a crianças e adolescentes órfãs ou abandonadas, ou em situação de 
risco. que necessitem de abrigo e cuidados para auxiliá-las em seu 
desenvolvimento, bem como a orientação educacional, social e cultural. 

ARTIGO 3 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ, observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 
eficiência, e não fará qualquer discriminação de raça, sexo, cor, .condição 
social, credo político ou religioso e quaisquer outras formas de discriminação, 
oferecendo serviços gratuitos e permanentes que tenham como diretrizes os 
princípios determinados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

ARTIGO 4 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ terá um Regimento Interno que, 
aprovado pela Assembleia Geral disciplinará o seu funcionamento,. 

. . 

• 
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~RTIGO 5 · O PROJETO CR.IANÇA FELIZ, poderá organizar-se em unidades 
operacionais de atendimento, cujo número de unidades poderá ser criado 
(aumentado), para atender as necessidades de demanda, devendo cada 
unidade atender no máximo a 25 (vinte e cinco) crianças e/ou adolescentes, 
cada uma delas com Regimento pertinente. 
Parágrafo Único - A criação das unidades dependerá de justificativa, projeto e 
capacidade financeira de manutenção, definidas em Assembleia Geral dos 
associados do PROJETO CRIANÇA FELIZ. 

ARTIGO 6 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ, aplicará suas rendas seus 
recursos, eventual resultado operacional, bem como subvenções e doações 
recebidas, integralmente no território nacional, na manutenção e no 
desenvolvimento dos seus objetivos institucionais e finalidades a que esteja 
vinculado, prestando serviços, diretamente, aos segmentos carentes da 
população, na área da assistência e desenvolvimento social. 
Parágrafo Único • Os recu.rsos, advindos dos poderes públicos serão aplicados 
dentro do Município sede do PROJETO CRIANÇA FELIZ, e, no caso de haver 
unidades prestadoras de serviços a ele vinculados, no âmbito do Estado de 
São Paulo. 

CAPfTULO li 
Dos Associados 

ARTIGO 7 - O quadro social da Associação compõe .. se de cidadãos por livre 
escolha, maiores de 18 (dezoito) anos, os quais contribuirão para o 
desenvolvimento comum dos objetivos da associação. 

Parágrafo Único - É ilimitado o numero de assocíados, distínguidos nas 
seguintes categorias: 

• Benfeitor - É o associado amigo do PROJETO CRIANÇA FELIZ, que 
pratica ação favorável ou útil. ajuda ou favorece a entidade. 
• Fundador - É aquele associado que permanece na entidade desde a sua 
fundação, prestando serviços e colaborando em suas atividades. , 
• Efetivo - É o associado que oferece contribuição mensal ao PROJETO 
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CRIANÇA FELIZ, prestando ajuda financeira para obtenção dos fins 
assistenciais da associação. Os ASSOCIADOS EFETIVOS terão direito à voto. 
a serem votados e serão computados para efeito de quorum. 
• Benemérito - Honra que será concedida aos que doarem recursos para 
a entidade sem o interesse de se tornarem participantes efetivos. Os 
ASSOCIADOS BENEMÉRITOS não terão direito à voto, não serão votados e 
não serão computados para efeito de quorum. 
• Honorário - É o associado que após ter deixado de exercer qualquer 
função no PROJETO CRIANÇA FELIZ, conserva as prerrogativas de 
respeitabilidade, honra e probidade. 

·'· ARTIGO ~ - São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: '""':: 

1- Tomar parte nas Assembleias; 
li - Votar e ser votado para os cargos eletivos; 
111 - Participar de atos solenes ou comemorativos; 
IV - Apresentar plano de ação à Assembleia Geral e à Diretoria; 
V - Obter da Diretoria os esclarecimentos que entender necessários sobre a 
execução dos planos de ação do PROJETO CRIANÇA FELIZ e sobre a 
observância dos objetos estatutários; 
VI - Tomar conhecimento e ter acesso às deliberações da entidade e, 
especialmente das demonstrações contábeis; 
VII - A qualquer tempo, por requerimento se desligar, a titulo de demissão. 

ARTIGO 9 - São deveres dos associados: 

1 - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
li - Acatar as determinações da Diretoria; 
Ili - Colaborar com o PROJETO CRIANÇA FELIZ na execução dos planos de 
ação, administração e cumprimento dos objetivos estatutários, desde que não 
haja conflito com os princípios estatutários próprios; 
IV - Zelar pelo bom nome da associação; 
V - Realizar ativamente bens e serviços, e, manter em dia suas contribuições 
conforme registrado na ficha de associado. 

ARTIGO 10 - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente 
pelos encargos da associação. 

ARTIGO 11 - Será aplicada a pena de exclusão ao associado que: 
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1 - Causar dano moral ou material a associação; 
li - Não comparecer às reuniões da associação com regularidade; 
lil - Servir-se da associação para fins políticos, ou estranhos aos seus 
objetivos; 
IV - Em decorrência do não pagamento de 03 (Três) contribuições mensais 
consecutivas, sem justificativa. 
Parágrafo Único - A exclusão do associado já é admissível havendo justa 
causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e 
de recurso, nos termos previstos neste estatuto, e em conformidade com o art. <e 

o 
57 da Lei 10.406/2002. ~ e 

!/} 

ARTIGO 12 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ será administrado por: 

1 - Assembleía Geral; 
li - Diretoria; 
Ili - Conselho Fiscal. 

.ARTIGO 13 - A Assembleia Geral. órgão soberano da vontade social, 
constituir-se-á dos associados em pleno gozo dês seus direitos estatutários. 

ARTIGO 14- Compete privativamente à Assembleia Geral: 

1 - Eleger os administradores; 
li - Destituír os administradores; 
Ili - Decidir sobre a dissolução da associação; 
IV - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 
bens patrimoniais; 
V -Aprovar o Regimento Interno; 
VI - Aprovar as contas; 
VII - Aprovar e reformar o Estatuto; 
VIH - Aprovar os relatórios das atividades sociais e o balanço geral da entidade 
durante o exercício findo; 
IX - Apreciar o programa de ação apresentado pela Diretoria para o Exercicio 
de cada ano. 

ARTIGO 15 - A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por 
ano para: 

1 - Aprovar a proposta de programação anuat da associação, ~ubmetida pela 
Diretoria; 
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li - Apreciar o relatório anual da Diretoria; 
Ili - Discutir e aprovar as contas e o balanço apreciados pelo Conselho Fiscal; 

ARTIGO 16 - A Assembleia Geral realizar-se-â extraordinariamente, quando 
convocada: 

1 - Pela diretoria; 
li - Pelo Conselho Fiscal; 
m - Por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados quites com suas~ \ 
obrigações sociais. ~ O 

. <!.f;I!;) 1 ARTIGO 17 - A convocação da Assembleia Geral Ordinária e ou Extraordinária ô~ 
será feita por meio de edital afixado 1na sede do PROJETO CRIANÇA FELIZ, ~ t:)~ 

t,.) IJ 
publicado na imprensa local por circulares ou outros meíos convenientes, com 0 ;:: º:::: 
antecedência mínima de 10 (dez) dias. ~": Cl cn 

(·; ~:. ~ 
·~· \....? 
1 U! 'f"J$ o 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral Ordinária e ou Extraordinária instalar- )..ê'. r.~ Q 

. \..•..J . ·~ ~-se-á em primeira convocação com a maioria dos associados inscritos até a o -;:~ ::::i 

data da mesma, e em segunda convocação com qualquer número de <l ~ 

assocíados, 15 (quinze) minutos após. ~ ~ 

ARTIGO 18 - A Diretoria será constituída por 01 (um) Presidente, 01 (um} Vice
Presídente, Primeiro e Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros. 

§ 1° O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, não devendo haver mais 
de uma reeleição consecutiva; 
§ 2° Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo seu respectivo 
suplente até o seu término. 

ARTIGO 19 - Compete à Diretoria: 

1 - Analisar o programa anual de atividades e executá-lo: 
li - Elaborar e apresentar à Assembleia Gemi, o relatório anual; 
Ili - Entrosar-se com instituições publicas e privadas para mútua colaboração 
em atividades de interesse comum: 
IV - Contratar e demitir funcionários: 
V - Deliberar sobre a compra e venda de bens móveis e semoventes. 

ARTIGO 20 - A Diretoria reunir-se-á no mínimo 01 (uma) vez por. mês. 

• 
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ARTIGO 21 - Compete ao Presidente: 

1 - Representar a entidade, ativa. passiva, judicial e extrajudicialmente; 

li - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno da entidade; 
Ili - Presidir a Assembleia Geral; 
IV - Convocar e presidir reuniões de diretoria. 

ARTIGO 22 - Compete ao Vice-presidente: 

1 - Substituir o presidenta em sua.s faltas; 
li - Assumir o mandato. em caso de vacância. até o seu término: 
111 - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao presidente . 

ARTIGO 23 - Compete ao Primeiro Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral dos associados 

efetivos e redigir as competentes atas; 
li - Publicar todas as noticias e atividades da entidade. 

ARTIGO 24- Compete ao Segundo Secretário: 

1 - Substituir o primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos; 

11 - Assumir o mandato, em caso de vacância, até seu término; 
Ili - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro secretá.rio. 

ARTIGO 25 - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

1 - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas auxílios e 
donativos em dinheiro ou bens~ mantendo em dia a escrituração toda 
comprovada; 

li· Pagar as constas das despesas autorizadas pelo presidente; 
Ili - Apresentar relatórios de receita e despesas sempre que forem solicitados; 
IV - Apresentar o relatório fínanceiro anual, para ser submetido à Assembleia; 
V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal, ou sempre que 
solicitado por este: 
VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos 
relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias; 

VII - Manter em estabelecimento de crédito, quantia necessária à manutenção 
da programação da associação; 
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VI li - Assinar cheques em conjunto com o presidente ou o vice-presidente 
quando for o caso; 

V 
~ 

\ ) 

ARTIGO 26-Compete ao Segundo Tesoureiro: 

1- Substituir o primeiro tesoureiro 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 primeiro tesoureiro. 

ARTIGO 27 - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros e seus 
respectivos suplentes. 
§ 1° - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 

Diretoria; 
§ 2° • Em caso de vacância. o mandato será assumido pelo seu respectivo 
suplente até seu término. 

ARTIGO 28 - Compete ao Conselho Fiscal: 

1 - Examinar os livros de escrituração da entidade; 
li - Examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro, opinando a 
respeito; 
Ili - Apreciar os balanços e inventários quê àéompanham o relatório anual da 
Diretoria; 
IV - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da associação. 
Parágrafo Único ~ O Conselho Fiscal Reunir-se-á ordinariamente a cada 06 
(seis) meses, e extraordinariamente, sempre que necessário. 

CAPITULO IV 
Do Patrimônio Social 

ARTIGO 29 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ, sob nenhuma forma distribui 
resultados. dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu 
patrimônio, bem com não percebem seus diretores, conselheiros, associados, 
instituidores. benfeitores ou equivalentes, remuneração. vantagens ou 
benefícios1 seja direta ou indiretamente, ou por qualquer forma ou titulo, em 
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ARTIGO 30 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ não constitui patrimônio exclusivo 
de um grupo de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade com 
caráter beneficente de assistência social. 

ARTIGO 31 "'O patrimônio do PROJETO CRIANÇA FELIZ será constituído de 
bens, móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações, apólices de divida 
pública, contribuições dos associados, auxílíos e donativos em dinheiro. 
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ARTIGO 32 • O PROJETO CRIANÇA FEUZ aplicará as subvenções e doações ~ ._;:::' 
recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas. },t; : ~.r\ 

ARTIGO 33 - No caso de dissolução ou extinção da associação, o seu 
patrimônio será destinado à outra entidade assistencial congênere dotada dê 
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 
publica. 

CAPITULO V 
Das Disposições Gerais 

ARTIGO 34 • A associação será dissolvida por decisão da Assembleia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim 1 quando se tome 
impossível à continuação de suas atividades. 
§ 1 º - A Assembleia Geral Extraordinária convocada para dissolução da 
Associação~ só poderá ·deliberar com a presença da maioria absoluta dos 
associados efetivos em primeira convocação e, com 1/3 (um terço}. na segunda 
convocação, quinze minutos após. 
§ 2º ~ Deverá haver o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados 
presentes. 

ARTIGO 35 ·O presente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, 
em qualquer tempo, em primeira convocação, por decisão da maioria absoluta 
dos associados efetivos, reunídos em Assembleia Geral Extraorctinária., 
especialmente convocada para esse fim . e nas convocações seguintes. com 113 
(um terço) dos presentes em Assembleia Geral, especialmente convocada para 
esse fim, quinze minutos após, e entrará em vigor na data de seu registro em 
Cartório. 
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ARTIGO 36 ;.. O exercício social compreenderâ o período de 01 de janeiro a 31 
de dezembro de cada ano; 

ARTIGO 37 - O PROJETO CRIANÇA FELIZ é uma entidade única. e seu 
patrimônio, em hipótese alguma poderá ser agregado oli transferido para outra 
organização~ ·seía qual for sua natureza juridicai_(,salvo em ,caso de dissolução 
ou extinção da entidade, conforme Artigo 33 deste Estatuto) 

ARTIGO 38 - Os casos omissos no presente Estatuto. serão resolvidos pela 
Diretoria e referendados pela Assembleia Geral e. também. através das 
disposições do Novo Código Civil - Lei 10.406. de 1 O de Janeiro de 200? 

lbitinga/SP, 16 de Dezembro de 2.014. 

,v· -. 

·_·_·· .:.JÜi\JZ.JL~L~ ty<~- -; 
Marco,s Antonio Arruda Lourenço 

Presidente 
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ATA ADM 03/2019- DE RETIFICAÇÃO NOME DO SR. MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOURENÇO, 
PARA O CORRETO: "MARCOS ANTONIO ARRUDA LOURENÇO", EM ATA DE REUNIÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL DE POSSE DA NOVA QIBETORIA. PARA O PERIODO DE 23 OE AGOSTO DE 
2019 A 22 DE AGOSTO DE 2021 NO PROJETO CRIANCA FELIZ- "ASSOCIACÂO CRISTA DE 
PROTECÂO À INFÂNCIA E JUVENTUDE" AS 21HOO". NA SEDE DA ENTIDADE. REGISTRADA EM 
CARTÓRIO NO LIVRO N° 02. MICROFILME Nº3.682. FILME 221. AUTOS REGISTRO 389, EM DATA DE 
27 DE AGOSTO DE 2019. -Aos 23 dias de agosto de dois mil e dezenove em, Assembleia Geral 
Ordinaria, na sede do PROJETO CRIANÇA FELIZ - "ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA 
E JUVENTUDE"-CNPJ {MF) 02.481 654/0001-00 na sede da entidade, sita à Rua Francisco Mateus de 
Oliveira, nº 511 , (quinhentos e onze)- Jardim Paineiras 1, em lbitinga, e às 21 :OO horas, segunda chamada, 
o Presidente Sr. ANTONlO CLOVIS MOTTA tomando a palavra, abriu os trabalhos , agradeceu a presença 
de lodos, e após, aprovação da Chapa Administrativa apresentada, assumida pelos ora elegíveis. com 
proposição acolhida e aceita pelo Conselho Fiscal, no exame dos documentos contábeis , e livros de 
tesouraria, achados de sua lisura e correção. apoiadas pelos presentes representados pelo Sr. Leônidas 
Valentin Lino de Souz~ . Conselheiro Fiscal da Gestão Finda, dito pela representante neste ato, a 
Associada Sra. Raquel Arruda Lourenço Tittato, aceita por todos os associados presentes, sem nenhum 
voto contrario. registrando Chapa eleita por unanimidade. Dando se então posse aos eleitos, como 
descreve-se: , foram declarados eleitos, os propostos candidatos, para os cargos respectivos e nomes 
assinalados. como nova Diretoria no perlodo acima declarado, como sendo nominados os Srs.: Pres idente: 
MARCOS ANTONJQ .ARRUDA LOURENÇO RG 5 621 908. CPF. 549.973.728/ 20· Vice Pr~§W~ 
J_QRGE LUIS TORRES CUICAPUSA RG J; . V406628-I e CPF 231 .550 528-30; 1° Secretàrio: THAISA 
TORRES ANTUNES RG 41 .625.975-3 e CPF. 439.326.318/97/: 2º Secretario ROSANA MARCILIA 
GIANSANTE ROSSI RG. 12.970.326 e CPF.088.395.518/08; 1º.Iewweiro: ANTONIO CLOYIS MOITA 
RG. 3 230.524-2 e CPF 075.024.2Z§D4.; 2° Tesoureiro : GELSON FRANCISCO ANTUNES RG 19.668.685 e 
CPF. 071 .861 .978-17 ; Membros do Conselho Fiscal: ANTENOR LOURENÇO RG. 1.803.398, e CPF. Nº 
140.337.128/72/ LEONIDAS VALENTIN LINO DE SOUZA RG 8.427.996, e CPF nº 019.967.008/ 87 ; 
MARIA OUVIA COLEONE RG . 11 .5061484-9 e CPF 026.346.748-13; Suplentes : SELMA TORRES 
ANTUNES RG 11 .223.310-7 CPF 145.445.688-46; FATIMA ANGÉLICA ARANHA RG 15807.940- 1 e 
CPF 077 .908.688/02; JANDIRA HARTEMAN RG . 19421.256-7 . Empossados nos novos cargos e funções 
respectivas , deu se andamento a pauta, com o Presidente, Sr. Marcos Antonio Arruda Lourenço, citando o 
desligamento dos associados Sr. Adail Lorusso. e Sr. Aurasil Giansante Junior. por motivo de falecimento. 
Questionou as colaboradoras Eliana Cassini Soares da Costa ( Assistente Social Coordenadora 
Administrativa na Entidade) e Carolina Augusta Rodrigues de Souza (Assistente de Coordenação 
Administrativa na Entidade) pela satisfação pessoal delas no exercício de suas funções , do que 
demonstraram "SIM" . O novo Presidente informou então. do desligamento no dia 30 deste mês. do 
colaborador Luis Gustavo Cheneri, (Psicólogo e sua função administrativa) no Projeto Criança Feliz
Associacão Cristã De Proteção à Criança e Adolescente por motivos de cancelamento de seu 
contrato de prestação servicos, vagando então_cargo, para contratação de novo profissional , para tal 
importante função operacional. Informou se aos presentes, da importância do corpo técnico, suas 
dificuldades sociais do atendimento, para recuperação dos abrigados. e sua reintegração social , que por 
vezes abrange· necessidades de viagens, a cantos longínquos deste gigantesco Brasil. Registrou se ainda 
proposta de Maria Olivia Coleone sobre parcerias com a Associação Beth Shalom , para participação 
conjunta, nos eventos sociais da Cidade, no intuito de arrecadação valores, com trabalho junto a Feiras e 
Eventos que ocorrerem . Relatou se e demonstrou-se das reformas no prédio, neste biênio, das 
colaborações profissionais recebidas, principalmente do Projeto Marfa. da Igreja Batista de lbitinga, dos 
abrigados recuperandos da Casa Beth Shalom e outros , em reforma, e consertos emergenciais, de nossas 
instalações. Sem mais a tratar, e agradecendo as presenças dos associados, Sr. Marcos Antonio Arruda 
Lourenço- RG 5.621.908, CPF. 549.973.728/ 20; Sra. Maria Méier Belizário Lourenço- RG 9.039.048.9 e 
CPF. 918.639.88/15; Sr. Jorge Luís Torres Cuicapusa- RG E. V406628-I e CPF 231 .550.528-30: Sr. 
Antonio Clovis Motta- RG 3.230.524-2 e CPF 075.024.278/ 72; Sra. Ana Maria Pinheiro Motta- RG. 
4. 171.748 portadora CPF 833.637.778/78 ; Sr. Gelson Francisco Antunes RG 19.668.685 e CPF 
071 .861 .978-17; Sra. Selma Aparecida. Torres Antunes - RG 11 .223.310-7; Sr. Antenor Lourenço- RG. 
1.803.398, e CPF. Nº 140.337. 128/72; Sra . Maria Conceição de Arruda Lourenço - RG 4.909.550 e CPF 
549.973.728-20; Sra. Eliana Cassini Soares da Costa- RG 29.296.311-7 e CPF 274.292.868/52; Sra. 
Caroline Augusta Rodrigues de Souza - RG 33.803.675.1 e CPF. 293.277.558.80 Sra. Fàtima Angélica 
Aranha- RG 15.807 .940- 1 e CPF 077.908.688/02; Maria Olivia Coleone- RG 11 .506484-9 e CPF 
026.346.748-13; Sra. Thaisa Torres Antunes - RG 41 .625.975-3 e CPF. 439.326.318/97; Rosana Marcília 
Giansante Rossi - RG. 12.970.326 e CPF.088.395.518108; Leônidas Valentim Lino de Souza -
RG.8.427.996 e CPF. 019.967.008/87 ; Sra. Jandira Harteman RG. 19421.256-7; Sra Raquel Arruda 
Lourenço Tittato - RG9.605.341 .0, e oração de agradecimento à DEUS (feita por Raquel Arruda 
Lourenço) pelo sucesso da Reunião, deu se encerrada a Reunião. lbitinga, aos 23 de agosto de 
2O19 - 11 II J l / l l //II li li 11I1111 li l l li// l l l l l l l l l li l l l /l /l).1./HttrrTllTrrrttfll./,j,,ll li li 111/lIIf1111111f11// l l I f l l l l l l l l l l l l l l l l II 11. 
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00 0294 

Projeto Criança Feliz - Associação Cristã de Proteção à lnfancia e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.65410001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras l- lbitinga/SP-14940-000 - Fone: (016) 3341-7566 

DECLARAÇÃO 

Marcos Antonio Arruda Lourenço RG 5.621.908, CPF/MF 549.973.728-20 brasileiro, casado, 
pastor, residente e domiciliado na Rua José Martinelli Correa, nº 248- Bairro Vila Izolina em 
lbitinga, na condição de Presidente da Organização da Sociedade Civil denominada "Associação 
Cristã de Proteção à Infância e Juventude - Projeto Criança Feliz", CNPJ nº 02.481.654/0001-00 
com sede na Rua Francisco Mateus de Oliveira, nº 511, Bairro Jardim Paineiras 1, em lbitinga, 
DECLARA, sob as penas da lei, que a atual Diretoria da referida entidade, eleita para o período 
de 23/08/2019 à 22/08/2021, está assim constituída: 
Presidente: Sr Marcos Antonio Arruda Lourenço RG 5.621.908, CPF/MF 549.973.728-20. 
Brasileiro, casado, pastor, residente e domiciliado na Rua José Martinelli Correa, nº 248- Bairro 
Vila Izolina em lbitinga-SP. 
Vice-Presidente: Sr Jorge Luis Torres Cuicapusa RG E. V406628-I, CPF/MF 231.550.528-30, 
Peruano, casado, pastor, residente e domiciliado na Rua João Gereto, nº73, Jardim Centenário 
em lbitinga-SP; 
1 º Thaisa Torres Antunes RG 41.625.975-3, CPF/MF439.326.318-97, Brasileira, solteira, 
estudante, residente e domiciliada na Rua José Jacinto A. Gonçalves nº 85, Bairro Jardim 
Paineiras 1 em lbitinga-SP; 
2º secretária Rosana M. Giansante Rossi, RG 12.970.326, CPF/MF 088.395.518-08, Brasileira, 

casada, agente de organização escolar, residente e domiciliada na Rua Bom Jesus, nºl02, centro, 
em lbitinga-SP; 
1 º tesoureiro Antonio Clovis Motta, RG 3.230.524-2, CPF/MF 075.024.278-72, Brasileiro, 
casado, aposentado, residente e domiciliado na Alameda dos Jequitibas nºl32 - Rsidencial 
Vilage Vale Verde, em lbitinga-SP; 
2º tesoureiro Jelson Francisco Antunes, RG 19.668.685, CPF/MF 071.861.978-17, Brasileiro, 
casado, motorista, residente e domiciliado na Rua José Jacinto A. Gonçalves nº 85, Bairro 
Jardim Paineiras 1, em lbitinga-SP; 
Sendo que o Conselho Fiscal está assim constituído: 
Antenor Lourenço, RG 1.803.398, CPF/MF 071.861.978-17, Brasileiro, casado, aposentado, 
residente e domiciliado na Rua Daniel de Freitas, nº 1426, Bairro São José, em lbitinga-SP; 
Leônidas Valentim Lino de Souza RG 8.427.996, CPF/MF 019.967.008, Brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, nºl02, centro, em lbitinga-SP; 
Maria Olivia Coleone, RG 1.506.484-9, CPF/MF 026.346.748-13, Brasileira, divorciada, 
Assistente Social, residente e domiciliado na Rua Antonio G. B. de Paula, nº478, centro, em 
lbitinga-SP. 

Presidente 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

02.481.654/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 20/03/1998 

NOME EMPRESARIAL 

PROJETO CRIANCA FELIZ - ASSOCIACAO CRISTA DE PROTECAO A INFANCIA E JUVENTUDE 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PROJETO CRIANCA FELIZ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

87.30-1-01 - Orfanatos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 

R FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA 

1 1 BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PAINEIRAS 1 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

PROJETO.IBITINGA@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

***** 

NÚMERO 

511 

1 MUNICIPIO 
IBITINGA 

1 COMPLEMENTO 

1 TELEFONE 
(16) 3341-7566 

PORTE 

DEMAIS 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/06/1998 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

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

Emitido no dia 06/12/2019 às 11:33:21 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 
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00029 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUR(STICA DE IBITINGA 

Código de Cadastro 

00028290 
Contribuinte 

MUNICIPIO DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro 

CNPJ: 45.321.460/0001-50 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - PROJ CRIANÇA FELIZ 
Logradouro 

RUA FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA 
Bairro 

JARDIM DAS PAINEIRAS 
Cidade 

IBITINGA 

CPF/CNPJ 

02.481.65410001-00 
Número 

0511 
CEP 

14948088 
UF 

SP 

Complemento 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal , até a presente data, 
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer 
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

www.ibitinga.sp.gov.br 

Emitida às 08:08:43 do dia 05/07/2019 

Válida até 04/08/2019 

Código de Controle da Certidão/Número A5CC4644A 1117654 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
000300 

de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 02.481.654/0001-00 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão ng 19120024716-65 

Data e hora da emissão 04/12/2019 17:01 :39 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 
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Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 02.481.654/0001-00 
Razão Social:PROJETO CRIANÇA FELIZ ASSOC CRISTA PROTECAO A CRIANÇA 

000301 

Endereço: RUA FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA 511 / JD PAINEIRAS / IBITINGA / 
SP / 14940-000 

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:04/12/2019 a 02/01/2020 

Certificação Número: 2019120416575268672502 

Informação obtida em 04/12/2019 16:57:55 

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



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

Oo n300 
!_ -~· 0 L.. 

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

Nome: PROJETO CRIANCA FELIZ - ASSOCIACAO CRISTA DE PROTECAO A INFANCIA E 
JUVENTUDE 

CNPJ: 02.481.654/0001-00 

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 19:01 :42 do dia 07/11/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/05/2020. 
Código de controle da certidão: 1295.8253.8E1A.75FC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



--------. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 02.481.654 

000303 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão nª 

Data e hora da emissão 

Validade 

24464861 

04/12/2019 17:02:23 

30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Folha 1de1 

(hora de Brasília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nª 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.dividaativa.pge.sp.gov.br 
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Projeto Criança Feliz -Associação Cristã de Proteção à lnfancia e Juventude 
C.N.P.J. CM.F.) 02.481.65410001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- lbitinga/SP - 14940-000 - Fone: (016) 3341-7566 

Declaro que a ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE -

PROJETO CRIANÇA FELIZ, atende aos requisitos da Lei federal nº 13.019, de 2014, para 

celebração do termo de fomento, e que a Entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma 

das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas da formalização da aludida 

parceria. 

lbitinga, 20 de dezembro de 2018. 



O o t"\ 3 .t'"l· í~ :J 'i.J \J 

Projeto Criança Feliz - Associação Cristã. de Proteção à lnfancia e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.) 02.481.65410001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- lbitinga/SP- 14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

Declaro, em conformidade com art.33, caput, inciso V, alínea"c, e respectivos§ da Lei federal nº 

13.019, de 2014, que a ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 

JUVENTUDE - PROJETO CRIANÇA FELIZ, contratará, com recursos da parceria, os 

materiais e recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades previstas e o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

lbitinga, 05 de dezembro de 2019. 
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Projeto Crianca Feliz -Associa.cão Cristã. de Proteção à lnfancia. e Juventude 
C.N.P.J. (M.F.> 02.481.65410001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511 Paineiras I- lbitinga/SP-14940-000- Fone: (016) 3341-7566 

Declaro, em conformidade com art.39, caput, inciso III, da Lei federal nº 13.019, de 2014, que a 

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE - PROJETO 

CRIANÇA FELIZ, não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de membros do 

Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, 

bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade. 

lbitinga, 05 de dezembro de 2019. 

cos Antonio Arru a Lourenço # 
Presidente 0~~ 'V ,..ç;;, 

'?'-· ~e <o'"' 
'?'-· . '?'JIJ "\'V 

& ,J;.,~ A.~· 
~(,,0 ç<..r,o- ~ \ 

~~ ~~· 
(J.~: 
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Projeto Criança Feliz -Associação Cristã. de Proteção à lnfancia e Juventude 
C.N.P.J. CM.F.) 02.481.65410001-00 

Rua Francisco Mateus de Oliveira 511Paineiras1- lbitinga/SP - 14940-000 - Fone: (016) 3341-7566 

Declaro, em conformidade com art.45, caput, inciso II, da Lei federal nº 13.019, de 2014, que a 

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE - PROJETO 

CRIANÇA FELIZ, não contratará ou remunerará a qualquer titulo, com recursos repassados, 

servidor ou empregado publico, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos 

cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

lbitinga, 05 de dezembro de 2019. 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Reunião Ordinária n2 189 

11/12/2019 

NOME NSTITUIÇÃO 'ONE 
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IN 
DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNC IA TUR ÍSTICA. 

Pi::( EFE 1TU PA 1 S.!i.fvlS i SAAE I FEM !B I LECI SL.ATIVO 
<.:} R. Miguel ~andi m, 333- Centro ~ (1 6)3352-7000 

DECRETO N2 4.594, DE 11 DE DEZEMBRO DE 201~. 

AltGra o Decreto n2 4.4 29 , de 02 de j ane iro de 2019, que 
rc l" c io:ia º' íeri acios 2 estabelece os pontos facultati vos para 
o ex e r :: 1cio d ~ 20 19. no munic1pio de lblt inga 
,,,..--..,. 

DECRETA 

Art. 1 ·· :: :. ::: ;,-: ;: 1·.:::::;0 e r .. ::ira:io ::e \!~~tas c orn:;;;ncrativ~~s. c: nstane 
~; :,~ · ~ .,.J '. :: ~ ::":: :: ~ -: : :; :-·;. .!.42~. 0€- 02 de J ~rn :: i rc· de 2019, passando 

Art. 3~. E:-:· -:·;-, :;:~r.?n c 1 ~· ·~ e- d?spcs:o no õr ~i ç; o l k' ce::t e decr;;i:o. 

:.: : -: ; ~ 1 · : ::. ;:(·· ::e 2 :~ j .:;i <: t::embrc , :~ se:--; idores deverão compensar 
~s r :.: p:-1 -: -~. : : ~ai:1 J ' ! .,.J :::s . r.a'.:enco ao 3uperior hier.órcu ico 
·.:.:.-·.:.:-· ! ' •• ~". - e=·~ r ::: J : : ~:; .:.. ::~ 0 5 :e r ·n~or. a (í..Hnp-t:nse:çáo a ser fe;ta 
··;i: :::.: ·.:; ç ( •)r;·, .:: ,·, ·.::rE:;:-= -E- ,:, p;n: i iar i d~Cê d·:: sen.nço . 

Art. 4 ' .. :;: •.: r~:"<~ s >:r·.~c ~ :·2: c .d ta: ivcs c:ec aradas no Anexo i iJo 
~ ~; :-i. _ : ::: :; ~· .. ... ...? ?. '~·- ~.: ~.: -J 2 :.: e J a r: ~ i r:: ce 2019 pe tm-::r·<?cern '. n.alt=rado5 . 

Prefe~ta Municip3! 

Reg istradc e pubi!c:;dc r.a Secretaria de Admi ristí~çílc da F. i'-'i . em 
ll de dezer1bro :iE 2019. 

!<LINE COSTA VIZOTTO 
Coorder1adcrc de E.xpeC•ente. 
Protocolo e Arquivo 

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÁNC!A TURÍSTICA DE ISiTINGA.' usando 

das atribuições que lhe são con•eridns c-or ~ e = . 

Considerando cs dispos i ~ ivos çc ri~ j dos ·iS U: i Fetera ! n~· l.3.019. C~ 
31 0(1 julho el e 201~ . que estab~ : ec t o reg '.:"'1-2 }:;r: Cico cias Cf: rc-::r ias 

e~tr:;: ~ :Jdminisu.::çto pi.Jb\icc e :;s o:·gan ! z a çõ~s ds soc iedZ?de ci·:11. 
err1 reg im e de mútua ccc;Jeroção. pa rê a consecução de fina l idades 
de in teresse e rEcíoroco. med iante a execL1ç?.c ce ativi d;;d es ou de 

prajeto :: pr€".:h:imer1te es tsbe,i::c :dos er;~ p1ancs de trab~d<o inserido$ 
em termos de coi;;;boraçàc, em te~r.tos de foment: ou em a\:ordos de 
cooperação : define diretri ze; pãra a poiíticé ce fomento. de 

coiabcraçào e de cooperação com c:-çani zações d:;; sociedade ci ... ·H: e 

aaêra as Lei s n9 5.429, c:e 2 d·~ ~~: r: h :- de 1992. e 9 .790, de 23 de 

março de 1999: 

Gcns:de.rar.do 3 nece~ sid::de ·Je c o1rpo~ iç~o oa C-::m;ssãc de Se1eç~ c . 

nos ~ermos do z:rt190 27 Cc 9;;in1grr:fc seg'.; nd-:J da refer~dü Je;: 

Ca nsi-::! eranCo a nec ess idad e de d es i gr; ~r urn órgão cGleg i ado 
destinado a processar e julgar os Edita is de Chamamento Público 

p1;ra Termo de Fomento SEMSD n" 00 512019. SE MFS n< 006í2019. 
SEM ED nll 007 /2019 , 5E MCT ng 005/ 2019, SEMDS n~ 009i 20l9. 
SEMDS n~ Ol0i2019. oubl icado; r·c Semanario Oficio! do Munkip io 

em 26 de novembro de 2019 · pãg!n:; s 4 e 5, õlém de sua íntegra no 
site oftciãl, 

Consioerando a p')s;:.;bil ;daôE da M,.micq::lo de ltitinga firrn:= r novas 
çõrc eria s com Organizações da Scc iedêd2 Civil , com base na Le i 

13.019/2014. por meio d ~ Termo ée !=omento, Termo de Colaboração 
ou Acordo de Cooperação. 

Art. 12 F!ca const itu ida o (.;;m issão Ce Se leção e Avaii ação de 

Pro jetos parê os refe r idos e(lita :s e dema is pcrcerla s a se rem 
firmadas pelo Mun1cíp '.o , até 3: e~· se ze rnbiO ce 2020, a qua! ser~ 

:•.:,<,: nJao d~?~..f~} l.3 dJg i t~=t l por 

\'1!.!N!CIPIO DE. 
~Si'~ li'~ (Jr\:~S32 : .:; 60000 1 50 
~~ .;dos : 20 1:;.1L. ió 17:i 8:51 

fv1 u N 1 e 1 p 1 o D E Pu!Jllc;iç~ Assmm1a Digitalmente . P.1r.a mais inform<1çôes c1Cesse:www.ibitinga.5j1{JOV.1Jf 

'-03 '00 

IBITINGA:453214 
60000150 
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1 
D IÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TU RÍSTICA 

c: :·':c:;:.: :;~·! "s ; eçc: i r-t.2s ç éç s o.;;; : RODRIGO HORTOLANI 

LADEI RA :;·:· ~ .: 3 7 5,;; 5 . J( P.-r,• : icientE: CLAUDIA APARECIDA 

Ci COTJ SI L\' t, . : .:, . ·, · : - .. ·E '°''r : ·:•;::r õ; RO NALDO JOSE 

LOP ES TA LA RICO. 'iG 2•: .:iól C0 5, MARIA CAROLINA EN DRES 

LONG U IN I, :; :: "~:; : e ; ,; , QUEILA TE RU EL PAVA N I , R( 

Art . <1~· ·: .. :=·:·-;= .. :-!1:--c-; .... r.;r.:~ ·j , =l"l ~ : ·, t: ç.r .:: / i ~- :v -=e· ;: -·.·go 3'+= -:. ~ s : c 

r--.. '-" .,, : ~: ' •.:u ''"' · .;:·:;~0 ::·. 2:· -.i;rG s .. :~s:. : c; G ~ .. E p~;;,,z, 

: ... :.!' ·.: : : • .'... '- = ~ ~: ! 

:'"\.:.:· :: :•·.: :: ·.:::1 .;· ~ ; ... ~;. ; ::?:~.: ~: : Sr.·cr:-~ ;; r,.;i C ~ .:'...cn-: 1 :""! : s :;ac3 -~ Ca P M .. r.: rn 
·. {.~ ;;,.... ;.~._- ('""''.'' ' : --~ ~: :;;_)} ~-

.. ~ · .. : ··~e ,~ ~- sr.: · .. -:::: : .. r:-... :J 

-~_)f);.j·~· r · : j ·~ 1 ::: · ~~ ·.h:· : ... ;: •}(: .:,::i", i'?. 

: ·e.· . .:.·:: e ::- ,.'.j : - ... . : 

SECP.ETARIA OEAOM°i Ni STRAcAO:·"'· · ·.. ~ '.· .. : . - :~. ' .•.. --~=. ·. . 

·;; . . 

. -::: ·. 

' .:: :~: . . ~ -~ 7.- ~- s : : ~· :' ~ :b . t i 1~ç:: . a~~ ::l ':;?'S e:~ 

•· .-:· · ;1·· =··-:i · ;:'.::~ .::: :.: 3--c.:·~"··;:~~t-s ;: ~:vi ·:a1~ 0e ~ 

CON TRATO N2 1 1 6 ; 20 1 9 - CO NCORR ENC IA N2 00 3 / 20 19 
.,,--......_ ·: :. - .:. ·::: ·.:. 1•·_._ i .', _. .... ~! º ('1 o .. ~. :s -:-t,\'(~ ,:\ T'.J ~ iS T ! (/l. o= !8'.TlNG.!• .. 

:. : :·:;r ,·::::·J ·:-· . L -~ ::_ cv ;·:s1:: u TCR;... :..T DA - E ? ~ . ÜO,! E'CC: ccn:u:;çãç. •.? 

· .7. :cr·--·.:: :::. ;'~~--- ~-- ~-·-·:. T :.:ris r. · C~ do ::c,r :a; dv Jac= ié - Fcse 2. v.:;Jo r 
;.·.s : .; : -; ? ?:. . : ..: ' . .- : ;;.f:r:c ·a · ? n,::; r~ ' r c:i :::}i. .?. ca a ::: S;i"','3".t;r!: . 

·· ·· .:.:.r ,:;:~•.>)·~s ~ - - 3 ;::~ : .:. .~ :.1 ~x ú ssào co T!;:-::·10 d.:.: Conc :.;sà~ ci e O~ra ~ 
: ·-: ;:: :·1 ~: ··: : :-: .. ::-: .. :-'.:. :: !:! r-.;:5 t s -c:ntJé•:i -: ::~ b:'.'!t!: 6? r-?c e b ir:·ie- n:.:; 
.:: :: :) ·· ~;0: · 1 ~:e· 5-~u :;::: t~ : ·n.;; -:: . C- ·5 dr.:.~ ::::·zc:11bro de 2C.•l9 . Cri:.tina 

Geórgia Rac hel Zanat i 
Departamento de Comp ras e Lic it ações 

CONTRATO N2 18/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N2 1312019 

C onu a ~ ~ nt -?- · - S0rvi ç0 . .:..·.;c=-;--10.:.·) Mu :"lic .p;;d :::: Sz; ,':c e - St.~-1 5. 

C-:.-!·. t :?:1 L30.::~ :- kODR!GC ~-~ _.\:)_ou =s :XC•3 UEiR.:\ 2l5 7l ;l2 5l52. :1 .. p j ~-

~!~::::~f~~~~~t1a1r·;· r~.s ~1~;~:~~~~c ~'. : :;~~c~~ :~::r,r;~~;~!~~ :.~~ ! ~r ~~=t~~~i~'.~ 
l ~ .6 ~ 4. 0 0 í ~C a t-J r ze Mil, s 0iscer:c-5 2 (r.;an:P~a e quatro rea:s:!. 
Viç; E:i c ia : ~ !?n i:- ~a data -::e ê:;sin?.L.rra a : é 4 5 di a:; . ibitingê, 05 Ce 
d;ze1i·tbro i:l e 2019 . P.ot~· e n:i Gcr::: !ta j ·_:n i;;r - G.:s ~ c. :-- Execur ivo ~ ;:; 

i\ t.. ta rqu:a. 

S e;.'~r~cr~1e :± :o C·:: Cof'i_:)r .~s ~ Ucit~çô-e s 

lbrt~ng a- S P. :,5 de : e::embr-: de 2;; ~ ~; 

CONTRATO N" 2112019 - PREGÃO PRESEN CIAL N2 1312019 

Co:;:~3 ~ Gr.~ e : - 5e r•;:ç o Au : -:i r.v.'110 [··L i:"'= 1c!p .; i C E S'1Lld e-S .AMS . 
Con~rat c da : - ·GE !..~·1 E D ;.~ov ~ 1 : : :: c:.; ;?/<\\1 EN: o s h0 5? tT.:\ LAR:: s 
E .~ E U. C:·!Pj r. 32.15S . 5.:3 JOOG > 2B Qt.j e:o : Ac ~{ s = çâv 0 2 

~·(;u ; p:::.me r:tos:: :n;;_.~ri?.is :-2rn1;::nerHe:: ::-5- :a ,:,~ u;1 idr::d2;; dE-. 3=0·:-:: e 
farr.iãc:21. Vc.!or t o ~al: :.i s ! 6.9 ! 0. : 0 '. dezesseis 1".'"li ' . :":ovecertcs e ·: ez 
r-.:c: is E: (!no .. h:: 1·,'.;: ce 1~ tz:vos re-~Ls l. ·.;.gér.-:~a: ·?i ;Jart i• o?. dç:ã ·::e 
0's :; i ;;a ~v :a at é ~5 ci i.:: :; . i t=~ ' P;;a (:::, ;.::e r:.! e:e ·~· b:o de 2Gl9 :.:.obertc 
Gcr(· \:E: J'.Jn =' :.r - G~;~C " E \:2·Cu~l·; .J -:·:= . .':~:~arQ:J:ê . 

-- - -- ·----------- - - ------- ----- - ·---- - --
Pubflc.-1c .i~·Assin<Ja~, Digi!Jiménf(' • P.1r,j n:J1SJli!Orl'1JÇCes ,1ct!=.:Sl . .':~fl\'W.:m!i:;gJ . s;;.gov.br 

., 
L 
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O Presidente da Co111issão de Seleção e Avaliação de Projetos, designado pela Portaria 
no 13.676, de 16 de deze111bro de 2019 torna pública a relação de propostas Apresentadas / 
Protocoladas, referente aos ditais de Cha111a111ento Público para Termo de Fomento nº 005/2019, 
nº 006/20 19, nº 007/20 19, nº 008/2019, nº 009/2019 e nº O 10/20 19, publicados no Se111anário 
Ofic ia l do Município em 26 de nove111bro de 2019 página 1, a lém de sua íntegra no site ofic ial , 
conforme segue: 

Ed it al de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente: Assoc iação Protetora dos Animais de Rua - APAR. Projeto: 
Manutenção do ab rigo de ani111a is da Associação Protetora dos Animais de Rua (APAR); 

P. A. 9242/2019 - Proponente: Assoc iação Cristã Beth Shalon - Casa da Paz. Projeto: 
Preven indo, Recuperando e Reintegrando Vidas. 

P.A. 9838/20 19 - Grupo de Apo io aos Carentes Portadores de Câncer de lbitinga - GACCI. 
Projeto: Mãos A111igas. 

Ed ital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/20 19 - Proponente: Associação Filantrópica Esp írita de lbitinga - CASA DA SOPA. 
Projeto: VIV ER BEM. 

P.A . 9833 /20 19 - Proponente: Serviço de Obras Soc iais - S.O.S. Educandário Joan na de 
Ângelis . Projeto: Projeto Viver Feliz. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMED no 007/2019 

P. A. 9826/20 19 - Proponente: Associação de Pais e A111 igos dos Excepc ionais - APAE de 
lbiti11 ga . Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 008/2019 

P.A. 9840/20 19 - Proponente ASSAR! - Associação de Artes de lbitinga. Projeto: Orquestra de 
Metais Maestro lgnácio Correa de Lacerda de lbitinga. 

P.J\. 9841 /20 19 - Proponente ASSA RI - Assoc iação de Artes de lbitinga. Proj eto: Esco la de 
Ensino Artíst ico Prof N ivaldo Ferreira de Oliveira - Meta 1. 

Edi tal de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 009/2019 

P.A . 9819/20 19 - Proponente: Associação Filantrópica Casa do Ca111inho Francisco de Ass is de 
lbitinga. Projeto: Bri ncando, Crescendo e Aprendendo. 

Edital ele Chamamento Público para Termo ele Fomen to SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/20 19 - Proponente: Assoc iação Senhor 80111 Jesus. Projeto: Serviço de Aco lhimento 
Institucional - Proteção Espec ial de A lta Cornple ,· 

P.A. 9820/20 19 - Proponente: Associação 
Criança Fe li z. Proj eto: Criança Feli z. 

lbit inga , 02 de j ane iro de 2020. 

teção à Infânc ia e Juventude - Projeto 

rto ani Ladeira 
e leção e Avaliação de Projetos 



MUNICÍPIO DE IBITINGA 
Rua Miguel Landim, 333 

45321460/0001-50 Exercício: 2020 

000315 

em : 02/01/2020 16:37 

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA 

Ficha Nº : 228 Processo Nº : 

Unidade : 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Funcional : 08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil 

Cat. Econ. : 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
Código de Aplicação: 510 000 Fonte Recurso: O 0100 

Saldo Inicial 

850.000,00 

Data Histórico 

Alteração ( +) 
45.000,00 

Alteração ( -) 

0,00 

Empenhado 

0,00 

02/01/2020 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 010/2019 
VALOR DA RESERVA 

RESERVA JÁ UTILIZADA 

RESERVA ANULADA 

RESERVA REFORÇADA 

SALDO DE RESERVA ANTERIOR 

SALDO DA RESERVA 

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 

Saldo Atual 

895.000,00 

893.591,09 

0,00 
0,00 

0,00 

893.591,09 

1.408,91 



MUNICÍPIO DE IBITINGA 
Rua Miguel Landim, 333 

45321460/0001-50 Exercício: 2020 Of1 0315 Pr 

em : 0210112020 16:38 

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA 

Ficha Nº : 225 Processo Nº : 

Unidade : 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Funcional : 08.243.0009.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente 

Cat. Econ. : 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
Código de Aplicação: 510 000 Fonte Recurso: 0.0100 

Saldo Inicial 
400.000,00 

Data Histórico 

Alteração ( +) 
0,00 

Alteração ( -) 
-30.000,00 

Empenhado 
0,00 

02/01/2020 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 009/2019 
VALOR DA RESERVA 

RESERVA JÁ UTILIZADA 
RESERVA ANULADA 

RESERVA REFORÇADA 
SALDO DE RESERVA ANTERIOR 

SALDO DA RESERVA 

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 

Saldo Atual 
370.000,00 

362.185,06 

0,00 
0,00 
0,00 

362.185,06 
7.814,94 
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IBITINGA 
DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

PREFEITURA 1SAMS1SAAE1 FEMIB I LEGISLATIVO e R. Miguel Landim, 333 - Centro ~ (16)3352-7000 

lbitinga/ SP, terça -fe ira , 07 de janeiro de 2020 - imp rensa@ibitinga.sp.gov.br - Ano: 1 Edição: 0169 

3. Contrate-se. 
4. Cumpra-se. 
lbitinga, 06 de janeiro de 2020. 
Cristina Maria Kalil Arantes • Prefeita Municipal 

lbitinga, 07 de janeiro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

O Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, 
designado pela Portaria no 13.676, de 16 de dezembro de 2019 torna 
pública a relação de propostas Apresentadas / Protocoladas , 
referente aos ditais de Chamamento Público para Termo de Fomento 
nº 005/2019 , nº 006/2019 , nº 007/2019 , nº 008/2019, nº 009/2019 e 
nº 010/2019 , publicados no Semanário Oficial do Município em 26 de 
novembro de 2019 página 1, além de sua íntegra no site oficial, 
conforme segue: 

lbitinga, 07 de janei ro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente: Associação Protetora dos Animais de 
Rua - APAR. Projeto : Manutenção do abrigo de animais da Associação 

,,---...,rotetora dos Animais de Rua (APAR) ; 

P.A. 9242/2019 - Proponente: Associação Cristã Beth Shalon - Casa 
da Paz. Projeto : Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas. 

P.A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer 
de Jbitinga - GACCI. Projeto: Mãos Amigas. 

lbi t inga, 07 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente : Associação Filantrópica Esp írita de 

lbit inga - CASA DA SOPA. Projeto : VIVER BEM. 

P.A. 9833/2019 - Proponente : Serviço de Obras Sociais - S.O.S. 
Educandário joanna de Ângelis. Projeto: Projeto Viver Feliz. 

lbitinga , 07 de janeiro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMED no 007/2019 

P.A. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de lbitinga. Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. 

lb it inga, 07 de janeiro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 008/2019 

P.A. 9840/2019 - Proponente ASSARI - Associa çã o de Artes de 
lbitinga. Projeto : Orquestra de Metais Maestro lgnácio Correa de 
Lacerda de lbitinga . 

P.A. 9841/2019 - Proponente ASSAR! - Associação de Artes de 
lbitinga . Projeto : Escola de Ensino Artístico Prof. Nivaldo Ferreira de 
Ol iveira - Meta 1. 

lbitinga , 07 de janeiro de 2020. 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

EClltal de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente : Associação Filantrópica Casa do 
Caminho Fran ci sco de Assis de lbit inga . Projeto: Brincando, 
Crescendo e Aprendendo. 

lbitinga, 07 de janeiro de 2020. 

!\',S1"a: u•.:\ 
- DIGITAL Publicação Assinada Digitalmente• Para mais informações acesse:www.ibitinga.sp.gov.br 

2 



000317 

IBITINGA 
DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

PREFEITURA 1SAMS1SAAE1 FEMIB J LEGISLATIVO 
<:) R. Miguel Landim, 333 - Centro @(16)3352-7000 

lbit inga/SP, terça-fei ra, 07 de janei ro de 2020 - imprensa@ibitinga.sp.gov.br - A no: 1 Ed ição: 0169 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente : Associação Senhor Bom jesus. Projeto: 
Serviço de Aco lhimento Instituciona l - Proteção Especial de Alta 

,.-C_Qmplexi dade. 

P.A . 9820/2019 - Proponente : Associação Cristã de Proteção à 
Infância e juventude - Projeto Criança Fel iz . Projeto : Criança Feliz . 

lbitinga , 02 de janeiro de 2019. 

Rodrigo Hortolani Ladeira 
Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos 

lbitinga , 07 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

~. 

REPUBLICADO POR NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO -
' OFÍCIO N!!003/2020 

.oi tinga , 03 de janeiro de 2020. 

Tendo sido V. S.ª sido aprovado e classificado em 2º (segundo) lugar 
no concu rso para Escriturário, rea lizado em 26/05/2019, vimos pelo 
presente convocar-lhe a co mparecer a esta Autarquia Pública 
Munic ipal , junto ao Depa rtamento do Pessoal. munido de todos os 
seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias 
úteis ), a contar da data de recebimento deste, para tratar de assunto 
de seu interesse. 

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado 
será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa 
Senhoria . 

Atenciosamente, 

Lu iz Carlos da Costa 

Gestor Executivo da Autarquia 

ILMO. Srº 
SILAS SANDOVAL FILHO 
RUA LUIZ ZANETTI. Nº 92 
VILA MARIA - IBITINGA/SP - CEP: 14.948 - 394 

REPUBL:ICADO POR NECESSIDADE ,DE RETIFICAÇÃO • 
TERMO DE POSSE 

Ao terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, o Srº 
Raphael Sérg io Maria toma posse ao cargo de Tesoureiro, o qual lhe 
foi atribuído por meio de Concurso Público de nº 001/2019 - realizado 
em 26/05/2019 - homologado em 08/07/2019, conforme reza Lei 
Complementar nº 104 de 29 de outubro de 2015, cuja classificação 
ocupa a primeira posição, estando a partir desta data, pelo período 
de três anos de efetivo exercício, em estágio probatório seguindo as 
normas estabelecidas no Artigo 41 da Carta Magna, o qual foi 
alterado pela Emenda Constitucional nº 19/1998. 

lbitinga , 03 de janeiro de 2020. 

Luiz Carlos da Costa 
Gestor Executivo de Autarquia 

DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA E DO 
CONTROLE DE FLUXO FINANCEIRO E ASSINATURAS DIGITAIS 
REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA AUTARQUIA. 

O GESTOR EXECUTIVO DE AUTARQUIA, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por lei , 

RESOLVE: 

Designar, a partir de 03/01/2 020, Sr. ANDRÉ LUIS ANDREO, matrícula 
nº 000582, CPF nº 113.253 .438-03, RG nº 18.681.580 como 
Responsável pela Tesouraria, pelo Controle de Fluxo Financeiro e 
pelas Assinaturas Digitais referentes à Movimentação Bancária desta 
Autarquia . 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIZ CARLOS DA COSTA 
Gestor Executivo da Autarquia 

lbit inga, 07 de janeiro de 2020 

.\:,..,.-·.:; : ur.~ 

- DIGI TAI Publicação Assinada Digitalmente •Para mais informações acesse:www.ibitinga.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO 

ono31s 

Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMCT nº 009/2019 

Entidade Proponente: CRIARTE - Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para a 
Recondução ao Trabalho e à Educação 

CNPJ: 03.826.808/0001-1 O 

Nome/Título do Projeto : Projeto Amor pela Vida 

Protocolo: nº 9817/2019 

Valor da Proposta : R$ 76.259,08 (setenta e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e oito 

centavos). 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições 

e com o intuito de realizar a emissão de parecer técnico, amparado nos termos do artigo 35 , 

inciso 50 da Lei Federal n. º 13 .019/2014, vem por meio deste explicitar que diante da analise 

técnica do Plano de Trabalho , Plani lha Orçamentária composta por Cronograma de 
Desembolso Financeiro, além de Documentação Jurídica e Certidões de Regularidade Fiscal e 

não encontrando falta de informações ou documentos solicitados no referido Edital , ou 

mesmo, que não prevejam cumprimento da legislação pertinente a matéria, recomendo a 

APROVAÇÃO NA INTEGRA do projeto proposto. 

Observação: Esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se amparou 

nos documentos enviados pela Entidade, cabendo a ela a responsabilidade pela veracidade das 

informações. 

Ibitinga - SP, 08 de Janeiro de 2020. 

VEIRAJACOB 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352 -7000 / Fax {16) 3352-7001 
www.ibitinga .sp.gov.br - CNPJ 45 .321.460/ 0001 -50 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO 

Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga SEMCT nº 009/2019 

Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CASA DO CAMINHO 

FRANCISCO DE ASSIS IBITINGA 

CNPJ: 00.957.949/0001-84 

Nome/Título do Projeto: Brincando, crescendo e aprendendo . 

Protocolo: nº 9819/2019 

Valor da Proposta: R$ 91.526,00 (noventa e um mil quinhentos e vinte e seis reais). 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições 

e com o intuito de realizar a emissão de parecer técnico , amparado nos termos do artigo 35 , 

inciso 50 da Lei Federal n. º 13.O19/2014, vem por meio deste explicitar que diante da analise 

técnica do Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária composta por Cronograma de 
Desembolso Financeiro, além de Documentação Jurídica e Certidões de Regularidade Fiscal e 

não encontrando falta de informações ou documentos so licitados no referido Edital , ou 

mesmo. que não prevejam cumprimento da legislação pertinente a matéria, recomendo a 

APROVAÇÃO NA INTEGRA do projeto proposto. 

Observação: Esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se amparou 

nos documentos enviados pela Entidade, cabendo a ela a responsabilidade pela veracidade das 

informações. 

Ibitinga - SP, 08 de Janeiro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 ·Centro - Ibitinga/SP - 14.940 -112 
telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352 -7001 
www.ibitinga .sp .gov.br - CNPJ 45 .321.460/ 0001 -50 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO 

0°0320 

Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT nº 009/2019 

En tidade Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS - EDUCANDÁRIO JOANNA DE 

ANGELIS 

CNPJ : 00.957.949/0001-84 

Nome/Título do Projeto : Proj eto viver feliz. 

Protocolo : nº 9833 /2019 

Valor da Proposta: R$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil quatrocentos reais) . 

A Secretária Municipal de Desenvo lvimento Social , no uso de suas atribuições 

e com o intuito de realizar a emissão de parecer técnico, amparado nos termos do a11igo 35 , 

inciso 50 da Lei Federal n. º 13.O19/2014, vem por meio deste explicitar que diante da analise 

téc nica do Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária composta por Cronograma de 

Desembolso Financeiro, além de Documentação Jurídica e Ce11idões de Regularidade Fiscal e 
não encontrando fa lta de informações ou documentos so licitados no referido Edital, ou 

mesmo, que não prevejam cumprimento da legislação pertinente a matéria, recomendo a 

APROVAÇÃO NA INTEGRA do projeto proposto . 

Observação: Esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se amparou 

nos documentos enviados pela Entidade, cabendo a ela a responsabilidade pela veracidade das 

informações. 

Ibitinga - SP, 08 de Janeiro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/ SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp .gov.br - CNPJ 45.321.460/0001-50 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO 

0°0321 

Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT nº 010/2019 

Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS - LAR SÃO VICENTE DE 

PAU LO 

CNPJ: 49.274 .996/0001-12 

Nome/Título do Projeto: Serviço de acolhimento institucional - Proteção Especial de Alta 

complexidade. 

Protocolo: nº 9823 /2019 

Valor da Proposta: R$ 572.384,88 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e oitenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos). 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social , no uso de suas atribuições 

e com o intuito de realizar a emissão de parecer técnico, amparado nos termos do artigo 35 , 
inciso 50 da Lei Federal nº 13.019/2014, vem por meio deste explicitar que diante da análise 
técnica do Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária composta por Cronograma de 

Desembolso Financeiro, além de Documentação Jurídica e Certidões de Regularidade Fiscal e 

não encontrando falta de informações ou documentos solicitados no referido Edital , ou 

mesmo, que não prevejam cumprimento da legislação pertinente a matéria, recomendo a 

APROVAÇÃO NA INTEGRA do projeto proposto. 

Observação: Esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se amparou 

nos documentos enviados pela Entidade, cabendo a ela a responsabilidade pela veracidade das 

informações. 

lbitinga - SP, 08 de Janeiro de 2020. 

<~O~ACOB 
Secretária de Desenvolvimento Social 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 /Fax (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ 45 .321.460/0001-50 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO 

ono322 

Chamamento Público para Termo de Fomento lbitinga SEMCT nº 010/2019 

Entidade Proponente: PROJETO CRIANÇA FELIZ - Associação Cristã de Proteção à 

Infância e Juventude 

CNPJ: 02.481.651 /0001-00 

Nome/Título do Projeto: Projeto Criança Feliz 

Protocolo: nº 9820/2019 

Valor da Proposta: R$ 321.206,2 1 (Trezentos e vinte e um mil duzentos e seis reais e vinte e 

um centavos). 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições 

e com o intuito de realizar a emissão de parecer técnico, amparado nos termos do artigo 35 , 

inciso 50 da Lei Federal n. º 13.019/2014, vem por meio deste explicitar que diante da analise 

técnica do Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária composta por Cronograma de 
Desembolso Financeiro, além de Documentação Jurídica e Certidões de Regularidade Fiscal e 

não encontrando falta de informações ou documentos solicitados no referido Edital, ou 
mesmo, que não prevejam cumprimento da legislação pertinente a matéria, recomendo a 

APROVAÇÃO NA INTEGRA do projeto proposto. 

Observação : Esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se amparou 

nos documentos enviados pela Entidade, cabendo a ela a responsabilidade pela veracidade das 

informações. 

lbitinga - SP, 08 de Janeiro de 2020. 

Secretária de Desenvolvimento Social 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 

Rua Miguel Landim, 333 · Centro - Ibitinga/ SP - 14.940-112 
telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 
www.ibitinga.sp .gov.br · CNPJ 45.321.460/ 0001-50 
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Os membros da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, designado pela Portaria 
no 13.676, de 16 de dezembro de 2019 apresenta o resultado preliminar da reunião da 
comissão realizada dia 13 de janeiro de 2020, referente aos editais de Chamamento 
Público para Termo de Fomento SEMSD nº 005/2019, SEMFS nº 006/2019, SEMED nº 
007/2019, SEMDS nº 008/20 19, SEMDS nº 009/2019 e SEMDS nº 010/2019, 
publicados no Semanário Oficial do Município em 26 de novembro de 2019 página 1, 
além de sua íntegra no site oficial, conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente: Associação Protetora dos Animais de Rua - APAR. 
Proj eto : Cuidado a animais de rua - Aprovado na integra - R$ 31.968,00. 

P.A. 9242/2019 - Proponente: Associação Cristã Beth Shalon - Casada Paz. Projeto: 
Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas - Aprovado na integra - R$ 58.320,00. 

P .A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de Ibitinga -
GACCI. Projeto: Mãos amigas - Aprovado na integra - R$ 47.420,64. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMPS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente: Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga - CASA DA 
SOPA. Projeto: VIVER BEM. Aprovado na integra - R$ 51.930,72. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMED no 007/2019 

P .A. 9826/2019 - Proponente : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de lbitinga. Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. Aprovado na integra - R$ 797.894,28. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Pomento SEMDS no 008/2019 

P.A. 9841/20 19 - Proponente: ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga. Projeto: 
Esco la de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Oliveira. Aprovado na integra - R$ 
268.442,94. 

P.A. 9840/2019 - Proponente: ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga. Projeto: 
Orquestra de metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de Ibitinga. Aprovado na 
integra - R$ 187.466,40 . 

Ed ital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 009/2019 

P .A. 9819/2019 - Proponente Associação Fi lantrópica Casa do Caminho Francisco de 
Assis de Ibitinga. Projeto: Brincando, Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra -
R$ 91.526,00. ' { 

l 



P .A. 9817/2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para 
Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE. Projeto: Amor pela Vida - 2019. 
Aprovado na integra - R$ 76.259,08. 

P.A. 9833/2019 - Proponente: Serviço de Obras Sociais - S.O.S Educandário Joana de 
Ânge li s. Projeto : Viver Feliz. Aprovado na integra - R$ 194.400,00. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente: Associação Senhor Bom Jesus. Projeto: Serviço de 
Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta Complexidade. Aprovado na 
integra - R$ 572 .384,88 . 

P .A. 9820/2019 - Proponente: Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude -
Projeto Criança Feliz. Projeto: Criança Feliz. Aprovado na integra - R$ 321.206,21. 

Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos 

I ·~'!V 

FfuFYcffdo' Jose Lopes Tala rico 

Maria Caro~~ Longuini 

~~ 
Queila Terual Pavani 
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lbitinga/SP. quarta-feira , 15 de janeiro de 2020 - imprensa@íbítinga.sp.gov.br - An o: 1 Edição: 0175 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de lbitinga. através de 
Geórgia Rachel Zanati, vem informar as seguintes publicações: 

Os membros da Com issã o de Seleção e Avaliação de Projetos, · 
designado pela Portaria no 13.676 , de 16 de dezembro de 2019 
apresenta o resultado preliminar da reun ião da comissão real izada 
dia 10 de janeiro de 2019, referente aos editais de Chamamento 
Públ ico para Termo de Fomento SEMSD nº 005/2019 , SEMFS nº 
006/2019, SEMED nº 007 /2019, SEMDS nQ 008/2019, SEMDS nº 
009/2019 e SEMDS nº 010/2019, publicados no Semanário Oficial do 
Município em 26 de novembro de 2019 pág in'a 1, além de sua íntegra 
no site oficial , conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMSD no 005/2019 

P. A. 9818/2019 - Proponente : Associação Protetora dos Animais de 
Rua - APAR. Projeto: Cuidado a animais de rua - Aprovado na integra 
- R$ 31.968,00. 

P.A. 9242/2019 - Proponente : Associação Cristã Beth Shalon -
Casada Paz. Projeto: Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas 
- Aprovado na integra - R$ 58.320,00. 

P.A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer 
de lb itinga - GACCI. Projeto: Mãos amigas - Aprovado na integra - R$ 
47.420,64. 

lbitinga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente : Associação Filantrópica Espírita de 
lbitinga - CASA DA SOPA. Projeto: VIVER BEM. Aprovado na integra -
R$ 51.930.72. 

lbitinga . 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

~· 

~~, ,, . 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMED no.007/2019 ., • .. · . . 

P.A. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de lbitinga. Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. 
Aprovado na integra - R$ 797.894,28. 

lbit inga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 008/2019 

P.A. 9841/2019 - Proponente : ASSARI - Associação de Artes de 
Jbitinga. Projeto : Escola de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de 
Oliveira. Aprovado na integra - R$ 268.442,94. 

P.A. 9840/2019 - ·Proponente : ASSARI - Associação de Artes de 
lbitinga . Prqjeto: Orquestra de metais Maestro lgnácio Correa de 
Lacerda ~e lbitinga. Aprovado na integra -' R$ 187.466,40. 

lbit inga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente Associação Filantrópica Casa do 
Caminho Francisco de Assis de lbitinga. Projeto : Brincando, 
Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra - R$ 91.526,00. 

P.A. 9817/2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do 

Assinadpoo*íP.rr,,rml,_\.\l' Ql.:,P.dlOigiDtaEI MUNICIPIO DE , ~ L Publicação Assinada Digitalmente• Para mais informações acesse:www.ibitinga.sp.gov.br 
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Adolescente para Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE. 
Projeto: Amor pela Vida - 2019. Aprovado na integra - R$ 76.259.08. 

P.A. 9833/2019 - Proponente : Serviço de Obras Sociais - S.O.S 
Educandário Joana de Ângelis. Projeto: Viver Feliz. Aprovado na 
integra - R$ 194.400,00. 

lbitinga, 15 de janeiro de 2020. 

lbitinga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

,.--.Geórgia Rachel Zanati 

CONTRATO N!! 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N!! 
016/2019. Loca tá rio: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
IBITINGA. Locador: HOMERO GERALDO MOREIRA. Objeto : locação de 
imóvel para instalação do Centro Artístico Cultural Duilio Galli/Museu 
e Arquivo Histórico Municipal. Valor total : R$ 16. 719,96. Vigência: a 
part ir de 06 de ja neiro de 2020 até 05 de jane iro de 2021. lbitinga, 
06 de janeiro de 2020. Crist ina Maria Kalil Arantes - Prefeita 
Municipal. 

~ 

Jepartamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente: Associação Senhor Bom jesus. Projeto: 
Serviço de Acolhimento Instituc ional - Proteção Especial de Alta 
Complexidade. Aprovado na integra - R$ 572.384,88. 

P.A. 9820/2019 - Proponente : Associa ção Cristã de Prot eção à 
Infância e juventude - Projeto Criança Fel iz. Projeto: Criança Feliz. 
Aprovado na integra - R$ 321.206,21. 

Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos 

lbitinga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

PREGÃO PRESENCIAL N!! 056/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N!! 044/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 9116/2019 
Interessada : BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI - EPP 
De acordo com os pareceres do Chefe da Seção de Registro de 
Preços e do Procu rador j urídico do Município . e por falta de 
atendimento ao Decreto Muni cipal regulamentar, INDEFIRO o 
pedido de reequilíbrio econômico financeiro do item 45 
"Feijão carioca tipo l''. mantendo os preços e condições ora 
registrados para com a empresa BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 29.038.893/0001-46. 
Dê ciência à interessada. 
lbitinga, 13 de janeiro de 2020. 
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 

PREFEITA 

lbitinga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

CONTRATO N!! 002/2020 - art. 24, inciso li, da Lei Federal n!! 
8.666/93. Contratante : MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
IBITINGA. Contratado: LUIZ GUSTAVO CHENERI CONSULTORIA - ME. 
Objeto : capacitaç ão e acompanhamento dos Conselheiros Tutelares. 
Valor total : R$ 13. 900,00. Vigência : a partir da data da assinatura por 
08 meses. lbitinga, 10 de janeiro de 2020. Cristina Maria Kalil Arantes 
- Prefeita Municipal. 

1 bit inga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N!! 005/2019 - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N!! 017/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE IBITINGA. Contratada : EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto : se rvi ços de postagem de 
correspondências. Alteração : prorrogação do contrato por ma is 12 
meses a contar de 01 de fevereiro de 2020. ou seja, até 31 de janeiro 
de 2021. sendo o valor total para o período no importe de R$ 
160 .000 ,00. lbitinga, 02 de janeiro de 2020. Cristina Maria Kalil 
Arantes - Prefeita Municipal. 

lbitinga, 15 de janeiro de 2020. 

Geórgia Rachel Zanati 
Departamento de Compras e Licitações 
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Os membros da Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos, designado pela Portaria 
no 13 .676, de 16 de dezembro de 2019 comunica que transcorrido o prazo legal para 
interposição de recurso e não tendo havido nenhuma manifestação, segue o resultado 
final, referente aos editais de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD nº 
005/20 19, SEMFS nº 006/2019, SEMED nº 007/2019, SEMDS nº 008/2019, SEMDS nº 
00912019 e SEMDS nº O 10/2019, publicados no Semanário Oficial do Município em 26 
de novembro de 2019 página 1, além de sua íntegra no site oficial, conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD no 005/2019 

P. A. 98 18/2019 - Proponente: Associação Protetora dos Animais de Rua - APAR. 
Proj eto: Cuidado a animais de rua - Aprovado na integra - R$ 31.968,00. 

P .A. 9242/2019 - Proponente: Associação Cristã Beth Shalon - Casada Paz. Projeto: 
Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas - Aprovado na integra - R$ 58.320,00. 

P.A. 9838/2019 - Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de Ibitinga -
GACC I. Projeto: Mãos amigas - Aprovado na integra - R$ 47.420,64. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMFS no 006/2019 

P.A. 9839/2019 - Proponente : Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga - CASA DA 
SOPA. Projeto: VIVER BEM. Aprovado na integra - R$ 51.930,72. 

Ed ital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMED no 007/2019 

P.A. 9826/2019 - Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de lbitinga. Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. Aprovado na integra - R$ 797.894,28 . 

Ed ital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 008/2019 

P.A. 9841 /2019 - Proponente: ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga. Projeto : 
Escola de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de Ol iveira. Aprovado na integra - R$ 
268.442,94. 

P .A. 9840/2019 - Proponente: ASSARI - Associação de Artes de Ibitinga. Projeto: 
Orquestra de metais Maestro Ignácio Correa de Lacerda de Ibitinga. Aprovado na 
integra - R$ 187.466,40. 

Edital de Chamamento Público. para Termo de Fomento SEMDS no 009/2019 

P .A. 9819/2019 - Proponente Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de 
Assis de lbitinga. Projeto: Brincando, Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra -
R$ 91.526,00. 
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. P.A. 9817/2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente para 

Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE. Projeto: Amor pela Vida - 2019. 
Aprovado na integra - R$ 76.259,08. 

P.A. 9833 /2019 - Proponente: Serviço de Obras Sociais - S.O.S Educandário Joana de 
Ângelis. Projeto: Viver Feliz. Aprovado na integra - R$ 194.400,00. 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente: Associação Senhor Bom Jesus. Projeto: Serviço de 
Aco lhimento Institucional - Proteção Especial de Alta Complexidade. Aprovado na 
integra - R$ 572.384,88. 

P .A. 9820/2019 - Proponente: Associação Cristã de Proteção à Infância e Juventude -
Proj eto Criança Feliz. Projeto: Criança Feliz. Aprovado na integra - R$ 321.206,21. 

lbitinga, 2 1 de janeiro de 2020. 

Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos 

ilva 
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Rona~o-Jose Lopes Talarico 

ckr'(\ÃJ{Õ~ 

~oilnD~i: 
Quei~avani 



0!! 0329 

IBITINGA 
DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

PREFEITURA 1SAMS1SAAE1FEMIB1 LEGISLATIVO 
f) R. Miguel Landim, 333 - Centro ~ (16)3352-7000 

lbiting a/SP, terça-feira, 21 de janeiro de 2020 - imprensa@ibitinga_sp.gov.br - Ano: 1 Edição: 0179 

João Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 008/2019 

P.A. 9841/2019 - Proponente: ASSAR! - Associação de Artes de 
)Q!_tinga. Projeto : Escola de ensino artístico Prof. Nivaldo Ferreira de 

ve ira. Aprovado na integra - R$ 268.442,94. 

P.A. 9840/2019 - Proponente : ASSAR! - Associação de Artes de 
lbitinga. Projeto : Orquestra de metais Maestro lgnácio Correa de 
Lacerda de lbitinga. Aprovado na integra - R$ 187.466,40. 

lb itinga, 21 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 009/2019 

P.A. 9819/2019 - Proponente Associação Filantrópica Casa do 
Caminho Francisco de Ass is de lbitinga. Projeto : Brincando, 
Crescendo e Aprendendo. Aprovado na integra - R$ 91.526,00. 

P.A. 9817/2019 - Proponente: Centro de Recuperação e Inserção do 
Adolescente para Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE. 

,~rojeto : Amor pela Vida - 2019. Aprovado na integra - R$ 76.259,08. 

P.A. 9833/2019 - Proponente: Serviço de Obras Sociais - S.O.S 
Educandário joana de Ângel is . Projeto : Viver Feliz. Ap rovado na 
integra - R$ 194.400.00. 

lb itinga, 21 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento 
SEMDS no 010/2019 

P.A. 9823/2019 - Proponente: Associação Senhor Bom jesus. Projeto: 
Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial de Alta 
Complexidade. Aprovado na integra - R$ 572.384,88. 

P.A. 9820/2019 - Proponente: Associação Cristã de Proteção à 
Infância e juventude - Projeto Criança Feliz . Projeto : Criança Feliz. 
Aprovado na integra - R$ 321.206,21. 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

Comissão de Seleção e Avaliação de Projetos 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.!! 001/2020 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.!! 9834/2019 
Entidade: S.O.S. - Serviços de obras Sociais 
Objeto: Repasse de Subvenção Estadual social para auxíli o nas 
despesas para atendimento de 260 (duzentas e sessenta) crianças e 
Adolescentes (de 06 a 17 anos). na prestação de serviços na área de 
Assistência Social e fortalec imento de vínculos sociais. 
Prazo: até 31 de dezembro de 2020 
Valor R$ : 41.222, 70 
lbitinga, 13 de janeiro de 2020. 
PREFEITA CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 

lbi t inga, 21 de janeiro de 2020. 

joão Paulo Baptista 
Departamento de Compras e Licitações 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2020 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.!!9827/2019 
Entidade: Associação de Pa is e AmigOs dos Excepcionais-" A.P.A.E de 
lbitinga" 
Objeto: Repasse de subvenção soc ial estadual para au xil iar nas 
despesas de custeio para atendimento integral de 211 pessoas com 
deficiência intelectual, múltipla e transtorno de espectro autista nas 
áreas educac ional. assistênc ia social e atend imento especializado 
com garantias na efetivação de direitos, reabilitação e qual idade de 
vida às pessoas com deficiências e suas famílias. 
Prazo: até 31 de dezembro de 2020 
Valor R$: 32.920,80 
lbitinga, 13 de janeiro de 2020. 
PREFEITA CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 

lbitinga, 21 de janeiro de 2020. 
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