PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Assistência Social

EDITAL Nº 004/2017

CHAMAMENTO PÚBLICO
O Prefeito do Município de Araçatuba, Estado de São
Paulo, DILADOR BORGES DAMASCENO, no uso de

suas atribuições legais e considerando o disposto na
Lei Municipal nº 7.625/2014, Decreto Municipal
nº 17.357/2014 e Lei Federal nº 8.666/1993 e

Lei Federal nº 9.637/1998, torna público o
presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO,

visando

a

seleção

de

Organização

Social,

interessada em celebrar CONTRATO DE GESTÃO,
que tenha por objeto a execução de ações, serviços e

programas na área da assistência social, nos termos
e condições estabelecidas neste Edital.

1. DO PROPÓSITO DO EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO:
1.1 A finalidade do presente chamamento público é a seleção da melhor e Proposta

Técnica do Plano de Trabalho e melhor Preço, para a celebração do Contrato de

Gestão com finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de
recursos financeiros à Organização Social, conforme condições estabelecidas neste
Edital.

1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Municipal nº 7.625/2014,

Decreto Municipal nº 17.357/2014.
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2. DO OBJETO:
2.1 Formalização de Contrato de Gestão, com Organização Social que propuser a
melhor Proposta Técnica/ Preço, que melhor se adequar ao objeto a ser pactuado, para
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de assistência social,

em regime de PARCERIA com a Administração Pública Municipal, para o período

de vigência de 60 meses, a partir da data da assinatura do Contrato de Gestão, com
Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso.

3. DA JUSTIFICATIVA:
A Justificativa para a contratação de Organização Social, para execução do Objeto,
descrito no item 2, consta no ANEXO 22, deste Edital.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES NO CREDENCIAMENTO:
4.1 Poderão participar do credenciamento as Organizações Sociais qualificadas no
Município de Araçatuba e que atendam os requisitos previstos na Lei Municipal nº
7.625/2014 e Decreto Municipal nº 17.357/2014.
4.2 Estar ciente de que a simples participação no Chamamento Público, pressupõe seu
conhecimento prévio e a sua concordância com o atendimento das disposições deste
Edital com as orientações a serem emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo ou do Tribunal de Contas da União, ainda que não expressamente consignadas
neste Edital.
4.3 Não ter como dirigente Agente Político de Poder ou do Ministério, dirigente de
Órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera governamental, ou
respectivo cônjuge ou companheira, bem como parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o segundo grau.
4.4 É vedada a participação dos interessados que estejam cumprindo as sanções
previstas nos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei nº 8666/93, bem como as previstas no
artigo 7º, da Lei Federal Nº 10.520/2002.
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5.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

5.1 Para apresentação do Plano de Trabalho a OS deverá obedecer rigorosamente o
modelo conforme apresentado no Anexo 18, com base nas informações apresentadas
no Anexo 19.
5.1.1. Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão constar no Plano
de Trabalho de acordo com a Lei Municipal nº 7.625/2014 e Decreto Municipal nº
17.357/2014, sendo:
a) Diagnóstico da realidade que será objeto das ações e atividades da parceria,
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas
a serem atingidas;
b) Descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de
atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que
se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para
tanto;
c) Prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas;
d) Definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas;
e) Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo
existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações,
tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou
quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público;
f) Plano de Aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração
pública;
g) Estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos
previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na
consecução do objeto, durante o período de vigência proposto;
h) Valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível
com os gastos das etapas, vinculadas as metas do cronograma físico;
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i) Modo e periodicidade das prestações de contas compatíveis com o período de
realização das etapas vinculadas as metas e com o período de vigência da
parceria, não se admitindo periodicidade superior a 1 (um) ano ou que dificulte
a verificação física do cumprimento do objeto;
j) Descrição da metodologia a ser adotada na execução das ações constantes do
plano;
5.2 Para a construção do Plano de Trabalho, a OS deverá considerar as
informações constantes no Anexo 21, que especifica cada Equipamento/Programa, o
objetivo de cada um, a equipe de profissionais necessários para a execução dos
serviços e as metas mensais previstas para o exercício de 2018.
5.3 A Administração Municipal reserva-se no direito de não autorizar o valor
solicitado pela OS, tendo em vista a tipificação do objeto do Plano de Trabalho, sendo
vedados, valores acima do máximo permitido, neste Edital, no item 9.4.
6.

DOS PRAZOS, LOCAL, ENTREGA DOS ENVELOPES E SELEÇÃO:

6.1. A Publicação do presente Edital será feita na imprensa oficial e ficará disponível
no site oficial da Prefeitura Municipal de Araçatuba- www.aracatuba.sp.gov.br.
6.2. A partir da data da publicação do Edital, será aberto para a OS interessada, a
visitação aos Equipamento e Programas, objeto do Contrato de Gestão, com
agendamento prévio no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo
telefone (18) 3636-1260, até três dias antes do dia da abertura dos Envelopes.
6.3. A OS interessada, deverá entregar no prazo de 20 dias corridos, contados da
data da publicação do Edital, as documentações obrigatórias e as Propostas Técnica
e Preço, em envelopes, lacrados, às 9 horas, do dia 10 de janeiro de 2018, na sala
de licitações - Paço Municipal, sito à Rua Coelho Neto, 73 - Araçatuba/SP, não
sendo aceitos documentos enviados por meio de correspondência e eletrônico, na
forma descrita abaixo:
6.3.1. Os DOCUMENTOS relacionados abaixo são OBRIGATÓRIOS (itens 1 a 29) e
deverão ser entregues no ENVELOPE 1, em uma via, todas rubricadas, numeradas
sequencialmente e assinadas pelo representante legal da OS:
1. Ofício do Representante legal da OS solicitando a celebração do Contrato de
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Gestão para execução do Plano de Trabalho - (Anexo 1);
2. Cópia do Estatuto e eventuais alterações, devidamente registradas em cartório;
3. Cópia Ata de eleição e posse da diretoria em exercício;
4. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
5. Cópia CPF e RG do representante legal;
6. Cópia da Certificação como Organização Social, no município de Araçatuba;
7. Cópia do Certificado de Registro da OS no Conselho Municipal da Assistência;
Social, em seu local de origem ou em Araçatuba;
8. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal ou outra equivalente na Forma
da Lei, abrangendo as contribuições sociais;
9. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual ou outra equivalente na forma
da Lei;
10. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, ou outra equivalente na
forma da Lei;
11. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei;
12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa;
13. Certidão contendo os nomes dos dirigentes e conselheiros da OS, bem como o
período de atuação, CPF e endereço de cada membro - (Anexo 2);
14. Certidão contendo o nome do contador responsável pela entidade e
respectiva cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional de
Contabilidade - (Anexo 3);
15. Certidão contendo o nome de um gestor indicado pela OS para ser o
responsável pelo controle administrativo, financeiro e de execução do Contrato
de Gestão - (Anexo 4);
16. Declaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial para execução
ou manutenção das ações previstas no Plano de Trabalho - (Anexo 5);
17. Declaração de que, se for habilitado para assinatura do Contrato de Gestão,
providenciará a abertura de Conta Corrente específica - (Anexo 6);
18. Declaração de que os dirigentes da OS não são agentes políticos - (Anexo 7);
19. Declaração que a OS se compromete a atender a Lei Federal nº 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação-Transparência) e dar publicidade ao objeto pactuado
- (Anexo 9);
20. Declaração de adimplência com o Poder Público Municipal - ( Anexo 10);
21. Declaração que a OS não contratará parentes ou empresas, inclusive por
afinidade, de dirigentes da proponente ou de membros do poder público
concedente-(Anexo 11);
22. Declaração informando a data de Início das atividades da OS-(Anexo 12);
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23. Declaração que a entidade se compromete em aplicar os recursos repassados
de acordo com o Plano de Trabalho-(Anexo 13);
24. Declaração de que entregará e utilizará Regulamento de Compras e
Contratações, conforme a legislação vigente (Anexo 16);
25. Prova de propriedade ou posse legítima do imóvel para execução do Contrato
de Gestão (Certidão de Matrícula do Imóvel registrada no Cartório de Registro de
Imóveis) ou contrato de locação, em vigência. Caso não tenha a posse legítima do
imóvel ou imóvel locado, apresentar declaração de que a OS se compromete a
apresentar tal documento, no prazo de 15 dias úteis, contados da data da
assinatura do Contrato de Gestão – (Anexo 16 – Modelos A ou B ou C);
26. Ficha cadastro - ( Anexo 17);
27. Declaração em que a OS se compromete a comunicar a Câmara Municipal
sobre a assinatura do Contrato de Gestão, conforme rege a Lei de Licitações (Anexo 8);
28. Declaração de ciência e concordância com os - (Anexo 15);
29. Balanço Patrimonial e demonstrativo financeiro.
6.3.1.1. O Envelope 1, deverá conter na parte externa/frente os seguintes dados:
ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
Edital de Chamamento Público Nº______. /_______
Identificação da Organização Social
Nome:
Endereço:
CEP:
Telefone:
CNPJ :

CIDADE/UF:

6.3.1.2. A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação de
todos os documentos obrigatórios (enumerados de 1 a 29), entregues no ENVELOPE
1, sendo que a falta de qualquer um deles resultará na inabilitação da OS.
6.3.2. A PROPOSTA TÉCNICA/PREÇO, deverá ser apresentada no ENVELOPE 2, em 1
só via, com todas as folhas rubricadas, numeradas sequencialmente, assinadas pelo
representante legal da OS.
6.3.2.1. O Envelope 2, deverá conter na parte externa/frente os seguintes dados:
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ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA/ PREÇO
Edital de Chamamento Público Nº______. /_______
Identificação da Organização Social
Nome:
Endereço:
CEP:
Telefone:
CNPJ :

CIDADE/UF:

6.3.2.2. A PROPOSTA TÉCNICA deverá obedecer as especificações técnicas descritas
no Item 5, deste Edital - (DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), apresentando conforme
modelo conforme ANEXO 18, utilizando as informações apresentadas conforme
ANEXO 19.
6.3.2.2.1. A OS deverá descrever minuciosamente as experiências, relativas ao critério
de julgamento (item 8.10), informando as atividades e projetos desenvolvidos, sua
duração, fonte de recurso, local de abrangência, beneficiários, resultados alcançados,
dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais
experiências, sendo que qualquer falsidade ou fraude comprovadas, automaticamente,
desclassificará a OS.
6.3.2.3. Para a PROPOSTA DE PREÇO, o valor global é de até R$ 8.083.683,94 (Oito
milhões, oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e quatro
centavos), para o período de março à dezembro de 2018.
6.3.2.3.1. Para compor o valor global, a OS deverá observar a Tabela de Equipamento
e Programas e Pessoal necessário para a execução dos serviços do Contrato de Gestão
e respectiva Meta Mensal conforme ANEXO 19, bem como a Tabela de Distribuição
Analítica dos valores Previstos para Execução do mesmo Contrato, conforme item 9.4,
deste Edital.
6.3.2.3.2. O valor global deverá ser compatível para o cumprimento integral do
objeto deste Chamamento e do Plano de Trabalho.
6.3.2.4. Após o prazo limite para a apresentação das propostas, nenhuma outra
será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não
forem explícitos ou formalmente solicitados pela Comissão de Seleção.
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6.3.2.5. Aberto (s) o envelope(s) da Proposta Técnica/ Preço, a Comissão de Seleção
suspenderá a sessão pública e analisará as propostas em sessão reservada, no prazo de
até 3 (três) dias corridos, contados da data da abertura do (s) mesmo(s), para a
análise e julgamento.
6.3.2.6. Será eliminada a Proposta:
a)

Cuja pontuação total for inferior a 50 pontos;

b)
Que recebam nota “zero”, nos critérios de julgamento (item 8), ou ainda que
não contenham as seguintes informações: descrição da realidade do objeto do
Contrato de Gestão e o nexo com a atividade proposta; as ações a serem executadas, as
metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os
prazos para as execuções das ações.

c) Que estejam em desacordo com o Edital.

6.3.2.7. De caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção, com total
independência técnica para exercer o julgamento, fará a análise da Proposta
Técnica/Preço, de acordo com os critérios estabelecidos no item 8, deste Edital e,
credenciará a(s) OS(s) que passará(ão) para a próxima Etapa.
6.3.2.8. As Propostas serão analisada e julgada pela Comissão de Seleção,
considerando o valor que melhor Plano de Trabalho e o valor que melhor se adeque ao
atendimento integral dos serviços apresentados na Proposta Técnica – (Plano de
Trabalho), cujo valor global máximo, está especificado no item 6.3.2.6
6.4. Após cumprida as etapas descritas nos itens 6.3.1, 6.3.2, a Administração Pública
divulgará, no prazo de até 3 dias corridos, o resultado preliminar do processo de
seleção, na página do sitio oficial, e na imprensa oficial do Município, iniciando-se, na
sequência, o prazo legal para recurso.
6.5. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, homologará e divulgará as
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção, no sitio
oficial e imprensa oficial do Município.
6.6. Após o recebimento e o julgamento das propostas, havendo uma única OS, com
proposta classificada (não eliminada) e desde que atendidas as exigência deste Edital, a
Administração Pública poderá dar prosseguimento e convocá-la para iniciar o processo
de contratação.
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7. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ATIVIDADES DA OS:
7.1 Os serviços e atividades serão prestados através dos profissionais selecionados e
contratados pela OS, com habilitação especifica na função descrita no Plano de
Trabalho.
7.2 É de responsabilidade exclusiva e integral da OS o pagamento destes profissionais,
incluído o recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma
hipótese, poderão ser transferidos para o Município de Araçatuba/SP, devendo a OS
manter arquivo com todos os comprovantes de recolhimento. A cópia destes
documentos deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal da Fazenda e à
Secretaria Municipal de Assistência Social, para ciência, até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente e, juntada à prestação de contas.
7.3 Caso a OS adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração do Contrato de Gestão, o bem será gravado com cláusula de
inalienabilidade, devendo formalizar promessa de transferência da propriedade à
administração pública, na hipótese de sua extinção e rescisão contratual.
7.4 Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do Contrato de Gestão e
deverão obedecer a Lei Municipal nº 7.625/2014 e legislações vigentes.
7.5 A OS deverá prestar contas em sua totalidade em até 90 (noventa) dias a contar
do término da vigência do Contrato de Gestão e a Administração Pública terá
150 (cento e cinquenta) dias para apreciar a prestação de contas, com base nos
parâmetros técnicos e financeiros da legislação vigente.
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS:
8.1 A Administração Municipal constituirá uma Comissão de Seleção, que é o
órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente Chamamento Público, a
ser constituída na forma de Portaria/Decreto, previamente à etapa de avaliação das
propostas apresentadas pelas OS(s) e apreciará todos os documentos e a Proposta
Técnica/Preço apresentados, se necessário, solicitará informações adicionais,
realização visitas técnicas, estabelecerá prazo para que as organizações se manifestem
por escrito quanto ao solicitado.
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8.2 A Comissão de Seleção será composta por 5 (cinco) membros titulares
representantes de áreas técnicas, sendo 2 (dois) Assistentes Sociais, 1 (um) Psicólogo,
1 (um) administrativo e 1 (um) Advogado, além de 2 (dois) membros suplentes, a
serem designados por Ato publicado na imprensa Oficial do Município.
8.3 A Comissão de Seleção deverá deliberar sobre todas as propostas entregues dentro
do prazo estabelecido neste Edital, com no mínimo, 3 (três) membros presentes.
8.4 Deverá se declarar impedido de ser membro da Comissão de Seleção, caso tenha
participado nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao presente Edital, como associado,
cooperado, dirigente, Conselheiro ou empregado de qualquer OS participante do
Chamamento Público ou cuja atuação no processo seleção configure conflito de
interesse, nos termos da Lei nº 12.813 de 16 de maio de 2013;
8.5 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a
continuidade do processo. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser
imediatamente substituído por suplente, sem necessidade de divulgação de novo;
8.6 A Comissão de Seleção obedecerá, os prazos estabelecidos neste Edital para
divulgar a(s) OS(s) habilitada(s) e classificada(s), em ordem decrescente de pontuação.
8.7 Os casos de empate, serão analisados de acordo com os seguintes critérios:
a) Maior nota no item de estratégias metodológicas e resultados esperados;
b) Maior nota no item detalhamento de serviços;

c) Maior tempo de constituição da Organização Social;

d) A OS que apresentar a maior compatibilidade de recursos humanos e
financeiros para execução do Plano de Trabalho proposto neste Edital.

8.8 A Comissão de Seleção eliminará a OS, cuja Proposta apresentada estiver com a
formatação fora dos padrões estabelecidos nos Anexos deste Edital (com a ausência de
itens ou itens em branco) ou com documentações incompletas, ilegíveis ou
desatualizadas.
8.9 A Comissão de Seleção habilitará as OS(s) que atingir (em) a Pontuação de, no
mínimo, 50 Pontos, não podendo zerar em nenhuma das questões, conforme
critérios citados na tabela abaixo.
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8.10 A Comissão de Seleção, classificará a Proposta Técnica/Preço apresentada,
utilizando os critérios citados na tabela abaixo:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Requisito de Análise e Avaliação
1. A Proposta apresentada demonstra viabilidade e coerência
com o objeto deste Edital? Seus objetivos específicos são viáveis
e exequíveis? A metas estão de acordo com o solicitado por este
Chamamento Público?
Não é compatível: 0 ponto
Compatibilidade razoável/mediana: 1-5 pontos
Compatível: 6-10 pontos
2. A Proposta apresenta o diagnóstico da realidade a ser
atendida pela OS?
Não apresenta nenhum levantamento/diagnóstico: 0 ponto
Apresenta levantamento/diagnóstico razoável/mediana: 1-5 pontos
Apresenta o diagnóstico de maneira detalhada e compreensível: 6-10
pontos
3. A Metodologia apresentada demonstra clareza na forma como
vai se desenvolver as ações e coerência com o objeto das ações?
Não demonstra a Metodologia que será utilizada: 0 ponto
Demonstra Metodologia de maneira razoável/mediana: 1-5 pontos
Demonstra Metodologia de maneira detalhada e compreensível: 6-10
pontos
4. A Proposta apresenta metas, ações e atividades com
viabilidade possíveis de ser executadas?
Não é compatível: 0 ponto
Compatibilidade razoável/mediana: 1-5 pontos
Compatível: 6-10 pontos
5. O detalhamento da aplicação do recurso financeiro é
compatível com o objeto da transferência de recurso e tem
conexão com metas/ações/objetivos propostos?
Não é compatível: 0 ponto
Compatibilidade razoável/mediana: 1-9 pontos
Compatível: 10-20 pontos

Pontuação
0-10

0-10

0-10

0-10

0-20
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6. A proposta apresenta detalhamento da experiência
e
capacidade técnica e capacidade estrutural para execução do
objeto deste Edital?
Não presenta capacidade: 0 ponto
Apresenta capacidade razoável/mediana: 1-5 pontos
Apresenta capacidade para execução do objeto: 6-10 pontos
7. A proposta de preço demonstra analiticamente o uso dos
recursos compatível com os valores previstos para a execução
do Contrato de Gestão?
Não demonstra : 0 ponto
Demonstração razoável/mediana: 1-5 pontos
Demonstra: 6-10 pontos
8. A Proposta apresenta impacto social esperado através de
metas/ações e objetivos propostos que correspondam aos
indicadores sociais passíveis de avaliação?
Não apresenta impacto social esperado passível de avaliação: 0
ponto
Apresenta impacto social esperado passível de avaliação
razoável/mediano: 1-5 pontos
Apresenta impacto social esperado passível de avaliação de maneira
detalhada e compreensível: 6-10 pontos
9. A Proposta apresenta o diagnóstico da realidade do Município
na com ênfase na área social?
Não apresenta diagnóstico da realidade do Município: 0 ponto
Apresenta diagnóstico da realidade do Município, razoável/mediana:
1-5 pontos
Apresenta diagnóstico detalhado da realidade do Município: 6-10
pontos

Pontuação máxima

0-10

0-10

0-10

0-10

100

8.11 Caberá recurso nos prazos determinados pela legislação vigente.
8.12 A Administração Pública homologará e divulgará o resultado da
Habilitação/Classificação das OS(s), na imprensa oficial do Município e no sitio oficial,
após o encerramento do processo de seleção.
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9. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO
DO OBJETO:
9.1 Os créditos orçamentários necessários para as despesas relativas ao presente
Edital são provenientes da funcional programática:
Unidade Executora: 02.19.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.19.02 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora : 02.19.04 - FSS – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
9.2 Os recursos destinados à execução do contrato de que trata este Edital será
proveniente do Orçamento municipal.
9.3 A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de
cada parcela, a ser transferida pela administração, serão realizados mediante registro
contábil e deverá ser formalizada por meio de Certidão de Apostilamento do
instrumento de parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada.
9.4 Os recursos disponibilizados para o período compreendido entre os meses de

março à dezembro de 2018, será até o valor total de

R$ 8.083.683,94

(Oito milhões, oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e quatro
centavos), analiticamente distribuídos, conforme demonstrativo abaixo:
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS VALORES PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO

Item Área

Descrição do Objeto

Valor
Até

01

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,
(RPSE)

RPSE:

Assistência
Social- FMAS
(
Fundo
Municipal de
Assistência
Social)

englobando:
MÉDIA COMPLEXIDADE:
1. CREAS– Centro de Referência
Especializado de Assistência Social:
- Serviço de Proteção Social à
adolescentes em cumprimento de

Custeio com
Despesas e
prestação de
serviços:
R$ 443.480,00
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Medida Sócioeducativa de Liberdade
Assistida – LA e PSC;
Recursos Humanos:
- Serviço de Proteção Social especial para R$ 1.806.151,70
pessoas com deficiência, Idosos e suas
famílias;
- Serviço de Proteção Social e
atendimento especializado à família e
indivíduos – PAEFI.
-Serviço de Proteção Social especial à
crianças e adolescentes vítima de
violência
2. Centro Pop:
- Serviço especializado para pessoas em
situação de rua;
- Serviço especializado em abordagem
Social.
3. Centro de Referência da Mulher:
- Serviço de atendimento à mulher
vítima de violência;
ALTA COMPLEXIDADE:
1. Casa Abrigo Masculina:
- Serviço de Acolhimento Institucional –
Modalidade abrigo;
2. Casa Abrigo Feminina:
- Serviço de Acolhimento Institucional –
Modalidade abrigo;
- Acolhimento Institucional ‘João
Eduardo Torrezilhas”- serviço de
acolhimento institucional – modalidade
abrigo para pessoas em rua.
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02

Assistência REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Social- FMAS (RPSB)
englobando:
1. CRAS – Centro de Referencia de
Assistência Social – 06 unidades:
-Serviço de proteção e atendimento
integral à família – PAIF;
-Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – idosos
2. Programa Lobato:
-Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – crianças e adolescentes de
6 a 15 anos;

RPSB:
Custeio com
Despesas e
prestação de
serviços:
R$ 937.226,64
Recursos
Humanos:
R$ 3.368.600,60

3. SECOI– Serviço de Convivência
Infanto-juvenil:
-Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – crianças e adolescentes de
6 à 15 anos;
4. Centro de Convivência do Idoso-CCI
Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos – idosos;
5. Programa Ação Jovem:
-Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – adolescentes e jovens de
15 à 24 anos;
6. Programa Bolsa Família:
- Gestão do Cadastro Único – CadÚnico;
7. Programa Viva Leite:
-Cadastramento e Acompanhamento da
distribuição, visando a suplementação
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alimentar infantil na faixa etária de 6
meses à 5 anos e 11 meses.
8. Restaurante Popular:
- Ofertar refeições para trabalhadores
formais e informais, desempregados,
estudantes e aposentados, idosos,
moradores de rua e famílias em situação
e risco e insegurança alimentar.
9. Indice
de Gestão Descentralizada
Municipal- IGD-M
10. Indice de Gestão Descentralizada
Municipal-IGD-SUAS
03

Secretaria
Municipal de
Assistência
SocialDepartament
o de Gestão
do
Sistema
Municipal de
Assistência
Social

GESTÃO DA SMAS:
englobando:

SMAS-GESTÃO

2. Casa dos Conselhos:
- Assessorar os Conselhos afetos à
Assistência Social às condições: físicas,
materiais e capacitação de Conselheiros
para o desenvolvimento do controle
social e defesa de direitos.

Recursos
Humanos:
R$ 625.572,50

Custeio com Despesas
e prestação de
1. Vigilância Sócio-assistencial:
serviços:
- Elaborar diagnóstico da situação social,
R$ 80.000,00
implementar sistema de informatização e
mapear a rede sócio-assistencial, entre
outros serviços.

3. Departamento de Gestão:
-Garantir
recursos
técnicos
implementação do SUAS.

para

4. Departamento de Proteção Básica:
-Garantir
recursos
técnicos
para
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implementação do SUAS.
5. Departamento
de
Proteção
Especial:
-Garantir
recursos
técnicos
para
implementação do SUAS.
04

FSS - Fundo 3. FSS
Social
de - Desenvolver, enfrentamento à pobreza
Solidariedade visando a garantia dos mínimos sociais.

FSS:
Custeio com
Despesas e
prestação de
serviços:
R$ 70.000,00
Recursos
Humanos:
R$ 152.652,50

05

O.S.

Operação de Gestão para cumprimento
de exigências legais despesas definidas R$ 600.000,00
item 9.8

VALOR GLOBAL (03/2018 À 12/2018) até o valor de............... R$ 8.083.683,94

9.5 O valor exato a ser repassado, será definido no Contrato de Gestão, em 10
(dez) parcelas, definidas no Cronograma de Desembolso e observada a proposta
apresentada pela OS habilitada.
9.6 As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, conforme
comprovação dos serviços prestados.
9.7 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados
com recursos do Contrato de Gestão, a OS deverá observar rigorosamente, o
Regulamento de Compra
e a legislação vigente, não podendo alegar
desconhecimento futuramente, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar sanções.

Página 17 de 115

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Assistência Social

9.8 Todos os recursos do contrato de gestão deverão ser utilizados para a satisfação
de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas pelos serviços e
programas que compõem o Plano de Trabalho, as abaixo descritas:
a)
Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho,
durante a vigência do Contrato de Gestão, compreendendo as despesas com
pagamentos de impostos, contribuições sociais, fundo de garantia por tempo de
serviço, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e
demais encargos sociais e trabalhistas;
b)
Diárias referentes ao deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos
em que a execução do objeto da parceria assim o exija, com comprovação das
despesas;
Custos indiretos necessários à execução do objeto, limitado ao valor
c)
descrito na Tabela de Distribuição Analítica dos Valores do Contrato de Gestão,
item 05 (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, auditor, água, energia,
dentre outros comprovadamente necessários);
e)
Aquisição de equipamentos materiais permanentes essenciais à execução
do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à
instalação dos referidos equipamentos e materiais. Na aquisição, esses bens se
tornarão inalienáveis e, após o término da vigência do Contrato de Gestão, serão
incorporados no patrimônio do Município;
9.9 É vedado remunerar a qualquer título, com recursos vinculados do Contrato de
Gestão, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão
ou função de confiança de Órgão da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipótese previstas em Lei específica.
9.10 Eventuais saldos remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à Administração Pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção do Contrato de Gestão.
9.11 O instrumento de gestão será celebrado de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público, desde que caracterizada a
oportunidade e conveniência administrativa.
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9.12 No regulamento de compras a ser apresentado pela OS, deverá incluir elementos
indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item,
podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais,
publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras
fontes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OS deverá
apresentar de 3 fornecedores, no mínimo, sendo admitidas cotações de sítios
eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para
comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OS poderá, se desejar,
utilizar-se da Ata de Registro de Preços vigentes.
10. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:
10.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do Contrato
de Gestão:
Etapa Descrição da Etapa
1

Convocação da OS selecionada para apresentação do Plano de Trabalho e
comprovação do atendimento dos requisitos para a celebração do Contrato de
Gestão e comprovação de que não incorre nos impedimento (vedações ) legais.

2

Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação, se necessário.

3

Parecer do Órgão Técnico e assinatura do Contrato de Gestão em, no máximo 5
(cinco) dias, contados da data do Parecer do Órgão Técnico .

4

Publicação do Contrato de Gestão, no sitio oficial, na internet e na imprensa
oficial.

Etapa 1 - Convocação da OS selecionada para apresentação do Plano de Trabalho
e comprovação do atendimento dos requisitos para a celebração do Contrato de
Gestão e comprovação de que não incorre nos impedimento (vedações ) legais:
Para a celebração do Contrato de Gestão, a Administração Pública Municipal convocará
a OS selecionada para, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir da
convocação, apresente o seu Plano de Trabalho e as documentações exigidas para a
celebração do Contrato e que não incorra nos impedimentos legais, junto aos seguintes
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Órgãos CADIN, CNPJ, SIAF, SICAF, TST, CRF, CND/PMA, CND outras esferas.
Na hipótese da OS selecionada não atender os requisitos previstos na Etapa 1 da fase
de celebração do Contrato de Gestão, será convocada a OS imediatamente seguinte da
classificação. Este procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, considerando a
ordem de classificação e habilitação.
Etapa 2 - Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação, se
necessário:
Caso se verifique alguma irregularidade formal nos documentos apresentados ou
constatado evento que impeça a celebração de Contrato de Gestão, a OS será
comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de até 3 (três) dias
corridos, sob pena de não celebração de contrato.
Caso seja constatada a necessidade de adequação no Plano de Trabalho enviado pela
OS, a administração solicitará a realização de ajustes, sendo que a OS deverá fazê-lo em
até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação.
Etapa 3 – Parecer do Órgão Técnico e assinatura do Contrato de Gestão:
A celebração do instrumento do Contrato de Gestão dependerá da adoção das
providências impostas pela legislação vigente, incluindo a aprovação do Plano de
Trabalho, a emissão parecer técnico da Comissão de Seleção, as designações do gestor
do Contrato, e de prévia dotação orçamentária para a sua execução do mesmo.
No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1, da fase de
celebração do Contrato e a assinatura, a OS fica obrigada a informar qualquer
evento superveniente que possa prejudicar a celebração contratual.
A OS deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de
dirigentes, quando houver.
O Contrato de Gestão deverá ser assinado em até 5 (cinco) dias, contados da data do
Parecer do Órgão Técnico.
Etapa 4 - Publicação do Contrato de Gestão, no sítio oficial, na internet e na
imprensa oficial:
O Contrato de gestão somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do
respectivo extrato no site do Município: www.aracatuba.sp.gov.br, e na imprensa oficial
do Município.
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11. VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:
11.1 O Contrato de Gestão terá vigência de 60 meses, contados a partir da data de
sua assinatura.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência de
até cinco dias, da data limite para entrega dos envelopes, através de petição dirigida à
Comissão de Seleção e protocolada na Secretaria Municipal de Assistência Social. A
Comissão de Seleção, após a análise da impugnação, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento da mesma, encaminhará oficialmente, a resposta ao
interessado.
12.2 Os pedidos de esclarecimentos decorrente de dúvida na interpretação do Edital
e de seus anexos, deverão ser encaminhados, com antecedência mínima de 10 (dez)
dias da data limite para entrega dos envelope, através de petição dirigida à Comissão
de Seleção e protocolada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

12.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados
serão juntados nos autos do processo do Chamamento Público e estarão disponíveis
para consulta por qualquer interessado.
12.4
Eventual modificação no Edital, decorrente de impugnação, ensejará
divulgação, pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o inicialmente
estabelecido, somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o
princípio de isonomia.

12.5 A Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Comissão de Seleção,
resolverão os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital,
observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública.
12.6 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou
anulado no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
12.7 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e de quaisquer outras
despesas correlatas decorrente da participação no Chamamento Pública, serão de
inteira responsabilidade da OS concorrente, não cabendo nenhuma remuneração,
apoio ou indenização por parte da Administração Pública.

12.8 Demais critérios e condições para celebração do Contrato de Gestão, objeto deste
Chamamento Público, serão publicados no site do Município: www.aracatuba.sp.gov.br,
e na imprensa oficial do Município.
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12.9 Tendo em vista seu poder de discricionariedade, o órgão gestor poderá decidir
sobre a escolha da proposta a partir dos pareceres técnicos, e o estabelecimento do
Contrato de Gestão a qual será submetido á apreciação e deliberação do Conselho
Municipal da Assistência Social.
12.10 Em caso de desistência da OS em celebrar o Contrato de Gestão, a qualquer
tempo após a entrega da documentação solicitada neste edital de chamamento público,
essa intenção deverá ser manifestada por escrito através de oficio devidamente
assinado pelo responsável da organização proponente, explicando as razões que
conduziram a essa situação.
12.11 Fazem parte integrante do presente Edital, os Anexos abaixo relacionados:
1.
Modelo de Ofício da OS, solicitando celebração do Contrato de Gestão;
2.
Modelo de Certidão contendo nomes do Dirigentes e Conselheiros da OS
e período da atuação;
3.
Modelo de Certidão contendo o nome do contador responsável pela OS e
respectiva cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional de
Contabilidade;
4.
Modelo de Certidão contendo o nome do gestor responsável pelo
controle administrativo financeiro e de execução da parceria;
5.
Modelo de Declaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial
para a execução do Plano de Trabalho;
Modelo de Declaração de que OS providenciará conta corrente
6.
específica para Contrato de Gestão;
7.
Modelo de Declaração de que os dirigentes da OS, não são agentes
políticos;
8.
Modelo de Declaração em que a OS se compromete a comunicar a Câmara
Municipal sobre a assinatura do Contrato de Gestão, conforme rege a Lei de
Licitações;
Modelo de Declaração de atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011;
9.
10. Modelo de Declaração de adimplência com o poder público;
11. Modelo de Declaração da não contratação de parentes e empresas com
afinidade;
12. Modelo de Declaração de início de atividades;
13.
Modelo de Declaração de comprometimento de aplicação de recursos de
acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho.
14.
Modelo de Declaração de que possui imóvel para execução do Contrato
de Gestão, de posse ou locado ou que irá locar, caso não possua;
15. Modelo de Declaração de ciência e concordância;
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16. Modelo de Declaração de entrega e utilização do Regulamento de Compra
de Bens e Serviços;
17. Ficha de cadastro da OS;
18. Modelo do Plano de Trabalho;
19. Tabela de Equipamentos e Programas, Metas e Indicadores e pessoal
necessário para execução do Contrato de Gestão;
20. Minuta do Contrato de Gestão com anexos;
21. Impacto orçamentário;
22. Justificativa para Contratação de OS
12.12 As Declarações e certidões que trata o item 12.11, itens de 1 à 17, devem estar
impressos em papel timbrado da OS.
Araçatuba, 19 de dezembro de 2017

________________________________________________
MARIA CRISTINA DOMINGES
Secretária Municipal da Assistência Social

Visto:

____________________________________________
DILADOR BORGES DAMASCENO
Prefeito Municipal de Araçatuba
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ANEXO 01: MODELO DE OFÍCIO

OFÍCIO Nº

/20.....

Araçatuba, ____de __________________ 20....

Senhor Prefeito Municipal,
Em atenção ao chamamento Público nº ..../20....., vimos a presença de Vossa Excelência
para solicitar a liberação de recursos no valor de R$.....................(........... ), para
desenvolver ações e serviços de assistência social, conforme Plano de Trabalho e em
regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público.
(OBS. justificar a importância da parceria e do repasse no contexto do município,
indicando sua participação na melhoria, bem-estar e qualidade de vida da população)
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,
(Dirigente/Presidente da Instituição)
Nome Completo
CPF

A Vossa Excelência DILADOR BORGES
D.D. Prefeito Municipal Araçatuba - SP
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ANEXO 02: CERTIDÃO CONTENDO O NOME DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS
DA INSTITUIÇÃO. E PERÍODO DE ATUAÇÃO
CERTIDÃO

,
presidente/diretor/provedor
do
(a)
,
CPF
, Certifico queos dirigentes e conselheiros
INSTITUIÇÃO (NOME), cujo período de atuação é de /
/
à
/
/
, são:
Presidente:
Araçatuba, de

, CPF
. Outros:

. Vice-Presidente:
, CPF _.

da

, CPF

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 03: CERTIDÃO CONTENDO O NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA
INSTITUIÇÃO E RESPECTIVA CÓPIA DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE;

CERTIDÃO

,
presidente/diretor/provedor
do
(a)................................................................
,CPF
,declaro para
os devidos fins e sob penas da lei,
que (nome do
contador),CPF...........................................................,
CRC
n°
__________________________
é o contador responsável pela contabilidade da (nome
da instituição) e, que seu registro encontra-se junto ao Conselho Regional de
Contabilidade, conforme cópia anexa.

Araçatuba, de

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação

Obs: anexar a esta certidão comprovante de regularidade do contador
perante o Conselho Regional de Contabilidade
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ANEXO 04: CERTIDÃO CONTENDO O NOME DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO DA PARCERIA

CERTIDÃO

,
presidente/diretor/provedor
do
(a) ____________________________
, CPF___________
, nomeio o(a) Sr.(a) ________________
, portador(a)
do CPF
, como Gestor(a) na Instituição pelo controle administrativo,
financeiro e de execução do Contrato de Gestão a ser celebrado com a Prefeitura
Municipal.
Araçatuba,

de

de 20....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 05: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E
GERENCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

DECLARAÇÃO
,
presidente/diretor/provedor,
CPF
, declaro para os devidos
(Instituição)
, dispõe de estrutura
fins e sob penas da lei, que o(a)
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 nos
prazos estabelecidos no Contrato de Gestão.

Araçatuba, de

de 20......

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 06: DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA
PARA CADA FONTE DE RECURSO:
DECLARAÇÃO
,
presidente/diretor/provedor
do
(a)
,
CPF__________
, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que abriremos conta
corrente para cada fonte de recurso, observadas orientação do Departamento
de Gestão da SMAS, constando como titular a CONTRATADA para as
movimentações bancárias, referentes aos repasses de recursos do Tesouro
Municipal-fonte 01, Co-financiamento Federal-fonte 05 e Co-financiamento
Estadual-fonte 02 ou ainda, fontes 03 e 06 e demais correspondentes, que
se fizerem necessárias e, nos compromentemos a encaminhar `a Administração
Municipal e ao Departamento citado, as seguintes informações de cada conta:
Fonte de Recurso:
Banco:
Agência n°: _______________
Endereço: Município:
Telefone:
Araçatuba, de

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 07: DECLARAÇÃO DE QUE OS DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO NÃO SÃO
AGENTES POLÍTICOS

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF ______________ ,
declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que não integram a respectiva
diretoria, agentes políticos do governo concedente.

Araçatuba, de

de 20....

Assinatura e carimbo com identificação

Página 30 de 115

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Assistência Social

ANEXO 08: DECLARAÇÃO QUE A INSTITUIÇÃO SE COMPROMETE EM COMUNICAR
A CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ASSINATURA DO CONTRATO DE GESTÃO,
CONFORME REGE A LEI DE LICITAÇÕES:

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF_____________ ,
declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Instituição se compromete
em comunicar a Câmara Municipal sobre a assinatura do CONTRATO DE GESTÃO
com a Prefeitura Municipal de Araçatuba e recebimento de recursos públicos
municipais, conforme previsto no parágrafo 2º do art. 116 da Lei Federal
8.666/1993.

Araçatuba,

de

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 9: DECLARAÇÃO
12.527/2011.

DE

ATENDIMENTO

A

LEI

FEDERAL

Nº

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
, declaro para os devidos fins e sob penas da
lei, que a entidade se compromete em atender os requisitos previstos na Lei
Federal n° 12.527/2011, de forma especial a publicidade aos recursos públicos
recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam
legalmente obrigadas.

Araçatuba, de

de 20....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 10: DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA COM O PODER PÚBLICO

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
, declaro para os devidos fins e sob penas da
lei, que a formalização do CONTRATO DE GESTÃO com o Município de Araçatuba
não contraria o Estatuto da Instituição e que não possui débitos junto a Prefeitura
Municipal de Araçatuba.

Araçatuba,

de

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 11: DECLARAÇÃO DA NÃO C0NTRATAÇÃO DE PARENTES E EMPRESAS
VÍNCULADAS À INSTITUIÇÃO E MEMBROS DO PODER PÚBLICO

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
_____, declaro
não haver contratação de parentes ou empresas, inclusive por afinidade, de
dirigentes vinculados a este objeto, bem como membros do Poder Público.

Araçatuba,

de

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 12: DECLARAÇÃO DE INICIO DE ATIVIDADES

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
,
declaro para
devidos fins que a Instituição
teve seu início
atividades em....../..../....... e que seu Estatuto a legislação vigente.
Araçatuba,

de

os
das

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 13: DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
,
declaro
para os devidos fins que a entidade
se compromete em aplicar os
recursos repassados de acordo com o Plano de Trabalho, bem como prestar contas
na forma da legislação vigente.

Araçatuba, de

de 20......

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 14 – MODELO A: DECLARAÇÃO DE
CONTRATO DE GESTÃO

LOCAL PARA EXECUÇÃO DO

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
,
declaro
para os devidos fins que a INSTITUIÇÃO
possui imóvel
para a
execução do Contrato de Gestão, conf. Certidão de matrícula nº......registrada em
cartório (anexa a esta).

Araçatuba, de

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 14 – MODELO B: DECLARAÇÃO DE
CONTRATO DE GESTÃO
(caso não possua imóvel e seja necessário alugar)

LOCAL PARA EXECUÇÃO DO

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
,
declaro
para os devidos fins que a INSTITUIÇÃO
se compromete a locar
um imóvel em Araçatuba/SP, no prazo de 15 dias úteis, após a assinatura do
Contrato de Gestão, para a execução do mesmo, apresentando, ao Departamento
de Gestão, da Secretaria de Assistência Social, o contrato de locação após o prazo
determinado.

Araçatuba, de

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 14 – MODELO C: DECLARAÇÃO DE
CONTRATO DE GESTÃO
(caso não possua a posse legítima do imóvel)

LOCAL PARA EXECUÇÃO DO

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
,
declaro
para os devidos fins que a INSTITUIÇÃO
possui imóvel locado,
situado na rua......................., em Araçatuba/SP, para a execução do Contrato de
Gestão, conf. contrato de locação anexo à presente.

Araçatuba, de

de 20.......

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 15: DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a)
, CPF
, declaro para
os devidos fins que a instituição
está ciente e concorda com as disposições
previstas no Edital de Chamamento Público nº_________________/2017 e seus anexos, bem
como que se responsabiliza, sob pena da Lei, pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Araçatuba, de

de 20......

Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 16: DECLARAÇÃO DE ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO REGULAMENTO DE
COMPRAS E CONTRATAÇÕES

DECLARAÇÃO

, presidente/diretor/provedor do (a) , CPF
,
declaro para os
devidos fins que a instituição
,entregará e utilizará Regulamento de
Compras de Bens e Serviços, conforme a legislação vigente e se compromete a
entregá-lo assim que selecionada, para o Departamento de Gestão da Secretaria
Municipal de Assistência Social, a fim de ser juntado ao Contrato de Gestão, pois fará
parte integrante do mesmo.

Araçatuba, ...... de ................. de 20..........
Assinatura e carimbo com identificação
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ANEXO 17: FICHA CADASTRAL
EXERCÍCIO 2018

I – IDENTIFICAÇÃO
01 – Instituição:

03 – ENDEREÇO:
04 – CEP:

02 – CNPJ:
05 – BAIRRO:

08 – SITE:

06 – FONE

07 – FAX

09 – EMAIL:

II – IDENTIFICAÇÃO
O DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

10 – NOME:

11 – CPF:

12 – RG

13 – DATA DA POSSE:

14 – ENDEREÇO RESIDENCIAL:
15 – BAIRRO

Araçatuba,

16 – FONE RESIDENCIAL:

de

17 – CELULAR:

de 20.....

Assinatura e carimbo com identificação da Autoridade

Página 42 de 115

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Assistência Social

ANEXO 18: PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
Organização Social /Proponente

CNPJ

Endereço

Cidade

DDD/Telefone

E-mail institucional

( )

CEP

Nome do Responsável Legal da OS /Proponente
Cargo

RG

CPF

DDD /Telefone

Celular

E-mail

( )

( )

Endereço Residencial

CEP

Telefone
( )

Nome do Responsável Técnico pela execução do Plano de Trabalho
Função

RG

CPF

Telefone

Celular

E-mail institucional

( )

Formação

( )

N° registro no Conselho
de Classe
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2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
2.1. CARACTERIZAÇÃO DA OS (Organização Social)
Descrever: Como surgiu; principais objetivos da Organização; principais trabalhos e experiências
executados na área de assistência social; participação em Conselhos Municipais e outras
informações que julgar pertinentes e relevantes a Parceria.
2.2

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

2.3

PERÍODO DE EXECUÇÃO

3.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

4.

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO

5.

METODOLOGIA

Deixar claro quais os propósitos das ações a serem desenvolvidas.

Data de Início e Término do Contrato.

Ressaltar a importância da proposta, análise da realidade do município, contextualizando a forma
de operacionalização e gerenciamento no processo de parceria com a SMAS – Secretaria Municipal
de Assistência Social, implantação e implementação das politicas públicas no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social. Caracterizar os benefícios diretos e indiretos em relação a proposta de
parceria.

Explanar os objetivos gerais; caracterizar os objetivos específicos.

Apresentar sequência lógica para o alcance do objetivo geral; objetivo específico; resultados
esperados; indicadores; plano de ação que favoreça a implantação e implementação da proposta.

Descrever detalhadamente o modo com que as ações serão desenvolvidas junto a Rede de
Proteção Social Básica e Especial, Gestão e Fundo Social de Solidariedade.
Quais profissionais executarão as atividades propostas, composição e carga horária da equipe
técnica, bem como os métodos, técnicas e estratégias planejadas para cada objetivo proposto.
6.
METAS
Quantificar as metas mensais a serem atingidas referentes ao atendimento direto ao usuário.
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7.
CAPACIDADE INSTALADA
Listar os recursos humanos necessários aos serviços e programas, bem como da OS para execução
e operacionalização do Plano de Trabalho; Demonstrar as contrapartidas (de recursos humanos)
disponíveis para o desenvolvimento da proposta.
8.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta

Etapa/Fase

Especificação

Indicador físico
(Refere-se
à
qualificação
e
quantificação física do produto de
cada meta, etapa ou fase)
Unidade

9.

Quantidade/Ano

Duração
(refere-se
ao
prazo
previsto
para
a
implantação
e
implementação de cada
meta, etapa ou fase)
Início
Término

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EXERCÍCIO ............
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EXERCÍCIO ............

Parcela
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Mês de Referência

Valor do Desembolso em R$

10.
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Apontar as formas de monitoramento de todas as ações, serviços e programas envolvidos no Plano
de Trabalho.
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11.
INDICADORES
Apontar a unidade de referencia utilizada na obtenção dos resultados, bem como, a forma como
será mensurada a satisfação dos usuários atendidos, quanto aos serviços prestados.
12.
RESULTADOS
Deverão ser tangíveis e corresponder ao produto final de um conjunto de atividades em certo
período. Estes resultados apresentam a intensidade das ações e qualificam o modo pelo qual a
proposta será realizada.
--------------------------------------------------Local/Data e Assinatura
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ANEXO 19: Tabela de Equipamentos/Programas e Pessoal necessário para execução
dos serviços do Contrato de Gestão e respectiva Meta Mensal
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Equipamento/Programa

Profissionais

Meta/Mensal

1.Centro de Referência da
Mulher - CRM
É um serviço especializado que
promove
a
acolhida,
acompanhamento psicológico e
social e orientação jurídica às
mulheres vítimas de violência
(sexual, patrimonial, moral,
física, psicológica, etc.), visando
à ruptura da situação de
violência e à construção da
cidadania
por
meio
de
atendimento intersetorial e
interdisciplinar, tendo como
eixo estruturante a prevenção e
o enfrentamento à violência, o
fortalecimento sua auto estima
e o rompimento do ciclo de
violência ao qual estão expostas.

Equipe de Profissionais - Total: 7
(2) Assistente Social
(2) Psicólogo
(1) Assistente Administrativo
(1) Atendente
(1) Segurança.

60 pessoas

2.Centro
de
Referência
Especializado de Assistência
Social - CREAS
Configura-se como uma unidade
pública estatal, de referência
que
oferta
serviços
especializados no âmbito da
Proteção Especial de Média
Complexidade,
tendo
por
finalidade ofertar atendimento
especializado às famílias e
indivíduos
com
direitos
violados, mas cujos vínculos
familiares ainda não foram
rompidos. Este equipamento

Equipe de Profissionais - Total: 17
(1) Coordenador Técnico
(3) Assistente Social
(3) Psicólogo
(2) Psicopedagogo
(1) Advogado
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Atendente
(3) Educador Social
(2) Agente de Serviços Gerais

622 pessoas
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social tem como objetivo geral
prestar e atendimento a
crianças,
adolescentes
e
indivíduos englobando idosos,
pessoas com deficiência em
situações de risco pessoal e
social por ocorrência de
violência e violação de direitos
como:
violência
física,
psicológica
e
negligência;
violência sexual: abuso e/ou
exploração sexual; abandono;
discriminação em decorrência
da orientação sexual e/ou
raça/etnia; pessoa em situação
de rua; cumprimento de
medidas socioeducativas em
meio aberto Liberdade Assistida
e Prestação de Serviço a
Comunidade por adolescentes,
dentre outras.
3.Centro Pop -Centro de
Referência Especializado para
População em Situação de
Rua
É uma unidade pública e estatal,
caracterizado pelo atendimento
a jovens, adultos, idosos e
famílias que possuem vínculos
familiares interrompidos ou
fragilizados e a inexistência de
moradia convencional regular e
que
utilizam
logradouros
públicos e áreas degradadas
como espaço de moradia e de
sustento, de forma temporária
ou permanente.

Equipe de Profissionais - Total: 12
(1) Coordenador Técnico
(1) Assistente Social
(2) Psicólogo
(2) Educador Social
(1) Educador de Rua
(1) Monitor de Atividades Laborativas
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Segurança
(2) Agente de Serviços Gerais.

4.Abrigo Institucional para Equipe de Profissionais - Total: 10
População de Rua
(1) Assistente Social

150 pessoas

25 pessoas
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É um equipamento social que
presta serviços na modalidade
de Acolhimento Institucional
para Adultos e Famílias e tem
por
finalidade
oferecer
acolhimento
provisório
a
pessoas com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados, em
situação de rua e desabrigo por
abandono, migração e ausência
de residência ou pessoas em
trânsito e sem condições de
auto sustento, com período de
permanência de até 06 (três
meses). O público alvo, são
indivíduos do sexo masculino,
com idade acima de 18 anos,
que utilizam as ruas como
espaço de moradia e/ou
sobrevivência com capacidade
de no máximo 25.

(5) Atendente de Reintegração
(2) Segurança
(1) Auxiliar de Serviços Gerais
(1) Cozinheira
(1) Auxiliar de Cozinha

5.Casa Abrigo Feminino e
Masculino
São serviços de acolhimento
provisório
e
excepcional
prevista no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA- Lei
Federal 8.069/90, de 13 de
Julho) que deve ser aplicada
como a última alternativa para a
proteção (ECA art. 101), em
função
de
negligência,
abandono ou quando seus
familiares ou responsáveis se
encontram
temporariamente
impossibilitados
de
suprir
cuidados
e
proteção.
O
acolhimento é oferecido até que
seja viabilizada a reintegração

Equipe de Profissionais ( Feminino) 20 Crianças/
- Total: 6
Adolescentes
(1)Atendente de Reintegração
(1) Cozinheira
(3) Agente de Serviços Gerais
(1) Segurança
Equipe de Profissionais (Masculino)
- Total: 4
(2) Atendente de Reintegração Social
(1) Cozinheira
(1) Segurança
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familiar ou, não sendo possível,
colocação em família substituta.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Equipamento/Programa

Profissionais

Meta/Mensal

CRAS – Território I – São José

Equipe de Profissionais: total: 7
(3) Psicólogo
(1) Auxiliar Administrativo
(2) Agente de Serviços Gerais

440 pessoas

CRAS - Território II – Etemp

Equipe de Profissionais: total: 12
(2) Assistente Social
(2) Psicólogo
(2) Auxiliar Administrativo
(2) Agente de Serviços Gerais

400 Pessoas

1.CRAS – Centro de Referência
da Assistência Social
Atende a Proteção Básica é uma
unidade
pública
estatal
descentralizada da política de
Assistência social, que tem por
objetivo prevenir a ocorrência
de situações de vulnerabilidade
e riscos sociais no território por
meio do desenvolvimento de
potencialidades,
do
fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, e da
ampliação do acesso aos
direitos de cidadania.
Divide-se em :
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CRAS- Território II – Etemp
Equipe Volante
( Taveira/Assentamentos)

CRAS – Território
Umuarama

III

(1) Assistente Social
(1) Psicólogo
(2) Auxiliar Administrativo
–

CRAS – Território IV – Jussara

CRAS – Território V – Central

CRAS - Território VI - Roseli

2.CCI – Centro de Convivência
do Idoso
É um equipamento que oferta o
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
para Pessoas Idosas visando o

Equipe de Profissionais: total: 7
(1) Coordenador Técnico
(1) Assistente Social
(1) Psicólogo
(1) Monitor de Jazz
(1) Auxiliar Administrativo
(2) Agente de Serviços Gerais
Equipe de Profissionais: total: 6
(1) Assistente Social
(2) Psicólogo
(1) Auxiliar Administrativo
(2) Agente de Serviços Gerais

460 Pessoas

400 Pessoas

Equipe de Profissionais: total: 5
(1) Assistente Social
(2) Psicólogo
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Agente de Serviços Gerais

395 Pessoas

Equipe de Profissionais: total: 5
(1) Coordenador Técnico
(1) Assistente Social
(1) Psicólogo
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Agente de Serviços Gerais

335 Pessoas

Equipe de Profissionais: total:13
(1) Assistente Social
(1) Psicólogo
(1) Terapeuta Ocupacional
(3) Cuidador de Idoso
(1) Enfermeiro

50 Pessoas
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fortalecimento dos vínculos
comunitários, prevenindo a
institucionalização e garantindo
a melhoria da qualidade de vida.
Destina-se a idosos com 60 anos
ou mais, em situação de
vulnerabilidade ou risco social,
sem grau de dependência. As
atividades são ofertadas em
espaço físico com estrutura que
permite a permanência do idoso
durante o dia.

(1) Monitor de Artesanato
(1) Bacharel de Educação Física
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Cozinheira
(1) Auxiliar de Cozinha
(1) Agente de Serviços Gerais

3.Restaurante Popular
É uma Unidade de Alimentação
e Nutrição, administrada pelo
poder público, que tem como
princípios
fundamentais
a
produção e a distribuição de
refeições saudáveis, com alto
valor nutricional, a preços
acessíveis, servidas em local
apropriado e confortável, para
as pessoas que estão em
situação
de
insegurança
alimentar, bem como para
pessoas
em
situação
de
vulnerabilidade e risco social.

Equipe de Profissionais: total: 9
(1) Nutricionista
(1) Auxiliar Administrativo
(2) Cozinheira
(2) Auxiliar de Cozinha
(3) Agente de Serviços Gerais

6250
Refeições

4. Ação Jovem
Tem por objetivo promover a
inclusão social de jovens, na
faixa etária de 15 (quinze) a 24
(vinte e quatro) anos e 11
meses, pertencentes a famílias
com
renda
“per
capita”
preferencialmente de até ¼ do
salário mínimo, mediante a
transferência direta de renda,

Equipe de Profissionais: total: 3
(1) Psicólogo
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Agente de Serviços Gerais

80 Pessoas
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como
apoio
financeiro
temporário para estimular a
conclusão
da
escolaridade
básica,
somada
a
ações
complementares e de apoio à
iniciação profissional.

5.SECOI–
Serviço
de
Convivência Infanto-Juvenil
É um Equipamento que oferta o
SCFV
para
crianças
e
adolescentes de 6 a 15 anos, de
ambos os sexos - Resolução Nº
109 de 11 de novembro de 2009
– Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais. Este
Serviço é desenvolvido em
articulação com o Serviço de
Proteção
e
Atendimento
Integral à Família – PAIF,
garantindo que as famílias que
necessitam sejam atendidas de
modo articulado, sistemático e
com olhar contínuo sobre todos
os seus membros. A oferta do
SCFV
para
crianças
e
adolescentes de 06 a 15 anos
vem complementar o trabalho
social com famílias prevenindo
as situações risco pessoal e
social.

Equipe de Profissionais: total: 13
(1) Coordenador Técnico
(1) Psicopedagogo
(1) Assistente Social
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Monitor de Banda
(1) Monitor de Informática
(1) Monitor de dança
(1) Monitor de Teatro
(1) Ludotecário
(1) Bacharel de Educação Física
(1) Cozinheira
(1) Auxiliar de Cozinha
(1) Agente de Serviços Gerais

100 Pessoas

6.Programa Lobato – Sítio
Escola
É um equipamento que oferta o
SCFV
para
crianças
e
adolescentes de 6 a 15 anos, do
sexo masculino, segundo a

Equipe de Profissionais - Total: 15
(1) Coordenador Técnico
(2) Assistente Social
(1) Educador Social
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Monitor de Educação Ambiental

125 Pessoas
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Resolução Nº 109 de 11 de
novembro de 2009 – Tipificação
Nacional
dos
Serviços
Socioassistenciais. Este Serviço
é desenvolvido em articulação
com o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família
– PAIF, garantindo que as
famílias que necessitam sejam
atendidas de modo articulado,
sistemático e contínuo com
olhar sobre todos os seus
membros. A oferta do SCFV para
crianças e adolescentes de 06 a
15 anos vem complementar o
trabalho social com famílias
prevenindo as situações risco
pessoal e social.

(1) Monitor de Artes Marciais
(1) Monitor de Música
(1) Monitor de Informática
(1) Monitor de Atividades Lúdicas
(1) Monitor de Teatro
(1) Bacharel de Educação Física
(1) Cozinheira
(1) Auxiliar de Cozinha
(2) Agente de Serviços Gerais

7.Bolsa Família – CADÚNICO
Equipe de Profissionais - Total: 8
É um programa de transferência (2) Assistente Social
direta de renda que beneficia (6) Auxiliar Administrativo
famílias em situação de pobreza
e de extrema pobreza. O Bolsa
Família é realizado através do
Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal que
é um instrumento que identifica
e caracteriza as famílias de
baixa renda, aquelas que têm
renda mensal de até meio
salário mínimo por pessoa ou
renda mensal total de até três
salários mínimos.

2.000
Pessoas

8.Viva Leite
Equipe de Profissionais - Total: 1
É um programa de distribuição (1) Assistente Social
gratuita de leite pasteurizado,
do Governo do Estado de São

1.546
crianças
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Paulo e participam do programa
crianças de 6 meses a 5 anos e
11 meses. Na Capital, idosos
acima de 60 anos também
podem se cadastrar no projeto.
A prioridade é que pertençam a
famílias com renda mensal de
até 1/4 de salário mínimo per
capita. Por
mês,
cada
beneficiário recebe 15 litros de
leite enriquecido com ferro e
vitaminas A e D.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE)
Equipamento/Programa

1.SMAS – Secretaria Mun. Assistência
Social
Na sede da SMAS há os Departamentos:
1 - Gestão - Cuida da gestão administrativa,
contábil e financeira da SMAS e Casa dos
Conselhos
2 - Proteção Básica - coordena e dá suporte a
todos os programas e serviços da Rede de
Proteção Social Básica: CRASs, Bolsa Família,
Restaurante Popular, SECOI, Programa
Lobato, Ação Jovem, CCI.
3- Proteção Especial - coordena e dá suporte
a todos os programas e serviços da Rede de
Proteção Social Especial: CRM, CREAS,
Centro
Pop,
Casa de
Acolhimento
Institucional, Casa Abrigo Feminino e
Masculino.
4- Rede Social -Vigilância Socioassistencial Faz a análise de metas.
2.Fundo Social de Solidariedade
Desenvolve políticas de enfrentamento à
pobreza visando garantia dos mínimos
sociais à população usuária da Assistência

Profissionais

Equipe de Profissionais - Total: 10
(1) Coordenador Técnico
(1) Contador
(1) Advogado
(1) Assistente Administrativo
(1) Supervisor de Manutenção e
Patrimônio
(2) Assistente Social
(1) Auxiliar Administrativo
(1) Agente de Serviços Gerais
(1) Manutenção de Serviços Gerais
(2) Técnico de Informática

Equipe de Profissionais - Total: 4
(2) Assistente Social
(1) Monitor de Corte e Costura
(1) Monitor de Bordado
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Social.
(Obs. Não são definidas metas mensais, pois
depende de eventos e procura espontânea )
3.Casa dos Conselhos
A OS em cooperação com a SMAS, deverá
garantir
a
infraestrutura
física
e
administrativa para os Conselhos afetos :
COMAS - Cons.Mun. da Assistência Social
COMDICA - Cons.Mun.dos Dir. da Criança e
Adolescente
COMDI - Cons.Mun.Dir. do Idoso
COMDIMA - Cons.Mun.dos Direitos da
Mulher
CMDPCD - Cons. Mun. dos Dir. das Pessoas
c/Deficiência
CMSA - Cons.Mun.de Segurança Alimentar

Equipe de Profissionais - Total: 5
(1) Assistente Social
(1) Assistente Administrativo
(1) Auxiliar Administrativo

1.Equipe de Operação da Gestão do Definida pela OS (contratação limitada ao valor
máximo estipulado – item 9.4, item 5, da Tabela de
Contrato
Distribuição Analítica dos Valores do Contrato de
Gestão, obedecendo o item 9.8.a)
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ANEXO 20: MODELO DE MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO
(**SUJEITO A ALTERAÇÕES**)

CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATO nº _______/______

PROCESSO nº _________/_______

PARTÍCIPES:

OBJETO DO CONTRATO:

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARAÇATUBA/SP,
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL E
________________________
NOME DA OS__________________________,
ENTIDADE
SEM
FINALIDADE
LUCRATIVA, QUALIFICADA COMO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL
GESTÃO PARA GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO
E
EXECUÇÃO
DE
AÇÕES
E
SERVIÇOS
DA
ASSISTENCIA
SOCIAL, PELA CONTRATADA, NA
REDE ASSISTENCIAL DO
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
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Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA, estado de São Paulo, com sede na cidade Araçatuba/SP, Rua
Coelho Neto nº 73, inscrita no CNPJ 45.511.847/0001-79, neste ato representado
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal ____________________________________,
residente e domiciliado na cidade de Araçatuba/SP, portador da cédula de
identidade RG _________________, inscrito no CPF ____________________, assistida pela
SECRETÁRIA DA SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
Sra.
___________________________________, portadora do RG nº ___________________, inscrita no
CPF/MF sob o nº _____________________ sendo a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS-PMA) , com sede nesta cidade, na Rua
Bandeirantes nº 111 - Centro, doravante denominado CONTRATANTE, de outro
lado _____________ NOME DA OS _________________ inscrito no CNPJ sob o n.º
___________________________, com sede na Rua ___________________________, na cidade de
_________, estado de São Paulo, CEP:_______________, doravante denominada
CONTRATADA,
neste
ato
representada, por seu representante
legal,Presidente,Sr.(a)________________________________________________,
________________(qualificações – estado civil, profissão)____________________, portador
da
cédula de identidade RG nº ________________________ e do CPF n.º
___________________, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, a Lei Municipal nº 7.625/14, de 17 de Março de 2014, o
Decreto Municipal nº 17.357/14 De 18 de Março de 2014, bem como o
disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
1.

DO OBJETO

O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PELA CONTRATADA das ações e serviços de
Assistência Social nos Equipamentos Sociais que integram este instrumento, em
REGIME de PARCERIA, em conformidade com o Plano de Trabalho, tendo como
precursores o Chefe do Poder Publico Municipal e o Gestor da Secretaria de
Assistência Social, deste Município.
1.1. Os Equipamentos Sociais compõem as Redes de Proteção Social e Órgão
Gestor de Araçatuba/SP, são abaixo nomeados;
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:
•

CRAS-Centros de Referência da Assistência Social
Territórios: I, II, III, IV, V, VI e Equipe Volante
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•
•
•
•
•
•
•

CCI - Centro de Convivência do Idoso
Restaurante Popular
Ação Jovem
SECOI – Serviço de Convivência Infanto-Juvenil
Programa Lobato – Sítio Escola
Bolsa Familia/ CadÚnico
Programa Viva Leite

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL:
•
•
•
•
•
•

CRM - Centro de Referência da Mulher

CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social
Centro POP
Acolhimento institucional para População de Rua
Casa Abrigo Feminino
Casa Abrigo Masculino

ORGÃO GESTOR
•
•
•

•
•

Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - gestão
Rede Social - gestão
Conselhos (da Assistência Social, da Criança e Adolescente, ,
do Idoso, da Pessoa com Deficiência, da Mulher, Tutelar,
Segurança A limentar)
Fundo Social de Solidariedade
Projetos: Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV e
relacionados com a SMAS.

outros

1.2. Atendidos o interesse público, as metas pactuadas e os resultados obtidos no
gerenciamento dos Equipamentos Sociais, é possível o acréscimo de novos
Equipamentos/Programas ou a exclusão de algum daqueles, relacionados no
item 1.1, mediante a celebração de Termo Aditivo e revisão das metas
estabelecidas e outras ações que possam ser pactuadas no âmbito da Assistência
Social.
1.3. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços detalhados no PLANO DE
TRABALHO, assim como em manter o número mínimo de profissionais estabelecido
no referido documento.
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2.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO é de
60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
2.1.1. O prazo de vigência contratual estipulado nesta cláusula não exime a

CONTRATANTE da comprovação da existência de recursos orçamentários para
a efetiva continuidade da prestação dos serviços nos exercícios financeiros
subsequentes ao da assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO.
3.
DA PERMISSÃO DE USO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
3.1. Com fulcro no artigo 14, da Lei Municipal nº 7.625/14, é concedida a
PERMISSÃO DE USO dos bens móveis e imóveis arrolados e discriminados no
ANEXO V , pelo prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO, cujo
Termo deverá ser providenciado no prazo de no máximo 90 dias da
assinatura do CONTRATO DE GESTÃO, pelo Departamento de Gestão da
SMAS.
3.1.1. Em havendo Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal determinando
ponto facultativo, feriado municipal entre outros que estabeleçam o não
funcionamento das Secretarias Municipais, deverão todos os prédios e
equipamentos acompanharem a ordem emanada, sem prejuízos aos
servidores vinculados ao Objeto deste Contrato.

3.2. Os equipamentos e instrumentais necessários para a realização dos
serviços contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas
condições, salvo os desgastes naturais decorrentes do uso dos mesmos.
3.3. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE todas as aquisições de
bens móveis que forem realizadas, encaminhando cópia do documento
comprobatório da referida aquisição para o Departamento de Gestão da Secretaria
Municipal de Assistência Social, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após sua
ocorrência.
3.4. Em caso de desqualificação da CONTRATADA, esta deverá entregar à
CONTRATANTE a documentação necessária ao processo de incorporação
dos bens adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO,
bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações, nos
termos do art. 16, da Lei Municipal,7 625/14 ;
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3.4. As benfeitorias realizadas com verba pública deverão ser previamente
aprovadas pela CONTRATANTE e as realizadas com verbas de particulares serão
previamente informadas à CONTRATANTE, estando desde já autorizadas as
realizações de benfeitorias de infraestrutura necessárias à conservação e
manutenção do bem público.
3.5. As benfeitorias realizadas em todos Equipamentos Sociais objetos de
contratação neste CONTRATO DE GESTÃO serão incorporadas ao patrimônio
municipal, não importando sua natureza ou origem dos recursos;
3.6. Nos termos do art. 15, da Lei Municipal nº 7.625/14, os bens móveis públicos
permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor,
desde que os novos bens integrem o patrimônio do Município;
3.7. A CONTRATADA solicitará e a CONTRATANTE, que adotará todas as
providências necessárias perante a Prefeitura Municipal, para que os bens inservíveis
indicados, sejam removidos da Unidade, permitindo assim a liberação de espaços
para alocação de novos bens adquiridos de acordo com o orçamento.
3.8. A permuta a que se refere o item 3.7 dependerá da prévia avaliação do bem e
expressa autorização do titular da CONTRATANTE.
3.9. Semestralmente ou quando solicitado pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverá entregar relatório atualizado do patrimônio dos
Equipamentos Sociais sob seu gerenciamento para o DEPARTAMENTO DE
GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.10.
CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE
todas as
aquisições de bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30
(trinta) dias após sua ocorrência;

3.11.
Os custos das reformas e ampliações devem ser previamente
submetidos à aprovação da CONTRATANTE, que poderá solicitar novos
orçamentos ou justificativas.

3.11.1.
Os projetos e os custos das reformas e ampliações, após aprovação da
CONTRATANTE, deverão ser apresentados ao DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO
SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.12.
Configurada a hipótese da cláusula anterior, a autorização exigirá, quando
necessário, revisão de metas formalizada por termo aditivo.
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4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4. 1. A CONTRATADA deverá executar este contrato com plena observância das
diretrizes técnicas e gerenciais estabelecidas pela Secretaria Municipal de Assistência
Social (SMAS-PMA), da legislação referente ao Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e dos diplomas legais que regem a presente contratação, cabendo-lhe:
4.1.1 Executar as atividades e serviços de Assistência Social especificados
neste CONTRATO DE GESTÃO e nos exatos termos da legislação pertinente
ao SUAS, especialmente o disposto na Lei Federal nº 8.742/1993- Lei Orgânica da
Assistência Social, com observância das regras e princípios veiculados pela legislação,
em especial os seguintes:
4.1.1.1· Lei Federal nº 12.435/2011 - altera a Lei Federal nº 8.742/1993 que
dispõe sobre a organização da Assistência Social.

4.1.1.2. Norma Operacional Básica da Assistência Social - NOB/1997 conceitua o Sistema Descentralizado e Participativo e reafirma a criação de
Conselho, Fundo e Plano Municipal de Assistência Social.
4.1.1.3. Nova edição da NOB em 1998 - avança na estruturação do Sistema
Descentralizado e Participativo, diferencia serviços, programas e projetos, amplia
o papel dos Conselhos e remete às comissões intergestores - representações das
instâncias do governo, a negociação e formulação da política;

4.1.1.4. Política Nacional de Assistência Social/2004 (PNAS) pactuada
nacionalmente - e deliberada pelo Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS),
trata da normalização e padrões nos serviços, qualidade no atendimento aos
usuários, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços da rede
socioassistencial e eixos estruturantes do Sistema Participativo.

4.1.1.5- NOB-RH/SUAS-2005 que define estabelece as primeiras diretrizes para a
política de gestão do trabalho do SUAS. Define a reestruturação e requalificação
dos serviços públicos no Brasil;
Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais - aprovada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, organiza, por níveis de complexidade, em Proteção Social
Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, os serviços
socioassistenciais do SUAS.
4.1.1.6.
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Resolução CNAS Nº 33/2012 - Aprova a Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social - NOS/SUAS, que avança na estruturação do
Sistema Descentralizado e Participativo, diferencia serviços, programas e projetos,
amplia o papel dos Conselhos e remete às comissões intergestores •
representações das instâncias do governo, a negociação e formulação da política.
4.1.1.7.

4.1.2
A CONTRATADA deverá executar os termos deste contrato com plena
observância das diretrizes abaixo especificadas, assim como as Normas Técnicas
constantes no Plano de Trabalho deste contrato, da seguinte forma:
4.1.2.1 A CONTRATADA obrigar-se-á não só a observar a legislação
disciplinadora do SUAS, mas também a legislação Municipal e as normas e
diretrizes técnicas da CONTRATANTE.
4.1.2.2 As orientações técnicas referentes à prestação dos serviços poderão
ser alteradas pela CONTRATANTE, sendo previamente comunicadas à
CONTRATADA.
4.1.2.3 O cumprimento das normas técnicas da Administração Municipal
somente gerará a revisão de metas estabelecidas e/ou revisão do repasse de
recursos quando da demonstração documentada pela CONTRATADA de que as
novas normas estabelecidas gerem custos adicionais ou inferiores aos previstos no
Plano de Trabalho e, da aprovação pela CONTRATANTE.
4.1.2.4 A definição de eventuais novas diretrizes que possam gerar custos
adicionais ou inferiores aos previstos no plano de trabalho provocará a respectiva
revisão de metas a justificar a majoração ou diminuição dos recursos a serem
transferidos.
4.1.2.5 Deverá participar dos processos de integração territorial do
equipamento social, nos termos deste CONTRATO DE GESTÃO, visando a
melhoria e maior eficiência na prestação dos serviços de Assistência Social, de
acordo com diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE.
4.1.2.6 Deverá apoiar a realização de práticas educativas, de capacitação e
formação nos serviços, programas e projetos os equipamentos da Assistência Social
desenvolvidas pela SMAS.
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4.1.3
Adotar todas as medidas necessárias para que o Gestor Público deste
contrato e sua equipe, indicados pela CONTRATANTE, assim como as demais
instâncias fiscalizadoras deste CONTRATO DE GESTÃO, acessem todas as
informações de posse da CONTRATADA resultantes da execução do objeto deste
contrato.
4.1.4
Disponibilizar todas as informações assistenciais e financeiras, de
acordo com critérios e periodicidade estabelecidos pela CONTRATANTE e
sempre que solicitadas para a realização do acompanhamento, controle e
avaliação das ações e serviços de assistência social contratados, colaborando com
a fiscalização no emprego de recursos públicos e no integral cumprimento deste
contrato.
4.1.4.1 A apresentação das informações nos prazos fixados pela
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de apresentar as informações
requeridas pelos órgãos discriminados na clausula 9.1 (Acompanhamento e
Fiscalização) durante a execução do CONTRATO DE GESTÃO.
4.1.4.2 A CONTRATADA deverá manter atualizados
nos
prazos
estabelecidos os sistemas de informação da SMAS-PMA, bem como outros que
vierem a ser exigidos pela CONTRATANTE, e todos seus componentes.
4.1.4.3 A CONTRATADA deverá igualmente atender todas as solicitações para
a implantação de novos sistemas de informação, pela SMAS-PMA. Em caso de
geração de novos custos de aquisição, implantação e/ou manutenção destes,
deverá a CONTRATADA apresentar documentação pertinente que será avaliada
pela CONTRATANTE, e poderá prever alteração de repasses de recursos.
4.1.4.4 A CONTRATADA deverá manter atualizados, nos prazos estabelecidos
pela CONTRATANTE , os dados dos sistemas de prestação de contas técnicoassistenciais e financeiras do presente CONTRATO DE GESTÃO.
4.1.5
A CONTRATADA deverá implantar um serviço de atenção ao usuário
(SAU) integrado com o “Sistema de Ouvidoria da SMAS-PMA" e suas instâncias
descentralizadas.
4.1.6
A CONTRATADA deverá se submeter à legislação trabalhista, inclusive
as normativas que disciplinam segurança e medicina do trabalho e prevenção de
acidentes, em especial as NR 32 e NR 7, devendo:
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Implantar e garantir o funcionamento do Serviço Especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho (SESMT), em cumprimento a NR4;
a)

Implantar e garantir o funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), em cumprimento a NR5;

b)

e) Em ambos os casos, deverá a CONTRATADA permitir e incentivar a
participação dos representantes dos empregados e empregadores, conforme
explicitado na legislação.

4.1.7
A CONTRATADA deverá manter efetiva articulação entre a rede
socioassistecial - os atores sociais que compõe a Rede de Proteção Social
e de Garantia de Direitos, assegurando que seja reconhecido pelo próprio
usuário, de acordo com os critérios estabelecidos pela SMAS-PMA, considerando:
Utilização pelos profissionais de Assistência das referências e contrareferências estabelecidas pela SMAS-PMA.
a)

Protocolos acordados entre os profissionais da Rede de Proteção Básica
e Especial e a Rede Socioassistencial de maneira recíproca, para dar suporte
e continuidade ao processo assistencial.
b)

4.1.8
A CONTRATADA poderá instalar e utilizar sistema de informação
referente à ações de assistência em qualquer equipamento da rede por ela
gerenciada, desde que previamente aprovado pela CONTRATANTE.
4.1.9
A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do presente
Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida no Chamamento Público que deu origem a este
Contrato de Gestão.
4.2. DA GESTÃO DE PESSOAS
4.2.1
A CONTRATADA deverá, sempre com estrita observância da
objetividade e impessoalidade, contratar: (a) o pessoal necessário e suficiente
para a execução das atividades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO; (b) a
equipe necessária conforme Plano de Trabalho, considerando nos recursos
humanos, os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social já existentes
nos Equipamentos/Programas; (c) o pessoal necessário para substituições, em
caso de licenças, responsabilizando-se pelo recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
objeto deste contrato.
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4.2.1.1
O processo de contratação de pessoal deve se dar com prévia
divulgação de edital que garanta iguais condições de disputa aos interessados,
com definição e publicização de critérios objetivos de classificação.
4.2.1.2
A contratação dos profissionais, objeto deste contrato, deverá ser
acompanhada pelo fiscal responsável do Acompanhamento do presente
Contrato de Gestão e avalizada pela Gestora da Assistência Social do Município.
4.2.1.3
Os contratos de trabalho celebrados pela CONTRATADA serão regidos
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não gerando vínculo empregatício
com a CONTRATANTE.
4.2.2
A não realização do procedimento previsto na cláusula anterior
dependerá de motivação expressa da CONTRATADA, justificada a inviabilidade da
competição, devendo a proposta de contratação direta ser previamente submetida à
análise da CONTRATANTE.
4.2.3
A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
pelos dirigentes e empregados da CONTRATADA não poderão exceder a média
dos valores praticados no mercado de trabalho, no âmbito do município de Araçatuba, e,
em equidade com os salários dos funcionários do Município, que exerçam a
mesma função.
4.2.4
A CONTRATADA deverá, oportunamente, se submeter ao processo
gradativo de padronização de política salarial do município de Araçatuba relativo
ao âmbito dos contratos de gestão, inclusive respeitando os critérios de adicionais
de remuneração estabelecidos pela SMAS/PMA para locais de difícil provimento.
4.2.5
A CONTRATADA responsabilizar-se-á, civil e criminalmente perante os
usuários, por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes de
ação ou omissão, culposa ou dolosamente, e decorrentes de atos praticados por
profissionais que lhes são subordinados no desenvolvimento de suas atividades.
4.2.6
A CONTRATADA deverá manter controle do ponto biométrico ou
cartão eletrônico de todos os profissionais em serviço nos equipamentos,
mantendo sob sua guarda para eventual solicitação
por parte da
CONTRATANTE;
4.2.6.1 A CONTRATANTE poderá fornecer mecanismo de controle de ponto
eletrônico que deverá ser utilizado, obrigatoriamente, pela CONTRATADA, ainda
que esta utilize mecanismos próprios.
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4.2.7
Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá
apurar eventual falta funcional de seus empregados na execução deste contrato, e
impor-lhes a sanção devida, inclusive com devido desconto de vencimento, se
for o caso.
4.2.8
A CONTRATADA disponibilizará um profissional para monitorar e
acompanhar e avaliar tecnicamente os equipamentos sociais, que deverá
informar à SMAS as irregularidades detectadas.
4.2.8.1
A CONTRATADA deverá comunicar oficialmente à SMAS, o nome do
profissional indicado para monitorar e acompanhar e avaliar tecnicamente os
equipamentos sociais.
4.2.9
A CONTRATADA deve comprovar o recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo
empregatício, resultantes da execução deste CONTRATO OE GESTÃO, tendo em
vista o disposto no § 2° do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município de
Araçatuba/SP, devendo a OS manter arquivo com todos os comprovantes de
recolhimento.
4.2.10
A cópia destes documentos deverão ser encaminhadas à Secretaria
Municipal da Fazenda e da Assistência Social, para ciência, até o 5º (quinto) dia útil
do mês subsequente e, juntada à prestação de contas.”
4.2.1 O Não poderão ser contratadas, com recursos repassados pela
CONTRATANTE, pessoas físicas ou jurídicas que estejam impedidas de contratar
com a Administração Pública, conforme legislação vigente.
4.2.11 A CONTRATADA fica ciente de que é vedada a contratação dos
membros de sua Diretoria e do Conselho de Administração e respectivos
cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até o terceiro grau, bem
como de pessoa jurídica das quais estes sejam controladores ou detenham
mais de 10% (dez por cento) das participações societárias, para prestar
serviços objetos deste CONTRATO OE GESTÃO.
4.2.12 A CONTRATADA deverá manter em seu poder cadastro atualizado
dos profissionais contratados, que deverá conter, no mínimo:
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a) Dados Pessoais;

b) Endereço Domiciliar e telefones para contato;
c) Foto 3x4 recente;

d) Cópia do Diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC e
Conselho Regional de Classe quando couber;
e) Cópia do Diploma de Especialização para os cargos e/ou funções que
exigem essa formação;
f) Cópia do Comprovante de pagamento do Ano do Exercício validado junto
ao Conselho Regional de Classe, quando couber.

g) Cópia da Declaração de Ética Profissiona,l emitida pelo respectivo conselho de
classe no ano da contratação.
4.2.13 Esses registros deverão ser colocados à disposição de qualquer
representante da SMAS-PMA, quando solicitado, a qualquer tempo, na duração do
CONTRATO DE GESTÃO.
4.2.14 A CONTRATADA, nos termos da lei, afixará nos equipamentos sociais
por ela gerenciadas, em local visível, a lista dos profissionais em serviço.
4.2.15
Mensalmente, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE a
relação nominal dos empregados vinculados a este contrato, em cada
Equipamento/Programa da SMAS,
constando
seus
respectivos cargos e
remunerações.
4.2.16
A CONTRATADA deverá apresentar Plano de Capacitação Permanente.
com periodicidade anual, integrado ao a SMAS-PMA, que contemple os
profissionais dos equipamentos sociais, até 3 (três) meses da assinatura deste
CONTRATO DE GESTÃO.
4.3 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES
4.3.1
A CONTRATADA deverá juntar ao presente, o Regulamento de Compras
de Bens, Materiais de Consumo e Contratações de Serviços, pautado nos ditames
da legislação vigente, fazendo este parte integrante do presente Contrato de Gestão.
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4.3.2
A CONTRATADA deverá obedecer, rigorosamente, o Regulamento de
Compras de Bens, Materiais de Consumo e Contratações de Serviços, anexado ao
presente Contrato de Gestão.
4.3.3
A CONTRATADA se responsabilizará pela aquisição de materiais de
consumo para as atividades desenvolvidas, bem como materiais permanentes
necessários, zelando pelos mesmos, para o total cumprimento do Plano de
Trabalho.
4.3.4
A observância das cláusulas anteriores poderá, a qualquer tempo, ser
comprovada pela CONTRATADA por solicitação da CONTRATANTE, sob a pena de
glosa dos recursos a serem pagos.
4.3.5
As aquisições devem ater-se as previsões discriminadas no plano de
trabalho por natureza de despesa.
4.3.6
A CONTRATADA poderá ser responsável pela prestação dos seguintes
serviços:
• Vigilância Patrimonial;
• Limpeza e Asseio Predial;
• Manutenção Predial;
• Manutenção de Equipamentos;
• Locação de Veículos;
• Locação de Imóvel;
• Outros cuja necessidade vier a ser identificada e autorizada pela
CONTRATANTE.
4.3.7
A CONTRATADA deverá contratar serviços de terceiros, sempre que
necessário, desde que devidamente justificada e autorizada pela SMAS,
responsabilizando-se pelo recolhimento dos encargos daí decorrentes, no limite dos
recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE.
4.4 DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
4.4.1
A CONTRATADA obriga-se, na prestação dos serviços, objeto deste
contrato, a utilizar as marcas estabelecidas pelo Ministério da Assistência Social e
observar
as diretrizes
definidas pela CONTRATANTE, em relação à
programação visual.
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4.4.1.1 É vedada a utilização das marcas e logotipos da CONTRATADA,
uniformes e impressos objeto deste contrato, devendo ser utilizados as
marcas e logotipos definidos pela CONTRATANTE.
4.4.1.2 Nas dependências físicas dos Equipamentos as marcas e logotipos
conforme os padrões estabelecidos pela CONTRATANTE.
4.4.1.3 A CONTRATADA, para informar os meios de comunicação sobre a
prestação de serviços nos Equipamentos/Programas da SMAS, deverá comunicar
antecipadamente e oficialmente à SMAS.
5.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para execução dos serviços objeto do presente
GESTÃO, a CONTRATANTE comprometer-se á:

CONTRATO

DE

5.1 Disponibilizar à CONTRATADA os meios necessários à execução do presente
objeto, conforme previsto neste CONTRATO DE GESTÃO;
5.2 Garantir os recursos financeiros à execução do objeto deste CONTRATO DE
GESTÃO, observando a apresentação prévia de relatórios das despesas com
recursos humanos, materiais, serviços e operacional, realizando assim o repasse
mensal à CONTRATADA no limite do comprovadamente apresentado e nos
termos do disposto neste contrato:
5.3 A CONTRATANTE repassará à CONTRATADA o valor referente ao custo
de operação do Contrato de Gestão, correspondente ao previsto em Planilha
Financeira/Plano de Trabalho - ANEXO II e ressarcirá as despesas e/ou encargos
financeiros e/ou prejuízos decorrentes de eventual atraso nos repasses
financeiros, desde que tal atraso não seja provocado, por qualquer motivo pela
CONTRATADA.
5.4 A CONTRATANTE deverá programar no orçamento do Município, para
os exercícios subseqüentes ao da assinatura do presente CONTRATO OE
GESTÃO, os recursos necessários para a execução do objeto contratual;
5.5 A CONTRATANTE fará o monitoramento e avaliação da execução do
Contrato de Gestão, periodicamente, utilizando os indicadores previstos no
ANEXO VI, deste Contrato de Gestão;
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5.6 Acompanhar e avaliar os indicadores de qualidade e de produtividade e as
prestações de contas da CONTRATADA;
5.7 Elaborar e executar o Sistema de Pagamento com pedidos de reserva,
empenho e liquidação;
5.8 Fazer cumprir as deliberações emanadas dos órgãos de acompanhamento e
avaliação.
5.9 Promover a resolução das demais questões administrativas correlatas aos
trâmites do CONTRATO DE GESTÃO.
5.10.
O Gestor (a) Municipal da Assistência Social indicará representante
da SMAS - PMA para atuar junto à CONTRATADA e fiscalizar a prestação de
serviços deste contrato.
5.10.1 As solicitações e esclarecimentos da CONTRATADA deverão ser de
conhecimento do representante da SMAS - PMA.
6. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e avaliação da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO
serão realizados pelos seguintes órgãos:
6.1.
Comissão de Avaliação e Fiscalização-CAF, que deverá, com auxílio
de auditoria externa independente, fiscalizar o cumprimento das diretrizes e
metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros, bem como as
contas
anuais
da CONTRATADA, encaminhando, trimestralmente, à
CONTRATANTE os relatórios gerenciais e de atividades da CONTRATADA,
incluindo comparativo específico das metas propostas com os resultados
alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao período, entre
outras solicitações gerenciais.
6.1.1.
Comissão de Avaliação e Fiscalização-CAF se reunirá ordinariamente, ao
final de cada trimestre, para avaliação da execução do CONTRATO DE GESTÃO, com
base nas metas contratualmente estipuladas, nos resultados efetivamente alcançados
e no cumprimento dos respectivos prazos de execução, obtidos pela CONTRATADA
com aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório conclusivo sobre a
análise procedida.
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6.1.2. A avaliação trimestral compreende a valoração dos ganhos alcançados
(resultados), através da análise dos indicadores e das contra prestações da
CONTRATADA, segundo os critérios estabelecidos, com a finalidade de mensurar
os ganhos obtidos, avaliar o cumprimento das metas e dos indicadores de
acompanhamento e adequar o planejamento aos exercício s subsequentes.
6.1.3. Os relatórios conclusivos elaborados pela Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização serão as informações oficiais, sempre que necessário, para
subsidiar as demais instâncias de controle.
6.2. O representante da SMAS-PMA, previsto na clausula 5.10, será responsável
pelo acompanhamento in loco da execução do Contrato. Deverá receber as
solicitações e ter atendido pela CONTRATADA os pedidos de informação ou
esclarecimento relativos a este Contrato, para sua utilização funcional e eventual
repasse aos órgãos da CONTRATANTE, zelando para que sejam observadas na
execução do contrato, as diretrizes estabelecidas por esta parte.
6.2.1. O representante da cláusula 5.10, deverá atuar junto à CONTRATADA,
acompanhando e fiscalizando, diariamente, as aquisições, contratações, gastos entre
outros que venham compor a prestação de serviços, prestação de contas deste
Contrato e toda a execução deste Contrato de Gestão.
6.3.2. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE, ao término de cada
exercício, o relatório de Cumprimento de Objeto do Contrato de GESTAO, constando
metas qualiquantitativas executadas.
6.3.3. O relatório conclusivo da Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, será
submetido à aprovação do Gestor Municipal de Assistência Social e, posteriormente,
disponibilizada no sítio oficial da SMAS-PMA.
6.3.4. A CONTRATADA deverá contratar auditoria externa independente para
examinar seus demonstrativos financeiros e contábeis
realizadas pela
CONTRATADA e que envolvam recursos ou bens de origem pública, devendo a
mesma, encaminhar o PARECER ao Departamento de Gestão da SMAS.
6.3.5. O Conselho de Administração deverá pronunciar-se, trimestralmente,
sobre a correta aplicação dos recursos e bens de origem pública geridos pela
CONTRATADA, com base no parecer da auditoria externa independente,
assim como sobre os resultados alcançados com a execução contratual.
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6.3.6. Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem
pública, os demais órgãos de controle poderão realizar nova auditoria sobre as contas
da CONTRATADA, sem prejuízo da adoção das demais providências.
6.3.7. Os responsáveis pela avaliação e fiscalização da execução do CONTRATO
DE GESTÃO, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela
CONTRATADA, dela deverão dar ciência formalizada ao Gestor (a) Municipal de
Assistência Social, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, para as
providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de
responsabilidade solidária.
7. DO FINANCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO
7.1. CONDIÇÕES GERAIS
Para o repasse dos recursos previstos neste Contrato de Gestão, a CONTRATADA,
deverá seguir os seguintes critérios:
7.1.1. Possuir Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, para este
CONTRATO DE GESTÃO, que deverá ser obtido pela CONTRATADA no prazo de 90
(noventa) dias a contar da assinatura deste contrato, constando como titular a
CONTRATADA, sendo a razão social ............................................................, para a
abertura da conta corrente de movimentação e demais operações comerciais.
7.1.2. Possuir conta corrente para cada fonte de recurso, observadas orientação
do Departamento de Gestão da SMAS, constando como titular a CONTRATADA
para as movimentações bancárias, referentes aos repasses de recursos do Tesouro
Municipal-fonte 01, Co-financiamento Federal-fonte 05 e Co-financiamento
Estadual-fonte 02 ou ainda, fontes 03 e 06 e demais correspondentes, que se
fizerem necessárias.
7.1.3. Havendo mais de um CONTRATO DE GESTÃO e independentemente da
existência de conta bancária já cadastrada para recebimento dos valores
repassados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar a
abertura de nova conta bancária para transferir os valores oriundos de cada
ajuste, a fim de que permaneçam separados para todos os fins, inclusive verificação
contábil.
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7.1.4. É vedada a utilização de contas de outros Contratos de Gestão para
movimentação financeira deste, e vice-versa.
7.1.5. Apresentar mensalmente extratos bancários de movimentação de conta
corrente e de investimentos, demonstrando a origem e aplicação dos recursos.
7.1.6. Havendo Sistema WEB, deverá a CONTRATADA disponibilizar
mensalmente a Prestação de Contas oficial, através do Sistema de Informação de
Acompanhamento e Avaliação dos Serviços da Assistência Social- SMAS-PMA ou
outro que seja oficializado, de acordo com as definições e determinações da SMASPMA, e no período estabelecido.
7.1.7. Disponibilizar informações financeiras e
anuais realizadas por empresas externas.

gerenciais

para auditorias

7.2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
A CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA os valores definidos no Plano de
Trabalho/Planilha Financeira –ANEXO II, de acordo com o Cronograma de
Desembolso-ANEXO I, aprovados neste Contrato de Gestão, no prazo e condições
nele estabelecidos, pela execução efetiva das atividades e ações previstas no Plano
de Trabalho, do período de referência.
7.2.1. Para o período de MARÇO à DEZEMBRO de 2018, o valor estimado será de R$
............................... (..........................), consoante descrição no Plano de Trabalho.

7.2.2. Ao término de cada período anual, a CONTRATADA deverá apresentar um
novo Plano de Trabalho/Planilha Financeira, em consonância com as metas
estabelecidas pela SMAS e, aprovado pela mesma e pelo COMAS, para o período de
12 (doze) meses subsequente.
7.2.3. A execução do presente Contrato de Gestão onerará as dotações orçamentárias
previstas para o exercício de 2018, conforme Planilha de Aplicação de Recursos –
ANEXO IV.
7.2.4. Os recursos pagos à CONTRATADA, enquanto não utilizados, deverão ser
por esta, aplicados em cadernetas de poupança se a previsão de seu uso for igual ou
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
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operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua
utilização verificar-se prazos menores do que um mês.
7.2.5. Os rendimentos das aplicações financeiras
exclusivamente no objeto deste Contrato de Gestão.

devem

ser

aplicados,

7.2.6. A CONTRATADA deve transferir os recursos destinados ao Contrato de Gestão
para as contas correntes específicas de acordo com a fonte dos recursos, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento do recurso.
7.2.7. As despesas deverão observar as previsões constantes no Plano de trabalho e
na Planilha Financeira, aprovados neste contrato.
7.2.8. Eventuais despesas que excedam as previstas, devem ser justificadas e
previamente aprovadas pela CONTRATANTE, mediante eventual revisão de metas,
observados os limites fixados neste contrato.
7.2.9 Caso haja o aumento ou diminuição no valor de repasse das verbas federais
pactuadas para a Assistência Social, será feito o ajuste no Plano de Trabalho e a Planilha
Financeira. No caso de reajustes de salariais, deverá aplicar aos salários, o índice definido
no acordo coletivo ou no acordo entre empregado e patrão. Em ambos os casos, os ajustes
constarão do Plano de Trabalho e da Planilha Financeira, devendo ser aprovada pela
Secretaria de Assistência Social e COMAS e juntada ao processo do Contrato de Gestão, com
as devidas justificativas.
7.3. DAS CONDIÇÕES DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E DOS DESCONTOS
7.3.1. O pagamento das despesas para execução do presente contrato, para o
ano de 2018, será realizado em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, desde
que adequadamente comprovadas, conforme Cronograma de Desembolso –
ANEXO I, parte integrante deste contrato, a serem pagas até o 5° (quinto) dia
útil do mês consignado, em conformidade com a avaliação dos critérios
estabelecidos, de acordo item 10 deste Contrato.
7.3.2. A não manutenção da equipe necessária estabelecida no Plano de Trabalho,
para os serviços deste Contrato de Gestão, implicará em desconto simples da
remuneração dos profissionais não contratados pela OS.
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7.3.2.1. Em caso de não manutenção da equipe necessária contratada, será aplicado o
desconto simples da remuneração dos profissionais não contratados pela OS.
7.3.2.2. O desconto simples da remuneração dos profissionais não contratados,
segundo os valores e condições de contratação informadas no Plano de Trabalho
aprovado pela SMAS, incidindo no mês subsequente à prestação de contas
apresentada do mês de referência.
7.3.2.3. O pagamento estará condicionado à correta prestação de contas,
livre de inconsistências, conforme critérios estabelecidos pela SMAS, bem como
ao envio tempestivo da documentação completa, conforme definido neste
contrato e em especial na cláusula 8.
7.3.2.4. O pagamento das despesas de INVESTIMENTO será realizado, quando da
aprovação pela CONTRATANTE e disponibilização de recursos financeiros para esta
finalidade, de acordo com o pactuado no Plano de Trabalho.
8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO ACOMPANHAMENTE DA EXECUÇÃO
FINANCEIRA
8.1. O acompanhamento da execução financeira será realizado pelo
monitoramento e análise das informações estabelecidas pela CONTRATANTE e
disponibilizadas, mensalmente, pela CONTRATADA, através do Relatório de
Prestação de Contas e no Sistema Web - Sistema de Informação de
Acompanhamento e Avaliação dos Serviços da Assistência Social-SMAS-PMA ou
outro que seja oficializado.
8.2. Todas as informações são integrantes do RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS, documento oficial de apresentação das contas relacionadas à
execução do CONTRATO DE GESTÃO.
8.3. O relatório de Prestação de Contas deverá ser finalizado e entregue à
CONTRATANTE, até o dia 20 (vinte) de cada mês subseqüente ao mês de
referência prorrogado para o próximo dia útil, no caso de final de semana ou
feriado, sob pena da suspensão do repasse no mês subseqüente, sem
prejuízo da Clausula 11.1.4.
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8.4. O relatório de Prestação de Contas, entregue à CONTRATANTE, deverá
incluir os documentos abaixo relacionados, cujas páginas deverão ser todas
devidamente rubricadas:
a) Termo de Responsabilidade da CONTRATADA, atestando a

das informações enviadas;

veracidade

b) Balancete Financeiro Sintético Mensal;
c) EXTRATOS BANCÁRIOS de conta corrente e de aplicações financeiras do
Contrato de Gestão;
d) CERTIDÕES NEGATIVAS de DÉBITOS TRABALHISTAS, de INSS e de FGTS,
bem como da RECEITA FEDERAL.
8.5. Na hipótese de reformas de natureza física ou estrutural das
instalações a CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE o respectivo
projeto, com memorial descritivo e cronograma de execução para prévia análise
dos Órgãos Técnicos desta última.
8.6. Poderá ser glosadas, pela CONTRATANTE, as despesas que não se
enquadrarem no objeto do CONTRATO DE GESTÃO, além daquelas que não
estiverem previstas e aprovadas na Planilha Financeira, referente ao Plano de
Trabalho pactuado com a CONTRATADA.
8.7 A prestação de contas mensal deverá ser apresentada individualizada por
programas e serviços, conforme a apresentação do Plano de Trabalho.
9.
MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E
CONTÁBEIS
9.1. A CONTRATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais
e contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as
despesas, pelo período no mínimo de 10 (dez) anos, devendo apresentá-los sempre
que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes e pela SMAS-PMA, bem como
ao preposto referido na clausula 5.10 .
9.2. As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas ao
Departamento de Gestão, através do Relatório de Prestação de Contas assinado pelo
responsável da CONTRATADA.
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9.3. Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da
CONTRATADA e seus originais carimbados com o número deste Contrato de
Gestão, observando também a cláusula 9.5, ficando sob sua guarda e à disposição dos
órgãos fiscalizadores.
9.4. As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de
carimbo identificador da CONTRATADA, bem como a data e a assinatura de seu
preposto.
9.5. Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando forem emitidos com
datas posteriores à assinatura do Contrato de Gestão e de seus respectivos TERMOS
ADITIVOS.
10. INDICADORES DE QUALIDADE
10.1. Os indicadores de qualidade serão avaliados em comparação com as metas e
periodicidades estabelecidas para cada indicador elencado no Plano de Trabalho.
10.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será
realizada pelos respectivos Departamentos de Proteção Social Básica e Especial, com
base critérios descritos no ANEXO IV, do presente Contrato.
11. DAS PENALIDADES
11.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste
CONTRATO DE GESTÃO, autorizará a CONTRATANTE a aplicar em cada caso,
garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, as sanções previstas nos artigos
86 à 88 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, concomitantemente
com o art. 16 da a Lei Municipal nº 7.625/2014, quais sejam:
11.1.1. Advertência;
11.1.2. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como de
celebrar convênios e parcerias com a Administração Pública, por prazo não superior a
2 (dois) anos;
11.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, bem como celebrar
convênios e parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
11.1.4. Desqualificação da OS, na área da assistência social, na forma do artigo 16 da
Lei Municipal nº 7.625/2014;
11.1.5. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios:
I- Pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato de Gestão, que não diga
respeito diretamente a execução do objeto, multa de 0,5 % a 10% (meio por cento até
dez por cento) do valor mensal dos serviços contratados;
II- Pela rescisão do Contrato de Gestão, por culpa da CONTRATADA, multa de 10% (
dez por cento) sobre o valor mensal dos serviços contratados;
III- O valor de eventual multa será descontado dos pagamentos devidos à
CONTRATADA.
11.1.5. Rescisão do contrato.
11.2. A imposição das penalidades previstas na cláusula 11.1, será proporcional à
gravidade do fato que motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, e
dela será notificada a CONTRATADA.
11.3. As sanções previstas nas cláusulas 11.1.1 e 11.1.3 e 11.1.4 e 11.1.5, poderão ser
aplicadas juntamente com a sanção prevista na cláusula 11.2.
11.4. Caberá recurso ao Secretário Municipal de Assistência Social em face da
decisão que aplicar à CONTRATADA quaisquer das sanções indicadas nesta
cláusula, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de publicação, na
imprensa oficial, da decisão recorrida.
11.5. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não
suprime o direito da CONTRATANTE de exigir indenização integral pelos
prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos, programas,
equipamentos, Gestores da Assistência Social Municipal, seus usuários e terceiros,
independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.
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12. DA RESCISÃO, ALTERAÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL
12.1. A rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO obedecerá às disposições
contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores.
12.2. Verificada qualquer das hipóteses ensejadoras de rescisão contratual prevista
no art.78, da Lei Federal n º 8.666/1993, o Poder Executivo providenciará a
revogação dos Termos de Permissão de Uso dos bens públicos e a cessação dos
afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da CONTRATADA, não
cabendo à CONTRATADA direito a indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese
prevista no parágrafo 2º, do artigo 79 da Lei.

12.2.1. A rescisão contratual se dará por ato do (a) Secretário (a) Municipal de
Assistência Social, após manifestação da Comissão de Avaliação e Fiscalização- CAF,
em processo administrativo no qual será assegurado o direito ao contraditório e
ampla defesa da CONTRATADA.

12.2.2. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE que não decorra
de má gestão, culpa ou dolo da CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Araçatuba
efetuará os repasses de recursos devidos pela execução do Contrato de Gestão até a
data da rescisão, em prazo de até 180 dias, bem como, o pagamento do custo da
desmobilização, incluindo aquele relativo à dispensa de pessoal e terceiros
contratados pela CONTRATADA para execução do objeto deste Contrato de Gestão,
sem prejuízo da indenização a que a CONTRATADA faça jus por eventuais prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
12.2.3. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, nas hipóteses dos
incisos XIII à XVI, do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, esta se obriga a continuar
executando as atividades e serviços de assistência social ora contratados, salvo
dispensa da obrigação por parte da CONTRATANTE, por um prazo mínimo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data do recebimento pela CONTRATANTE
da notificação de rescisão.
12.2.3.1. No caso previsto nas cláusulas 12.2.2, 12.2.3 e no caso de término da
vigência, a Prefeitura Municipal de Araçatuba efetuará os repasses devidos até o
término da execução do Contrato, bem como o pagamento do custo da
desmobilização, incluindo aquele relativo à dispensa do pessoal e terceiros
contratados pela CONTRATADA para execução do objeto deste Contrato de Gestão,
sem prejuízo da indenização a que a CONTRATADA faça jus por eventuais prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
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12.3. A alteração dos valores discriminados no Plano de Trabalho, deverá ser
documentalmente justificada.
12.4. Ao final de cada exercício, deve ser efetuada a prestação de contas anual,
condicionando-se a manutenção do contrato a sua aprovação.
12.5. Ao final de cada exercício a CONTRATADA apresentará relatório de execução
do contrato e proposta de revisão ou manutenção das metas pactuadas.
12.6. O presente CONTRATO DE GESTÃO, poderá ser alterado a qualquer
momento, de comum acordo entre as partes, por meio de Termo Aditivo
precedido de justificativa escrita e autorização do Gestor Municipal de
Assistência Social.
12.7. Deverá ser aprovado anualmente, pela SMAS, Novo Plano de Trabalho e Nova
Planilha Financeira, com as devidas justificativas e observado o valor inicialmente
previsto para o contrato.
12.8. No caso de término do prazo de vigência e após novo chamamento público,
por ocasião de continuidade da prestação dos serviços com a mesma entidade
CONTRATADA, não caberá à realização de repasse de recursos financeiros
destinados à rescisão.
13. DA PUBLICAÇÃO
13.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Contrato de Gestão,
em seu site e na imprensa oficial do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua assinatura.
14. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
14.1. Caso haja rescisão do contrato de trabalho com o empregador, as novas
contratações observarão o disposto no item 4.2 deste Contrato de Gestão.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Para atender ao disposto neste Contrato de Gestão, a CONTRATADA declara
que:
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15.1.1. Dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições de
prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços
contratados conforme a especialidade e características da demanda, especificadas no
Plano de Trabalho/Planilha de Aplicação de Recursos e no Contrato de Gestão.
15.1.2. Não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite seu
representante legal para firmar este Contrato de Gestão.
15.1.3 Os casos omissos, serão resolvidos aplicando–se a Lei Municipal nº
7.625/2014, combinado com a Lei Federal nº 8666/1993, no que couber, mediante a
celebração de Termo Aditivo.
15.1.4. Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO, os ANEXOS:
I - Cronograma de Desembolso do exercício de 2018 – meses de março à dezembro;
II - Plano de Trabalho e Planilha Financeira
III - Regulamento de compras de bens, material de consumo e contratação de
serviços;
IV - Planilha de Aplicação de Recursos;
V - Relação de Bens móveis e imóveis para permissão de uso para OS.
VI - Indicadores a serem utilizados pela SMAS para avaliação da execução do Contrato
de Gestão pela OS;
15. DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Araçatuba/SP, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste
Contrato de Gestão, que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes.
17. CONCLUSÃO
E, por estarem justas e contratadas, dispensando para tanto testemunhas, assinam o
presente CONTRATO DE GESTÃO, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.
Araçatuba, ......... de ............................ de 2018.
Pela CONTRATANTE:

____________________________________________________
Prefeito Municipal de Araçatuba

_________________________________________________
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Secretário (a) Municipal da Assistência Social
Pela CONTRATADA:

Presidente da Instituição
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
CONTRATADA: ____________________________
CONTRATO DE GESTÃO Nº _________/________
OBJETO:
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO PELA
CONTRATADA das ações e serviços de Assistência Social nos Equipamentos Sociais
que integram este instrumento, em conformidade com o Plano de Trabalho.
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA,
respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que
todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica
aos interessados.
Araçatuba, ______ de ______________ de 20___ .
CONTRATANTE:
Nome e Cargo: _____________________ PREFEITO MUNICIPAL
E-mail institucional:_____________________________________________________________
E-mail pessoal: _________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________
CONTRATADA:
Nome e Cargo: __________________________________________________ - PRESIDENTE
E-mail institucional:_______________________________________________________________
E-mail pessoal: ____________________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________
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CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
CONTRATADA: ____________________________
CONTRATO DE GESTÃO Nº _________/________

OBJETO:
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO PELA
CONTRATADA das ações e serviços de Assistência Social nos Equipamentos Sociais
que integram este instrumento, em conformidade com o Plano de Trabalho.
Nome
Cargo
RG nº e CPF
Endereço Residencial (*)
Endereço Comercial
Telefone
Nome
Cargo
RG nº e CPF
Endereço Residencial (*)
Endereço Comercial
Telefone
Nome – Signatário da OS
Cargo
RG nº
Endereço Residencial (*)
Endereço Comercial
Telefone
E-mail

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde
poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou
cargo.
(Aditamento aprovado pela Resolução 06/06- O.O.E. de 17/08/06)
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Anexo I

(Os valores abaixo descritos poderão sofrer alterações de
acordo com o valor da Proposta vencedora do
Chamamento)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – Exercício 2018

Nº da Parcela

Mês de Referência

01

Março

03

Maio

02
04
05
06
07
08
09
10

Valor do Desembolso em R$

808.368,39

Abril

808.368,39

Junho

808.368,39

Agosto

808.368,39

Outubro

808.368,39

Dezembro

808.368,43

Julho

Setembro
Novembro

Valor Total R$...........................

808.368,39

808.368,39
808.368,39
808.368,39

8.083.683,94

Período de março à dezembro/2018
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ANEXO II

PLANILHA FINANCEIRA

E PLANO DE TRABALHO
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ANEXO III

REGULAMENTO DE COMPRAS DE BENS, MATERIAL DE
CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
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ANEXO IV

PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
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ANEXO V
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA PERMISSÃO DE USO PARA A O.S.
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Anexo VI
Indicadores a serem utilizados pela SMAS para avaliação da execução do
Contrato de Gestão pela OS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo
Indicador

de

Pontualidade na Entrega
dos Relatórios Mensais
Qualiquantitativos
e
Prestação de Contas
Financeira

Informação

Manutenção do Sistema
de
Controle
Interno
destinado a assegurar o
Sistema de Informação,
Regulamentos e Normas
para o acompanhamento
dos objetivos e metas
previstas
Apresentação
e
aprovação e execução do
Plano de Educação e
Capacitação Permanente
dos profissionais do
SUAS

Informação

Processo

Satisfação
Usuário

do

Absenteísmo

Rotatividade

Descrição

Implantação do SAU,
análise das reclamações,
sugestões
e
elogios
recebidos, bem como as
providências adotadas

Análise
das
faltas
justificadas
e
injustificadas
nos
programas, serviços e
projetos.
Analisar a rotatividade
dos
funcionários
contratados

Conteúdo
Conjunto de relatórios
e documentos referidos
no Contrato de Gestão
entregues até o dia 20
do mês subsequente a
execução
das
atividades.
Estabelecer Fluxo de
informações e dados
sobre a execução dos
serviços, programas e
projetos, bem como, os
demais órgãos que
compõe o contrato de
gestão
Número de Atividades a
ser realizadas/ número
de
atividades
de
educação permanente,
previstas no Plano para
o período
Entrega de relatório
comentado com as
reclamações sugestões
e elogios recebidos,
bem
como,
as
providências adotadas
Avaliação
de
estratégias para sanar a
questão
Avaliação
de
estratégias
para
redução da rotatividade

Periodicid
ade
da
Verificaçã
o

Meta

Mensal

100%
pontualidade para
a entrega

Mensal

100%
efetividade

de

Duas
vezes
ano

100%
realização
atividades
previstas

de
das

ao

Mensal

Atingir até 70%
dos
usuários
atendidos
pelos
serviços

Mensal

Redução das faltas
em até 50% no
semestre

Mensal

Redução
rotatividade
até
20%
semestre
Página 91 de 115

da
em
no

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Funcionament
o do Conselho
Gestor

Monitorament
o e Avaliação

Avaliação da execução do
Contrato de Gestão

Análise
do
cumprimento
das
clausulas contratuais

Trimestral

Executar 100% do
estabelecido
no
Plano de Trabalho

Construir
indicadores
junto a aos equipamentos
previstos no Contrato de
Gestão que permitam o
monitoramento
e
avaliação
das
ações
realizadas

Produzir instrumentais
e
compartilhar
os
resultados visando a
melhoria
dos
procedimentos
,
a
qualificação das ações e
obtenção
dos
resultados

Trimestral

Atingir 100% dos
serviços
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ANEXO 21 – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
(Confeccionado pela Secretaria da Fazenda)
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ANEXO 22

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal é enfática em seu art.194, ao estabelecer que a
seguridade social “...compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à
previdência e à assistência social. É direito de cidadania e dever do Estado esta
segurança e, neste preceito, deixou estabelecidas as três políticas públicas que
compõem portanto, um conjunto de ações de iniciativa do Poder Público que
devem garantir seguranças sociais a todos os cidadãos.
No texto Constitucional, nos artigos 203 e 204, a assistência social é
especificada quanto a sua natureza, objetivos e diretrizes. Sendo ela uma Política
Pública de Proteção Social, a União, Estados e Municípios são responsáveis por
reduzir a vulnerabilidade e a exclusão social, em parceria com a sociedade
civil, visando: a descentralização político-administrativa, com uma gestão única
das ações em cada uma das três esferas de Governo; a participação da população,
por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis.
A primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social, em cada uma das esferas de Governo, consta do
artigo 5º, III, Lei Federal nº 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social. No
Município esta primazia está consignada no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº
7.807/2016.
Com a constituição da seguridade social como sistema de proteção
social e a inclusão da assistência social como um dos tripés, lançou-se o desafio de
transformar o assistencialismo em área de Política Pública.
Ao consolidar a Assistência Social como Política Pública, reconhecida
como direito social, garantido pelo Estado, tornou-se um importante marco de
reordenação: em 2004, com a aprovação de um novo paradigma através da PNASPolítica Nacional da Assistência Social, na perspectiva de dar clareza às diretrizes
na efetivação da assistência social, como direito de cidadania e responsabilidade
do Estado; em 2005, com a implantação e regulamentação estabelecendo a NOBNorma Operacional Básica e, com a implementação do SUAS-Sistema Único de
Assistência Social.
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Assim, no contexto de responsabilização do Estado, a Política Nacional
de Assistência Social, realiza-se de forma integrada às políticas setoriais,
considerando as desigualdades sócio territoriais, visando o enfrentamento, a
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender
contingências sociais e a universalização dos direitos sociais.
I- Explanação geral sobre a Política de Assistência Social- conceitos e
legislação:
O Sistema Único da Assistência Social, após regulamentado pela NOB,
instituiu um novo modelo de organização das ações e serviços de assistência social,
unificando conceitos e procedimentos em todo território nacional, estabelecendo
níveis de complexidade para os serviços, qualidade no atendimento, indicadores de
avaliação e resultado, padronizando nomenclaturas dos serviços e da rede sócio
assistencial. Sendo organizado em bases territoriais, o SUAS é articulado nas três
esferas do Governo e, no âmbito local, efetuando a intersetorialidade com as
demais políticas sociais, sendo um mecanismo potencializador da rede local de
serviços, na expectativa de ampliar e estender o alcance e a cobertura da proteção
social, estabelecendo sistemáticas, desburocratizadas. Assim, a assistência
social distingue de forma clara os Serviços Sócio Assistenciais, dos
Programas, Projetos e Benefícios que integram a Política Pública de Assistência
Social com conceitos definidos abaixo:
Serviços: são atividades continuadas, que visam a melhoria na qualidade de
vida da população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades básicas
da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na
LOAS. A Política Nacional de Assistência Social prevê seu ordenamento em
rede, de acordo com os níveis de proteção social: Básica e Especial, de Média
e AltaComplexidade - (art.23-LOAS);
Programas: compreendem ações integradas e complementares, com objetivos,
tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar, potencializar
e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. se caracterizando como
ações continuadas - (art.24- LOAS);
Projetos: caracterizam-se como investimentos econômicos sociais nos grupos
populacionais em situação de vulnerabilidade social, buscando subsidiar
técnica e financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e capacidade
produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência,
elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e
organização social, articuladamente com as demais políticas públicas.
Prioritariamente estes projetos integram o nível de proteção social básica,
podendo estender-se às famílias ou pessoas em situação de risco, destinatárias
da proteção social especial. (art.25 e 26 – LOAS)
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Benefícios: de Prestação Continuada: previsto na LOAS e no Estatuto do
Idoso, é provido pelo Governo Federal consistindo no repasse de um salário
mínimo mensal aos idosos (com 65 anos ou mais) e à pessoa com deficiência
que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou tê-la suprida
por sua família. Compõe o nível de proteção sendo seu repasse efetuado
diretamente ao beneficiário; Benefícios Eventuais: visam a
concessão benefícios: natalidade ou morte necessidades advindas de situação
de vulnerabilidade temporária, com prioridade à criança, à família, ao idoso,
pessoa com deficiência, à gestante, nutriz e nos casos de calamidade pública
na forma de pecúnia ou custeio ; Transferência de renda - objetivam o
repasse direto de recursos dos fundos de assistência social aos beneficiários,
como forma de acesso à renda, visando o combate à fome, à pobreza e outras
formas de privação de direitos que levam a situação de risco, criando
possibilidades para a emancipação, o exercício da autonomia das famílias, dos
indivíduos atendidos desenvolvimento social (art.22-LOAS).
A NOB/SUAS exige dos seus operadores a transição de um sistema
conservador de tutelamento dos mais pobres e de manutenção das situações
constrangedoras no atendimento desta população, para um novo paradigma no
campo da universalização do direito social, um direito de todos e de inclusão da
população de extrema pobreza, não na condição de pedinte, mas no
enfrentamento real do seu cotidiano de exclusão social, o que pressupõe
pensar que a população pobre pode ser emponderada e que, a política pública
de assistência social, deve estar sempre aliada às demais políticas públicas
setoriais, para o cumprimento da sua função. Este processo se dá através dá
Rede de Proteção Social, que consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções,
benefícios e auxílios, ofertados pelo SUAS, para redução e prevenção do
impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana
e à família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional,
pautando o atendimento na matricialidade familiar.
Assim, a Assistência passa a ter um novo olhar para o
desenvolvimento humano, social e de direitos de cidadania, tendo por
garantias: segurança da acolhida, segurança social de renda, segurança do
convívio ou vivência familiar, segurança do desenvolvimento da autonomia
individual, familiar e social e, segurança de sobrevivência a riscos
circunstanciais.
A Proteção Social de Assistência Social conforme preconiza a
NOB/SUAS é hierarquizada em Básica e Especial, com níveis de complexidade
do processo de proteção, por decorrência do impacto desses riscos no
indivíduo e no âmbito familiar, sendo:
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1-Serviços de Proteção Social Básica: tem por objetivo enfrentar as
vulnerabilidades e prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de
potencialidades, de aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade
social e cujos direitos tenham sido violados, bem como o resultado das
condições socioeconômicas, e expressões dos modos de vida que resultam em
pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços
públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de
pertencimento social.
2-Serviços de Proteção Social Especial: tem por objetivo prover atenções
sócio assistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de
risco pessoal e social, cujos direitos tenham sido violados, por ocorrência de
abandono, maus tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso
sexual, uso de
substâncias psicoativas, situação de rua, situação de trabalho infantil,
cumprimento de medidas socioeducativas, contingências relacionadas à
deficiência, entre outras. Estes serviços tem interface com sistema de garantia
de direitos exigindo, uma gestão compartilhada com o Poder Judiciário,
Ministério Público e outros órgãos e ações dos três Entes Federados e são
classificados em dois níveis: de Média Complexidade e de Alta Complexidade.
2.1-Proteção Social de Média Complexidade: abrange os serviços
especializados : de proteção e atendimento especializado à famílias e
indivíduos (PAEFI); proteção social à adolescentes em cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC); de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e
suas famílias, para pessoas em situação de rua e abordagem social.
2.2- Proteção Social Especial de Alta Complexidade: abrange os serviços de
Acolhimento Institucional nas modalidades de: Abrigo Institucional, Casa-lar,
Casa de Passagem e Residência Inclusiva República, Acolhimento em família
acolhedora; Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua.
O SUAS estabelece a organização dos municípios por níveis de gestão
com
responsabilidades,
requisitos
e
incentivos
na perspectiva do
aprimoramento constante da capacidade em gerir a política de assistência social.
Os municípios deverão cumprir o art. 30 da LOAS, independente do nível de
gestão (Inicial, Básica e Plena), no que se refere às instâncias dos sistema
municipal (Conselho, Plano e Fundo), bem como os procedimentos de gestão
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técnica e financeira nas operações de repasse de recursos Federal e Estadual,
atualizando instrumentos de gestão (Plano Municipal Anual, Demonstrativo
Sintético-Financeiro e Relatório Anual de Gestão).
Os níveis mais elevados de gestão municipal (Básica e Plena)
supõem uma organização de condições técnicas e materiais para a gestão do
Sistema Municipal. A NOB/SUAS prevê o co-financiamento das ações entre
Municípios, Estados e União, no financiamento dos serviços ofertados por
níveis de proteção. Toda a operação de repasse fundo a fundo, elaboração de
planos municipais e demonstrativos sintético-financeiros, é realizada através
da Rede SUAS web.
A implementação do sistema municipal de gestão da assistência
social exige um efetivo pacto federativo, com definições
claras
de
competências das esferas de governo, de modo a imprimir uma organicidade
aos serviços socioassitenciais, que deverão
estar
estruturados
nos
territórios. Neste enfoque a Secretaria Municipal de Assistência Social
coordena um conjunto de programas e serviços que têm por objetivo a
proteção social das famílias
e
população
em situação
de
vulnerabilidade e risco social, com vistas no direito coletivo e não
individualizado, sendo suas ações pautadas em respostas às demandas
emergentes da sociedade.
A política pública é regida pelos princípios de justiça e equidade
social, na universalização da prestação de serviços públicos e da participação
dos cidadãos, contando com os seguintes instrumentos legais:
• Lei Federal nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social ( LOAS)
- dispõe sobre a organização da Assistência Social e a regulamenta como
direito do cidadão e dever do Estado. Tem por princípios a
descentralização político administrativa, a participação popular e a
primazia da responsabilidade dos entes federados.
• Lei Federal nº 12.435/2011 - altera a Lei nº 8.742/1993 que
dispõe sobre a organização da Assistência Social.
• Norma Operacional Básica da Assistência Social - NOB/1997 –
organiza para todo o território nacional, os princípios e diretrizes da
descentralização de gestão e execução de serviços, programas e projetos
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inerentes à Política Nacional de Assistência Social, conceitua o Sistema
Descentralizado e Participativo e reafirma a criação de Conselho, Fundo e
Plano Municipal de Assistência Social.
• Nova edição da NOB em 1998 - avança na estruturação do Sistema
Descentralizado e Participativo, traz mais detalhes do financiamento e
critérios de partilha, responsabilidade dos entes, modelos de gestão e
procedimentos de habilitação. Amplia o papel dos Conselhos e remeteàs
instâncias do governo, a negociação e formulação da política.
• Política Nacional de Assistência Social/2004 (PNAS) - pactuada
nacionalmente e deliberada pelo Conselho Nacional da Assistência Social
(CNAS), trata da normatização e padronização dos serviços, melhoria na
qualidade no atendimento aos usuários, indicadores de avaliação e
resultado, nomenclatura dos serviços da rede socioassistencial e eixos
estruturantes do Sistema Participativo, ampliação dos serviços e respeito as
diferenças locais.
• NOB-RH/SUAS-2005 –define as primeiras diretrizes para a política de
gestão do trabalho do Sistema Único de Assistência Social- SUASUAS, , a
reestruturação e requalificação dos serviços públicos no Brasil e imprime
dada forma de organização com vistas à implementação/operacionalização da
assistência social enquanto política pública e direito social. Dispôs também
sobre os níveis de gestão, acerca das responsabilidades dos entes federativos,
sobre as competências das instâncias de pactuação e deliberação, os
instrumentos de gestão, aprimorou o cofinanciamento e os critérios de
partilha do SUAS. De 2005 a 2012 diversos instrumentos legais
regulamentaram o novo modelo de organização e gestão da Política de
Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (Suas).
• Resolução Nº 269, de 13 de dezembro de 2006, do CNAS – aprovou a
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de
Assistência Social- NOB-RH/SUAS, que têm por finalidade primordial
estabelecer parâmetros gerais para a gestão do trabalho a ser implementada
na área da Assistência Social, englobando todos os trabalhadores do SUAS,
órgãos gestores e 12 executores de ações, serviços, programas, projetos e
benefícios da Assistência Social, inclusive quando se tratar de consórcios
públicos e entidades e organizações da assistência social.
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• Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS – aprovou a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, organizados , por níveis
de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social
Especial de Média e Alta Complexidade,
• Resolução Nº 17, de 20 de junho de 2011, do CNAS – ratifica a equipe de
referência definida pela NOB/RH/SUAS, reconhecendo as categorias profissionais
de nível superior para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e
das funções essenciais de gestão do SUAS.
• Resolução Nº 33 de 12 de dezembro de 2012, CNAS - aprova a
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social NOB/SUAS, que avança na estruturação do Sistema Descentralizado e
Participativo, sob forma de um sistema público não contributivo.
• Lei Municipal nº 7.625 de 17 de março de 2014 – que dispõe sobre a
qualificação de entidades, sem fins lucrativos, como Organização Social –
OS.
• Lei Municipal nº 7.807 de 08 de junho de 2016 – que dispõe sobre o
SUAS – Sistema Único de Assistência Social.

II - Dados referentes ao Município:
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Leis que denominaram Araçatuba e
a constituiu município

Localização
Extensão territorial

Lei Estadual n.º 1.580, de 20/12,1917-Denominação de
Araçatuba, subordinado ao município de Penápolis;
Lei Estadual n.º 1.812, de 08/12/1921 – Elevou à
categoria de município, com a denominação de
Araçatuba

Situa-se a 530 km da Capital do Estado de
São Paulo
1.167,126 Km2

Nº de habitantes 2010

181.579 habitantes

Nº de habitantes previstos 2016

193.828 habitantes

Densidade demográfica

155,54 hab./Km2

Taxa de Urbanização

98,07%

Abastecimento de água

98,05%

Esgoto Tratado

100%

Infraestrutura adequada

97,56%

Arborização pública

98,6%

Índice de Desenvolvimento Humano

0,788

Nº de crianças, adolescentes e jovens

34% da população

Nº de idosos (com 60 anos ou mais)

14,1% da população

Mortalidade Infantil
Renda per capita
Receitas oriundas de fontes externas

7,61 - por cada mil nascidos vivos
R$ 1.036,09
65,3%

Salário Médio Mensal

2,6 salários mínimos

Incidência de Pobreza

16,28%

Obs.: As informações acima estão baseadas nos dados do IBGE – Censo 2010
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II-

Análise conjuntural da Assistência Social em Araçatuba-SP:

A Administração Pública Municipal através da Secretaria de
Assistência Social, a partir de 2009 passou a organizar sua Rede de Proteção,
tendo por base o nível de cobertura dos serviços, programas e projetos e as
principais estratégias metodológicas e impactos produzidos.
Com o referenciamento e todas as informações disponíveis, a
Secretaria identificou as áreas de maior vulnerabilidade social no Município e
os segmentos de população atendidos pela Assistência Social através de um
mapeamento, possibilitando a territorialização das áreas. Neste período o
município encontrava-se em Gestão Plena, porém não havia implementado
pela gestão anterior os 04 Centros de Referência, que o habilitava a referida
gestão, correndo o risco de desabilitação e perda da descentralização
administrativa. A Assistência Social embora constante na estrutura
organizacional
da Prefeitura como Secretaria, atendia precariamente os
parâmetros legais para operacionalização do SUAS, em sua estrutura física, de
recursos humanos e recursos materiais. Diante deste cenário a administração
municipal e o órgão gestor optaram por aceitar o grande desafio de incorporar
o novo desenho organizacional trazido pelo Sistema Único de Assistência
Social - SUAS. A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS caminhou a
passos largos, percorreu caminhos indispensáveis para a efetiva consolidação
desta política pública. Neste contexto o órgão gestor ao atender os parâmetros
estabelecidos pela NOB/SUAS/2005 passa a cumprir os seguintes requisitos:
•
Atende o artigo 30, parágrafo único LOAS, acrescido pela Lei nº
9720/98;

• Aloca e executa recursos financeiros próprios no Fundo de
Assistência Social, como unidade orçamentária, para prover as ações de
Proteção Social Básica e Especial, assim como os benefícios;

• Apresenta gestão total das ações de Assistência Social, financiadas
pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e o Fundo Estadual de
Assistência Social – FEAS (mediante a transferência Fundo a Fundo ou
diretamente aos usuários);
• Organiza a Proteção Básica e Especial no Município, visando prevenir
situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições, além de proteger as situações de violação de direitos existentes;
• Oferta de programas, projetos e serviços que fortaleçam vínculos
familiarese comunitários;

• Promove revisão e acompanhamento dos beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada - BPC e de transferência de renda;
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•

Atende as pessoas cujos direitos foram violados no território;

• Efetiva ações que potencializam a função de proteção das famílias, sua
auto-organização e a conquista de autonomia de seus usuários.
A Secretaria Municipal de Assistência Social mantém uma rede de
serviços que ofertam atendimento aos vários segmentos da população
como: mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas em
situação de rua, migrantes, famílias, pessoas com deficiência, adolescentes
em conflito com a lei, crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos,
exploração sexual e em situação de trabalho, além dos serviços de
qualificação profissional.
Ao logo dos anos, a SMAS vem buscando efetivar a reorganização
que envolve tanto o órgão gestor, quanto a rede de serviços que atuam no âmbito
da proteção social, seja no atendimento direto, ou no assessoramento e na defesa
de direitos, integrando assim a rede sócio assistencial.
Em relação ao órgão gestor, a alteração de sua estrutura foi
efetivada através de Lei Complementar Municipal nº 206, de 30 de julho de
2010, que atendeu as novas normatizações do SUAS, criando os Departamentos
exigidos pela referida Lei.
A Secretaria de Assistência Social, também incorporou como
parceiras, corresponsáveis pelas garantias dos direitos dos usuários, as
Organizações Não Governamentais.
forma:
•

As linhas de operacionalização estão organizadas da seguinte
Gestão Administrativa:

Ao realizar aquisições de materiais e equipamentos para todos os
serviços, programas e projetos executados diretamente por este órgão e para
os Conselhos afins, a SMAS deu um salto na qualidade e quantidade de
atendimentos. Com os parceiros co-gestores, a SMAS, fez a implantação e
implementação do SUAS, propiciando a agilização das ações metodológicas, a
ampliação do quadro de Recursos Humanos, (contratando através de processo
seletivo) e Recursos Materiais. Foram realizadas ainda, reformas
e
adaptações nos locais onde funcionavam os programas já existentes, para
atender as exigências da Lei de acessibilidade. Também foram locados imóveis
para implantação dos Serviços do CRM-Centro de Referência da Mulher, Casa de
Passagem, dos CRAS-Centros de Referência da Assistência Social – Territórios
II, IV e V, Centro Pop, Bolsa Família e CREAS- Centro de Referência
Especializada da Assistência Social.
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Dentre os serviços executados pelo Órgão Gestor, destaca-se o
Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, que destina às famílias que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, com renda de até R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Para execução do referido Programa, se fez
necessário uma equipe mínima de quatro Assistentes Sociais e um Assistente
Administrativo.

A reestruturação da SMAS permitiu um maior acompanhamento das
áreas orçamentária e financeira e de gestão dos fundos, com apoio da assessoria
jurídica, o qual possibilitou responder às demandas, internas e externas, com
qualidade, resolutividadee transparência.
•

Gestão de RecursosHumanos:

Na área de Recursos Humanos a Secretaria teve um aumento
significativo de profissionais nas mais variadas áreas, visando sanar as
deficiências apresentadas neste setor, o qual comprometia sensivelmente, o
processo de implementação do SUAS e colocava em risco sua
operacionalização.
•

Rede Social e a Intersetorialidade:

A Rede Social, no âmbito da Assistência, é entendida
como uma medida de política social ativa, que impulsiona o trabalho de parceria
em busca do desenvolvimento social, tendo como objetivo, desempenhar um papel
relevante na promoção da coesão social e bem estar da população, na medida
em que contribui para uma consciência coletiva dos problemas sociais, para a
otimização dos recursos de intervenção a nível local e para a ativação de respostas
aos problemas sociais diagnosticados.

No entanto a intervenção social está intrinsecamente
ligada a outros fatores como: ordenamento do território, questão de
urbanismo, economia, mercado de trabalho, alimentação e saúde, educação e a
formação ao longo da vida, cultura , lazer, mobilidade, transporte, etc.. Nesta
visão integrada, a concentração entre todas as partes interessadas e articulação
dos diversos instrumentos de planejamento, são elementos imprescindíveis
para a elaboração de politicas públicas eficientes.
A Secretaria de Assistência Social tem metodologia,
integração e o desenvolvimento de uma ação comunitária, focada na
intersetorialidade, na articulação da Rede e da participação popular,
reconhecendo que a Cidadania implica em adotar programas e estratégias de
ação voltadas ao fortalecimento emancipatório, autonomia de grupos e
populações-alvo das ações públicas, sendo a participação popular a diretriz
fundamental na Política Pública da Assistência Social, explicitada na Lei
Orgânica da Assistência Social, que é o caminho real para a garantia do direito
e proteção dos cidadãos.
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O trabalho da SMAS pressupõe parcerias estratégicas, considerando que é
importante estar articulada com os Conselhos afetos à Assistência Social e
com a Rede de Serviços, sempre em uma relação de independência e
complementaridade.
É importante destacar que o Município tem metas definidas pelo Ministério
de Desenvolvimento Social, através da Comissão Intergestores Tripartite
(CIT), que na 124ª Reunião Ordinária, estabeleceu, por meio do Pacto de
Aprimoramento da Gestão do SUAS, prevista no NOB SUAS/2012, as
prioridades e metas para a gestão municipal cumprir no quadriênio
2014/2017 e para operacionalizar os mecanismos de indução de
aprimoramento da gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais da SMAS, sendo que as metas constantes do Pacto
deverão ser avaliadas anualmente.
O Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS, inclui as metas abaixo
relacionadas:
I- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Prioridade

Meta

a) Acompanhamento pelo Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF), as famílias
com até ½ salário mínimo registradas no Cadastro
Único para programas Sociais do Governo Federal cadÚnico
b) Acompanhamento pelo PAIF as famílias com
membros beneficiários do BPC – Benefício de
Prestação Continuada

Atingir a taxa de acompanhamento do PAIF (das
famílias com até 1/ salário mínimo cadastradas no
CadÚnico), igual a 15% para municípios de pequeno
porte I e 10% para os demais portes

c)
cadastrar as famílias com beneficiários do BPC
no cadÚnico.

Cadastrar 70% das famílias no CadÚnico com
benefiários do BPC para municípios de pequeno
porte I e II; 60% para município de médio e grande
porte; 50% para metrópoles
Município de pequeno porte I- taxa de
acompanhamento do PBF igual ou maior de 15%.
Demais portes taxa de acompanhamento do PAIF
igual ou maior de 10%.

d) Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família (PBF) que apresentem
outras vulnerabilidades sociais, para além da
insuficiência de renda
e) Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família (PBF) em fase de
suspensão por descumprimento de condicionalidade,
com registro no respectivo sistema de informação,
cujos motivos sejam da assistência social
f)
eordenar o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos

Município de pequeno porte I- taxa de
acompanhamento do BPC igual ou maior de 25%.
Demais portes taxa de acompanhamento do BPC
igual ou maior de 10%.

Atingir a taxa de acompanhamento do PAIF de 50%

Atingir percentual de inclusão de 50% do público
prioritário no serviço
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g)
Ampliar a cobertura da Proteção Social
Básica nos municípios de grande porte e metrópoles
h)

Aderir ao Programa BPC na Escola

Referenciar aos Centros de Referência de
Assistência Social-CRAS, 100% das famílias
constante no CadÚnico, com salário mínimo ou 20%
dos domicílios do município
Adesão de 100% dos municípios ao Programa BPC
na Escola

II - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Prioridade
a)
Ampliar a cobertura do
Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado
a
Famílias
e
Indivíduos (PAEFI)
b)
Identificar
e
cadastrar
famílias no CadÚnico com a
presença
de
crianças
e
adolescentes em situação de
trabalho infantil
c)
Cadastrar a população em
situação de rua no Cadastro Único CadÚnico
d)
Cadastrar e atender
população em situação de rua

a

e)
Acompanhar do PAEFI as
famílias
com
crianças
e
adolescentes em serviço de
acolhimento
f) Acompanhamento pelo PAEFI das
famílias com violação de direitos
em decorrência do uso de
sustâncias psicoativas
g)
Implantar
unidades
de
acolhimento, residência inclusiva,
para pessoas com deficiência em
situação de dependência com
rompimento de vínculos familiares

Meta
Implantar um Centro de Atendimento Especializado da
Assistência Social (CREAS) em municípios entre 20 e 200 mil
habitantes; implantar um CREAS para cada conjunto de 200
mil habitantes para município acima de 200 mil habitantes
Cadastrar 70% das famílias com presença de crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil nos municípios
com alta incidência que aderiram ao confinamento das ações
estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
OBS.: Para o cálculo da meta foram considerados apenas os
municípios com alta incidência de situações de trabalho
infantil.
Atingir o percentual de 70% de identificação e cadastramento
no CadÚnico das pessoas em situação de rua em
acompanhamento pelo Serviço Especializado para População
em Situação de Rua.
Implantar 100% dos serviços para população em situação de
rua - Serviço Especializado para População em Situação de
Rua, Serviço de Abordagem Social e Serviço de Acolhimento
para pessoa em situação de rua – nos municípios com mais de
100 mil habitantes e de regiões metropolitanas com 50 mil ou
mais
Atingir taxa de acompanhamento pelo PAEFI de 60% das
famílias com criança e adolescentes em serviço de
acolhimento
Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de famílias
com presença de violação de direitos em decorrência do uso
de substâncias psicoativas
Implantar 100% das unidades de acolhimento (residência
inclusiva) para pessoas com deficiência em situação de
dependência com rompimento de vínculos familiares,
conforme na CIT e deliberado pelo CNAS

III – GESTÃO
Prioridade
a)
Desprecarizar
os
vínculos
trabalhistas das equipes que atuam nos
serviços socioassistenciais e na gestão
do SUAS

Meta
Atingir percentual mínimo de 60% de trabalhadores do
SUAS de nível superior com vínculo de servidor
estatutário ou empregado público
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b)
Estruturar
a
SMAS
com
formalização de áreas essenciais como
subdivisão administrativa, conforme o
porte do município

c) Adequar a legislação Municipal às
Normativas do SUAS
d) Recomendar a observância do Inciso I,
do art.5 da LOAS, que trata do Comando
Único da Assistência Social

Municípios de pequeno porte I e II: 100% dos
municípios com instituição formal, na estrutura do órgão
gestor de assistência social, as áreas de:
Proteção Básica, Proteção Social Especial e a área de
Gestão do SUAS com competência de Vigilância
Socioassistencial.
Municípios de grande porte e metrópole:
100% dos municípios com instituição formal, na
estrutura do órgão gestor de assistência social, áreas
constituídas de:
Proteção Básica, Proteção Especial, com subdivisão de
Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e
Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e
Transferência de Renda, área de Gestão do SUAS com
competência: Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e
Vigilância Socioassistencial
100% dos municípios com Lei que regulamenta a
Assistência Social e o SUAS atualizada
Atingir 100% dos Municípios
(descentralização político-administrativa para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera de governo)

IV – CONTROLE SOCIAL
Prioridade
a)
Ampliar a participação dos
usuários e dos trabalhadores
nos
Conselhos municipais de Assistência
Social
b)
Regularizar
os
Conselhos
Municipais de Assistência Social como
instância de controle social do
Programa Bolsa Família

Meta
Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência
Social com representação da sociedade civil composta
por representantes de usuários e trabalhadores do SUAS
Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência
Social como instância de controle social do Programa
Bolsa Família (PBF)

Para que a gestão seja exequível, se faz necessário um modelo de organização
adequado ao Sistema Único de Assistência Social e que o órgão gestor observe
seu ordenamento institucional compatível com organização do SUAS, o que
inclui a gestão dos processos necessários ao seu funcionamento, tendo como
referência os princípios e diretrizes estabelecidos pela NOB-RH/2012.
Visando
atender
integralmente
as
políticas
sociais
implementadas ao longo dos últimos anos, foi necessário a celebração de
convênio com entidade sem fins lucrativos (O.S.) , que impulsionou
significativamente as ações, alcançando assim locais e usuários destes serviços
antes nunca alcançados e que encontravam-se na linha da invisibilidade das
políticas sociais.
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O órgão gestor, priorizando garantir a prestação dos serviços,
manutenção do funcionamento pleno dos programas e projetos, tem como
meta primordial assegurar a continuidade dos serviços, mantendo assim ou
aprimorando ainda mais a qualidade e quantidade de todas as ações ora
executadas.
Salientamos que, nos equipamentos referenciados, o comando e as
diretrizes que norteiam todos os ordenamentos das ações estão sob a égide dos
funcionários regidos pelo regime estatutários, demonstrando o grande avanço
alcançados através da parceria poder público e cogestora. É primordial o
estabelecimento de um processo de cogestão que assessore o Órgão Gestor no
processo de autogestão, organização e aprimoramento da Política Social do
Município. É importante destacar que, para que seja mantido os serviços e
programas com o co- financiamento Federal e Estadual, via Fundo a
Fundo, o Município deve atender aos requisitos
mínimos de
infraestrutura física e recursos humanos exigidos pelo SUAS.
Assim a Assistência Social, gradativamente, foi ampliando os
Equipamentos e serviços, tendo como parâmetro a Resolução 109 - Tipificação
Nacional dos Serviços Sócioassistênciais, conforme quadro de Recursos
Humanos, de 2017:
Tabela I - Recursos Humanos
Recursos
Humanos
2017

Programas

PM
A
69

OS

163

SMAS

PM
A
19

OS
9

Fdo.
Solidariedade

PMA
4

OS
2

Casa dos
Conselhos

PM
A
1

OS
5

TOTAL

PM
A
93

OS

179
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Tabela II - Equipamentos/Programas
Centro de Referência da Mulher
Nº de Pessoas Atendidas: 70/mês
É um serviço especializado que promove a acolhida, acompanhamento psicológico e social e
orientação jurídica às mulheres vítimas de violência (sexual, patrimonial, moral, física, psicológica,
etc.), visando à ruptura da situação de violência e à construção da cidadania por meio de atendimento
intersetorial e interdisciplinar, tendo como eixo estruturante a prevenção e o enfrentamento à
violência, o fortalecimento sua auto estima e o rompimento do ciclo de violência ao qual estão
expostas.
Equipe de Profissionais - Total: 11
(1) Dirigente de Coordenação, (2) Assistentes Sociais, (2) Psicólogos, (1) Assistente Administrativo,
(1) Recepcionista, (2) Agente de Serviços Gerais, (1) Motorista, (1) Segurança.
Obs.: 1 advogado será disponibilizado pela Defensoria Pública através de convênio.
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Nº de Pessoas Atendidas: 622/mês
Configura-se como uma unidade pública estatal, de referência que oferta serviços especializados no
âmbito da Proteção Especial de Média Complexidade, tendo por finalidade ofertar atendimento
especializado às famílias e indivíduos com direitos violados, mas cujos vínculos familiares ainda não
foram rompidos. Este equipamento social tem como objetivo geral prestar e atendimento a crianças,
adolescentes e indivíduos englobando idosos, pessoas com deficiência em situações de risco pessoal e
social por ocorrência de violência e violação de direitos como: violência física, psicológica e
negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; abandono; discriminação em decorrência
da orientação sexual e/ou raça/etnia; pessoa em situação de rua; cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade por
adolescentes, dentre outras.
Equipe de Profissionais - Total: 28
(1) Coordenador Técnico , (6) Assistente Social, (7) Psicólogo, (2) Psicopedagogo, (1) Advogado, (2)
Auxiliar Administrativo, (1) Recepcionista , (1) Atendente de Reintegração Social, (4) Educador Social,
(2) Agente de Serviços Gerais e (1) Motorista.
Centro Pop -Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
Nº de Pessoas Atendidas: 250/mês (itinerante, migrante e população com vivência na rua)
É uma unidade pública e estatal, caracterizado pelo atendimento a jovens, adultos, idosos e famílias
que possuem vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia
convencional regular e que utilizam logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de
moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente.
Equipe de Profissionais - Total: 14
(1) Coordenador Técnico, (2) Assistente Social, (3) Psicólogo, (1) Educador de Rua, (2) Educador
Social, (1) Auxiliar Administrativo, (1) Monitor de Atividade Laborativa,
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(1) Segurança, (2) Agente de Serviços Gerais.
Abrigo Institucional para População de Rua
Pactuado: 4 vagas feminina e 21 masculina
É um equipamento social que presta serviços na modalidade de Acolhimento Institucional para
Adultos e Famílias e tem por finalidade oferecer acolhimento provisório a pessoas com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e
ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento, com período de
permanência de até 06 (três meses). O público alvo, são indivíduos do sexo masculino, com idade
acima de 18 anos, que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência com capacidade
de no máximo 25.
Equipe de Profissionais - Total: 11
(1) Dirigente de Coordenação, (1) Assistente Social, (1) Psicólogo, (5) Atendente de Reintegração, (2)
Segurança, (1) Agente de Serviços Gerais.
Casa Abrigo Feminino e Masculino
Pactuado: 10 vagas feminino e 10 masculino
São serviços de acolhimento provisório e excepcional prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA- Lei Federal 8.069/90, de 13 de Julho) que deve ser aplicada como a última
alternativa para a proteção (ECA art. 101), em função de negligência, abandono ou quando seus
familiares ou responsáveis se encontram temporariamente impossibilitados de suprir cuidados e
proteção. O acolhimento é oferecido até que seja viabilizada a reintegração familiar ou, não sendo
possível, colocação em família substituta.
Equipe de Profissionais para a Feminina- Total: 10
(1)Dirigente de Coordenação, (1)Assistente Social, (1) Psicólogo, (1) Educador Social, (1) Cozinheira,
(5) Agentes de Serviços Gerais.
Equipe de Profissionais para a Masculina- Total: 12
(1)Dirigente de Coordenação, (1) Assistente Social, (1) Psicólogo, (1) Educador Social, (1) Atendente
de Reintegração Social, (1) Cozinheira, (1) Segurança, (5) Agentes de Serviços Gerais.
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – 5 Unidade + 3 Pontos de Apoio
Nº Total de Pessoas Atendidas em todos os CRASs: 1850/mês
Atende a Proteção Básica é uma unidade pública estatal descentralizada da política de Assistência
social, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no
território por meio do desenvolvimento de potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.
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CRAS

Bairro

Território I
Território II
Território III
Território IV
Território V

São José
Etemp-Roseli
Umuarama
Jussara
Central

Total

Pessoas
atendidas/mês
385
365
360
390
350
1.850

Equipe de Profissionais: Total de 67 profissionais, distribuídos da seguinte forma:
CRAS – Território I – São José: (1) Dirigente Administrativo de Coordenação, (3) Assistentes Sociais,
(3) Psicólogos, (1) Monitor de Corte e Costura, (1) Auxiliar Administrativo, (1) Recepcionista, (2)
Agente de Serviços Gerais.
TOTAL: 12
CRAS – Território II – Etemp: (1) Dirigente Administrativo de Coordenação, (4) Assistentes Sociais,
(4) Psicólogos, ,(2) Auxiliar Administrativo, (2) Agente de Serviços Gerais.
Equipe Volante: (1) Assistentes Sociais, (1) Psicólogo, (2) Auxiliar Administrativo, (1) Motorista.
Ponto de Apoio - Roseli: (2) Assistentes Sociais, (2) Psicólogos, (1) Auxiliar Administrativo, 1
Auxiliar de Serviços.
TOTAL: 24
CRAS – Território III – Umuarama: (1) Coordenador Técnico, (3) Assistentes Sociais, (1) Psicólogo,
(1) Monitor de Jazz, (1) Monitora de Bordado, (1) Monitora de Artes, (1) Bacharel Educador Físico, (2)
Auxiliar Administrativo, (2) Agente de Serviços Gerais.
TOTAL: 13
CRAS – Território IV – Jussara: (1) Dirigente Administrativo de Coordenação, (3) Assistentes Sociais,
(2) Psicólogo, (1) Auxiliar Administrativo, (2) Agente de Serviços Gerais.
TOTAL: 9
CRAS – Território V – Central: (1) Dirigente Administrativo de Coordenação, (2) Assistentes Sociais,
(2) Psicólogo, (1) Auxiliar Administrativo, (1) Agente de Serviços Gerais, (1) Monitor de Confecção, (1)
Monitor de Corte e Costura.
TOTAL: 09

CCI – Centro de Convivência do Idoso
Nº de Pessoas Atendidas: 50 idosos
É um equipamento que oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas
Idosas visando o fortalecimento dos vínculos comunitários, prevenindo a institucionalização e
garantindo a melhoria da qualidade de vida. Destina-se a idosos com 60 anos ou mais, em situação de
vulnerabilidade ou risco social, sem grau de dependência. As atividades são ofertadas em espaço físico
com estrutura que permite a permanência do idoso durante o dia.
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Equipe de Profissionais - Total: 15
(1) Dirigente de Coordenação, (1) Assistente Social, (1) Psicólogo, (1) Terapeuta Ocupacional, (3)
Cuidador de Idoso, (1) Enfermeiro, (1) Monitor de Artesanato, (1) Bacharel de Educação Física, (1)
Auxiliar Administrativo,(1) Cozinheira, (1) Auxiliar de Cozinha, (1) Agentes de Serviços Gerais, (1)
Motorista.
Restaurante Popular
Nº Refeições Servidas: 3500 refeições/mês
É uma Unidade de Alimentação e Nutrição, administrada pelo poder público, que tem como princípios
fundamentais a produção e a distribuição de refeições saudáveis, com alto valor nutricional, a preços
acessíveis, servidas em local apropriado e confortável, para as pessoas que estão em situação de
insegurança alimentar, bem como para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Equipe de Profissionais - Total: 10
(1)Dirigente Administrativo de Coordenação, (1) Nutricionista, (1) Auxiliar Administrativo, (2)
Cozinheira, (2) Auxiliar de Cozinha, (3) Agentes de Serviços Gerais.
Ação Jovem
Nº de Pessoas Atendidas: 80 jovens
Tem por objetivo promover a inclusão social de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 24 (vinte e
quatro) anos e 11 meses, pertencentes a famílias com renda “per capita” preferencialmente de até ¼
do salário mínimo, mediante a transferência direta de renda, como apoio financeiro temporário para
estimular a conclusão da escolaridade básica, somada a ações complementares e de apoio à iniciação
profissional.
Equipe de Profissionais - Total: 6
(1) Dirigente Administrativo de Coordenação, (1) Psicólogo, (1) Assistente Social, (1) Auxiliar
Administrativo, (1) Atendente, (1) Agentes de Serviços Gerais.
SECOI– Serviço de Convivência Infanto-Juvenil
Nº de Pessoas Atendidas: 85 crianças/ adolescentes
É um Equipamento que oferta o SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, de ambos os
sexos - Resolução Nº 109 de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais. Este Serviço é desenvolvido em articulação com o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família – PAIF, garantindo que as famílias que necessitam sejam atendidas de
modo articulado, sistemático e com olhar contínuo sobre todos os seus membros. A oferta do SCFV
para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos vem complementar o trabalho social com famílias
prevenindo as situações risco pessoal e social.
Equipe de Profissionais - Total: 15
(1) Coordenador Técnico, (1) Psicólogo, (1) Psicopedagogo, (1) Assistente Social, (1) Auxiliar
Administrativo, (1)Monitor de Banda, (1) Monitor de Música, (1) Monitor de Informática,(1)
Monitor de dança, (1) Ludotecário, (1) Monitor de Teatro, (1) Bacharel de Educação Física, (1)
Cozinheira, (1) Auxiliar de Cozinha, (1) Agentes de Serviços Gerais.
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Programa Lobato – Sítio Escola
Nº de Pessoas Atendidas: 168 crianças/adolescentes
É um equipamento que oferta o SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, do sexo
masculino, segundo a Resolução Nº 109 de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais. Este Serviço é desenvolvido em articulação com o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família – PAIF, garantindo que as famílias que necessitam sejam atendidas de
modo articulado, sistemático e contínuo com olhar sobre todos os seus membros. A oferta do SCFV
para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos vem complementar o trabalho social com famílias
prevenindo as situações risco pessoal e social.
Equipe de Profissionais - Total: 21
(1) Coordenador Técnico, (1) Dirigente Administrativo, (1) Psicólogo, (1) Psicopedagogo, (2)
Assistente Social, (1) Educador Social, (1) Monitor de Educação Ambiental, (1) Monitor de Artes
Marciais, (1) Monitor de Música, (1)Operador de Máquina, (1) Monitor de Teatro, (1) Monitor de
Informática,(1) Monitor de Atividades Lúdicas, (1) Cozinheira, (6) Agentes de Serviços Gerais.
Bolsa Família – CADÚNICO
Nº de Pessoas Atendidas: 2000/mês
É um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza. O Bolsa Família é realizado através do Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal que é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda,
aquelas que têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até
três salários mínimos.
Equipe de Profissionais - Total: 10
(1) Dirigente Adm. de Coordenação, (3) Assistentes Sociais, (3) Auxiliar Administrativo, (2) Agente de
Serviços Gerais e (1) Motorista.
Viva Leite
Nº de Pessoas Atendidas: 1546 crianças/mês
É um programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado, do Governo do Estado de São Paulo e
participam do programa crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Na Capital, idosos acima de 60 anos
também podem se cadastrar no projeto. A prioridade é que pertençam a famílias com renda mensal de
até 1/4 de salário mínimo per capita. Por mês, cada beneficiário recebe 15 litros de leite enriquecido
com ferro e vitaminas A e D
Equipe de Profissionais - Total: 2
(2) Assistentes Sociais
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Tabela III - SMAS/ Fundo de Solidariedade/ Casa dos Conselhos
Secretaria Municipal de Assistência Social (sede):
Na sede da SMAS há os Departamentos:
1 - Gestão - Cuida da gestão administrativa, contábil e financeira da SMAS e Casa dos Conselhos
2 - Proteção Básica - coordena e dá suporte a todos os programas e serviços da Rede de Proteção
Social Básica: CRASs, Bolsa Família, Restaurante Popular, SECOI, Programa Lobato, Ação Jovem, CCI.
3- Proteção Especial - coordena e dá suporte a todos os programas e serviços da Rede de Proteção
Social Especial: CRM, CREAS, Centro Pop, Casa de Acolhimento Institucional, Casa Abrigo Feminino e
Masculino.
4- Rede Social -Vigilância Socioassistencial -Faz a análise de metas.
Equipe de Profissionais - Total: 28
(3) Diretor de Depto, (1) Coordenador Técnico, (1) Contador, (5) Dirigente Administrativo, (4)
Assistente Administrativo, (1) Supervisor de Manutenção e Patrimônio, (4) Assistente Social, (2)
Auxiliar Administrativo, (4) Motorista, (3) Agentes de Serviços Gerais.
Fundo Social de Solidariedade
Desenvolve políticas de enfrentamento à pobreza visando garantia dos mínimos sociais à população
usuária da Assistência Social.
Equipe de Profissionais - Total: 6
(2) Dirigente de Serviço, (1) Assistente Administrativo, (2) Assistente Social, (1) Atendente.
Casa dos Conselhos
Acompanha e fiscaliza as ações da SMAS
Equipe de Profissionais - Total: 6
(2) Dirigente Administrativo, (1) Assistente Social, (1) Assistente Administrativo, (1) Auxiliar
Administrativo , (1) Técnico em Informática.

Através dos dados demonstrados nas tabelas acima, pode-se observar que
são oferecidos diversos serviços, para públicos diferenciados. Nota-se também que,
para a execução de todos os Serviços e Programas, demanda de grande número de
colaboradores e o Poder Público não dispõe desta quantidade de servidores
efetivos, tendo em vista que cada Programa exige, conforme o NOB-RH-SUAS,
equipes necessárias de profissionais para o atendimento, com qualidade.
Sendo assim, pela quantidade de serviços prestados e pelo grande
número de profissionais envolvidos na execução destes, se faz necessária a
contratação de uma Organização Social, terceirizando parcialmente os serviços de
assistência social.
compreende

O Caráter público da gestão dos serviços sócio-assistenciais
o comando único das ações de assistência social, cuja a
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responsabilidade é da Secretaria Municipal de Assistência Social, quanto a gestão
operacional, o monitoramento, a avaliação e o acompanhamento da execução das
ações realizadas.

Conclui-se que, para a realização de políticas públicas visando a
obtenção da parametrização, padronização e otimização dos custos envolvidos em
sua execução, há de se levar em consideração a qualidade, efetividade e eficácia
dos serviços prestados.
A propósito, a Secretaria Municipal de Assistência Social possui 3
(três) Departamentos, sendo: Departamentos de Gestão, de Proteção Social
Básica e de Proteção Social Especial, que determinam diretrizes, metas e
indicadores dos programas e serviços (CRAS,CREAS,Centro Pop, CRM, Abrigos,
entre outros), objeto do Contrato de Gestão.
Além disso, o Contrato de Gestão é avaliado e fiscalizado, segundo
normas do Tribunal de Contas do Estado, por uma Comissão de Avaliação e
Fiscalização do Contrato de Gestão, composta por representantes do Conselho
Municipal de Assistência Social (garantindo-se o controle social) e da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Sendo assim, justificamos a necessidade de contratação de
Organização Social para co-gerir os serviços de assistência social, em parceria com
Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social.
Araçatuba, 12 de dezembro de 2017
MARIA CRISTINA DOMINGUES
Secretária Municipal da Assistência Social e
Participação Cidadã
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