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Lei N.o 1779, de 11 de fevereiro de 2015. 

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CELEBRAR CONVÊNIO COM A 

SOCIEDADE ESPÍRITA REDENÇÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a 

SOCIEDADE ESPÍRITA REDENÇÃO, sociedade civil de caráter filantrópica, com sede à 

rua dos Pereiras, 927/976 Buritama-SP, inscrita no CNPJ 55.755.326/0001-10, visando o 

atendimento a crianças/adolescentes de ambos os sexos, com o objetivo de abrigar e proteger, 

provisoriamente, em caráter temporário, abandonados, vítimas de maus tratos fisicos e 

psíquicos e de abuso sexual, cujos direitos básicos tenham sido violados, garantindo seus 

direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Parágrafo Único - O valor do Convênio e a forma de repasse serão 

estabelecidos, anualmente, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Artigo 2°. - A entidade beneficiada celebrará Termo de Convênio, conforme 

minuta constante do Anexo I desta Lei. 

Artigo 3°. - Para fazer face as despesas constantes desta Lei, fica o Executivo 

Municipal autorizado a abrir, por decreto, credito adicional especial no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 

Parágrafo Único O crédito autorizado pelo "caput" deste artigo será coberto 

com recursos a que alude o inciso I, 11 e/ou 111, do parágrafo 1°, do artigo 43, da Lei Federal nO 

4320/64. 

Artigo 4°. - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações na 

Lei nO 1685, de 12 de novembro de 2013- Plano Plurianual e Lei nO 1740, de 11 de junho de 
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2014- Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. 

Artigo 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em :nl 
( ei~\ \UDÍCÍpa! de Guzolândia, 11 de fevereiro de 2015. 

I \\~\ 
Luiz Antolo l:.'k de'Carvalho 

\ 

Prefeito 

RegtSJ:raâo em livro próprio e Publicado na Secre 
de Guzolândia, por àr\xação no Quadro de EDITAIS na DATA S 
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TERMO DE CONVÊNIO 


QUE ENTRE SI CELEBRAM 


GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA, pessoa jurídica de Direito Público 

Interno, devidamente inscrito no C.N.P.J. (M.F.) sob n.O 45.746.112/0001-24, com sede na 

Av. Paschoal Guzzo, n.O 1.065, nesta cidade de Guzolândia, Estado de São Paulo, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor ......... , portador do R.G. n.o ............. e C.P.F. 

n.o .......... , brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua ........ , na cidade de Guzolândia 
(SP), e de outro lado a SOCIEDADE ESPÍRITA REDENÇÃO, sociedade civil de caráter 
filantrópica, com sede à rua dos Pereiras, 927/976 Buritama-SP, inscrita no CNPJ 
55.755.326/0001-10, neste ato representada por seu presidente ............ , portador da cédula de 
identidade nO ........... e Cic n° ........ , doravante denominada conveniada, em atendimento aos 
princípios e diretrizes da Lei ° 8.069, de 13 de julho de 1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE, observada ainda as disposições legais da Lei Federal n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, com alterações introduzidas pelas Leis nO 8.883, de 08 de junho de 1994, 
Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, e Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, combinada no 
que couber com demais leis que regem a matéria, ajustam o presente TERMO DE 
CONVÊNIO, para a concessão de recursos destinados a despesas de custeio e manutenção 
SOCIEDADE ESPÍRITA REDENÇÃO, mediante as seguintes CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento o atendimento a crianças/adolescentes de ambos os 
sexos, com o objetivo de abrigar e proteger, provisoriamente, em caráter temporário, 
abandonados, vítimas de maus tratos físicos e psíquicos e de abuso sexual, cujos direitos 
básicos tenham sido violados, garantindo seu direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, de acordo com ANEXO 1 - PLANO DE TRABALHO apresentado pela 
CONVENIADA e analisado e aprovado pela CONVENENTE, QUE É PARTE 
INTEGRANTE DESTE, e de acordo com as especificações descritas. 

1.1 DO LOCAL DE ATENDIMENTO 


SOCIEDADE ESPÍRITA REDENÇÃO, com sede à rua dos Pereiras, 927/976 Buritama

SP, inscrita no CNPJ 55.755.326/0001-10. 

1.2 DO REGIME DE ATENDIMENTO 

./ Proporcionar orientação e acompanhamento psicossocial durante o período de permanência 
~das crianças/adolescentes na casa bem como cuidados médicos, odontológicos; 
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./ Proporcionar vestuário e alimentação suficientes e adequados; 

./ Proporcionar atividades pedagógicas, escolarização, culturais, esportivas de lazer: 

./ Propiciar aproveitamento positivo do tempo dos adolescentes através de envolvimento e 
participação nas atividades cotidianas do abrigo de acordo como seu nível de amadurecimento 
em relação à tarefa; 

./ Preservar a identidade da criança/adolescente oferecendo tratamento individualizado com 
respeito e dignidade evitando o agravamento da situação apresentada: 

./ Garantir sempre que possível os vínculos familiares, trabalhando sempre a possibilidade de 
retomo a família de origem e quando esgotada essa, buscar localizar parentes. padrinhos e 
amigos com intuito de colocação em família substituta. Quando esgotadas todas as 
possibilidades de inserção familiar, trabalhar inserção no mercado de trabalho além de 
preparação e treinamento que possibilite a criança/adolescente ser capaz de manter sua 
independência após maioridade e conseqüente desabrigamento . 

./ Sensibilizar a comunidade para participar nas atividades da casa e assegurar que os 
abrigados participem da vida da comunidade local: 

./ Garantir a criança/adolescente, bem como, a seus familiares a possibilidade de integração e 
de usufruir os serviços e benefícios oferecidos por pessoas voluntárias; 

1.3 DA QUALIDADE, IDADE E SEXO 

1.3.1. O presente termo permitirá o atendimento em regime residencial de até 2 (duas) 
crianças e adolescentes, cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados. 

1.3.2 Idade: Oai 8 anos incompletos 

1.3.3 Sexo: feminino/masculino 

1.4 DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

A CONVENIADA deverá atuar com as crianças/adolescentes tendo como meta de avaliação 

dos resultados os seguintes itens: 


./ Superação da problemática que determinou o abrigamento do adolescente; 


./ Efetividade de encaminhamentos; 


./ Estabelecimento da saúde fisica e psíquica do adolescente; 

./ Mudança de comportamento e inter-relacionamento dos abrigados; 

./ Capacitação e quantidade dos profissionais para as tarefas do abrigo; 

./ Cumprimento aos dispositivos do ECA no trabalho com abrigamento; 

./ Respeito aos direitos da criança e adolescente; 
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./ Participação do adolescente na organização e vida cotidiana do abrigo; 

./ Superação da problemática que determinou seu abrigamento. 

1.5. DO QUADRO RECURSOS HUMANOS 

1.5.1 A CONVENIADA fica obrigada a manter em seu quadro de funcionários/voluntários: 

01 Coordenador ou Encarregado da Casa 

O1 Assistente Social 

O1 Psicólogo 

01 Pedagogo 

O1 Auxiliar de escritório 

04 Acompaí::thantes das crianças 

1.6 DO ATENDIMENTO 

A CONVENIADA fica obrigada, ao atendimento das crianças/adolescentes cumprindo a 
seguinte metodologia: 

./ A recepção da criança/adolescente é efetuada pela responsável da Casa ou Assistente 
Social que solicita do órgão procedente a certidão de nascimento, carteira de vacinação, 
histórico do caso, bem como, informações sobre a saúde da mesma; 

./ Em caso de abrigamentos emergenciais o órgão encaminhador tem o prazo de 48 horas, 
após a entrada da criança/adolescente, para enviar a Casa o relatório do caso e respectiva 
documentação; 

./ Quando o abrigamento ocorre em período noturno, a plantonista comunica imediatamente 
o responsável da Casa e pela manhã seguinte a equipe técnica esclarece ao abrigado (a) o 
funcionamento da Casa e promove sua interação junto aos outros abrigados (a) e funcionários; 

./ Em nível de triagem é preenchido o cadastro da criança e adolescente e mediante entrevista 
com o abrigado (a) e o histórico do caso apresentado pelo órgão encaminhador, é elaborado 
um diagnóstico psíquico-social para que a equipe técnica possa definir o plano de trabalho a 
ser adotado. Recorrendo ao auxílio dos recursos da comunidade quando necessário. São 
efetuadas reuniões conjuntas com outros órgãos, por exemplo, o Conselho Tutelar, e 
Promotoria da Infância e Juventude, com o objetivo de ampliar o leque de possibilidade de 
direcionamento da vida da criança/adolescente visando a redução do tempo de permanência 
no abrigo; 
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./ Os adolescentes com idade escolar são matriculados na rede municipal e ou estadual de 
ensino e escritos na unidade básica de saúde do bairro onde é feito o controle médico, 
medicamentos, vacinação e da curva de crescimento. Em situações de emergência são 
utilizado o Pronto Socorro da Santa Casa local. Em caso de necessidade de atendimento 
especializado na área odontológica os adolescentes são encaminhados na Unidade 
Odontológica do município onde se localiza a Casa Abrigo. Outros órgãos serão utilizados 
para atendimento especializados bem como serviços voluntários de profissionais liberais. Em 
parceria com a Secretaria de Saúde Municipal serão promovidas ações para reflexão critica 
sobre questão da saúde; 

./ A Equipe Técnica desenvolverá atendimentos individuais ou grupais com as 
crianças/adolescentes, ao mesmo tempo em que desenvolverá um programa de 
acompanhamento às famílias prevendo o desligamento da criança/adolescente do abrigo 
encaminhando ao Programa Renda Cidadã e Fortalecendo a Família, e a outros órgãos quando 
necessário visando sua reestruturação; 

./ No programa de atendimento às famílias, haverá prioridade em resgatar o vinculo a partir 
de visitas domiciliares e entrevistas, assim como visitas monitoradas na SOCIEDADE 
ESPÍRITA REDENÇÃO, onde serão trabalhados os conflitos familiares a partir de 
observação e focalização de tensão, angustias e ansiedades apresentados durante o 
atendimento, com abertura de espaço de elaboração e orientação familiar; 

./ Serão realizados encaminhamentos para instituição especializadas em saúde mental em 
casos de patologia nos membros da família, e ou grupo de pais desenvolvidas em instituição 
de Saúde Mental, para tratamento de natureza e enfoque clinico; 

./ Na SOCIEDADE ESPÍRITA REDENÇÃO será dado continuidade, ao estudo e analise 
da estrutura comunicacional criada entre abrigados/ genitores, genitores/instituição e 
abrigado/instituição, onde serão trabalhados a confrontação da fantasia e realidade na 
reestruturação dos limites e regras falhas existentes na estrutura familiar. além da focalização 
dos possíveis causadores do transtorno na capacidade da mesma em oferecer aos seus 
integrantes cuidados básicos de sobrevivência e cuidados primários na formação do individuo; 

./ Durante a permanência na Casa a criança/adolescente terá atividades recreativas, 
esportivas. culturais, religiosas, atividades manuais e participação nas atividades oferecidas 
pela comunidade; 

./ Periodicamente a criança/adolescentes passará por avaliações médicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 

2.1 O presente convênio vigorará pelo ano de -------, a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo consentimento dos partícipes ou por 
denúncia de qualquer deles. 
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2.2 O presente convênio não será prorrogado na existência de pendências, consideradas 
irregulares pelo Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescente e da Assistência 
Social Municipal Responsável pela prestação de Contas, referentes a prestação anual de 
responsabilidade da CONVENIADA, bem como, as referentes ao atendimento técnico 
prestado as adolescentes. 

2.3 Na ocorrência da denúncia, responderá cada participe pelas obrigações até a data do 
rompimento devendo apresentar a CONVENIADA a CONVENENTE, no prazo de até 30 
(trinta) dias do evento, a competente prestação de contas, sob pena de imediata adoção de 
medidas judiciais, providenciada pela autoridade competente da CONVENENTE. 

2.4 Ocorrida à rescisão do presente Convênio, ficará a CONVENENTE desobrigada de arcar 
com os custos das atividades desenvolvidas, a partir de então. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 A CONVENIADA receberá da CONVENENTE, pelo atendimento ao objeto descrito na 
CLÁUSULA PRIMEIRA valor mensal de R$ -------------------------, e mais meio salário 
mínimo por criança/adolescente abrigada Valor este estabelecido com base nas despesas 
diretas e indiretas com os adolescentes, recursos humanos, encargos sociais e contas públicas 
devidamente comprovadas. 

3.1.1 Entendem-se como despesas diretas com a criança/adolescente, garantir transporte para 
os atendimentos, alimentação, materiais de consumo ou prestação de serviços terceirizados 
necessários para o atendimento. 

3.1.2 Entendem-se como despesas indiretas com a criança/adolescente a utilização deste 
recurso também para transporte de técnicos a fim de efetuar visitas domiciliares. 

3.1.3 As prestações de contas da utilização desses valores será mensal e devidamente 
comprovada com documentação. 

3.1.4 Os recursos que trata o presente convênio serão transferidos a CONVENIADA na forma 
de repasses mensais em moeda corrente até dia vinte (20) de cada mês, em conta indicada pela 
CONVENIADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 

4.1. Respeitar e atender ao que couber todas as Leis Federais, Estaduais e M~cipais. 
aplicáveis a sua atividade, bem como, satisfazer, por sua conta quaisquer exigências legais 
decorrentes da execução do presente Convênio. 

4.2. Executar o objeto do presente Convênio rigorosamente de acordo com o ANEXO 1
PLANO DE TRABALHO. 
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4.3 Permitir livre acesso a CONVENENTE a qualquer tempo a toda documentação de 
responsabilidade da CONVENIADA que seja relativa ao desenvolvimento do objeto do 
presente Convênio, incluindo a pasta técnica referente as crianças/adolescentes. especialmente 
para assegurar a qualidade do atendimento e a adequada aplicação dos recursos financeiros 
transferidos. 

4.4. Permitir livre acesso a qualquer tempo dos funcionários da CONVENENTE, 
devidamente identificados, na área relativa ao desenvolvimento das atividades deste Convênio 
para efetuar acompanhamentos técnicos, administrativos e financeiros, sem restrição de tempo 
de permanência. 

4.5. Não transferir para terceiros, no todo ou em parte, direitos e obrigações do presente 
Convênio. 

4.6. Não divulgar dados ou informações a que venha ter acesso. referente ao presente 
Convênio e as crianças/adolescentes, salvo se expressamente autorizada pela 
CONVENENTE, respeitado as disposições da lei Federal 8.069/90. 

4.7. Comunicar a CONVENENTE toda e qualquer alteração efetuada em seu contrato social 
ou estatuto. 

4.8. Aplicar os recursos financeiros repassados observando-se rigorosamente O ANEXEO 1 
PLANO DE TRABALHO. 

4.9. Manter os instrumentais preenchidos, constando à entrada e saída das 
crianças/adolescentes e relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, para 
apreciação, analise e aprovação da CONVENENTE, o qual servirá de documento para 
embasar avaliação e discussão conjunta. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE: 

5.1. Avaliar periodicamente: 

I - relatórios apresentados pela CONVENIADA 

II- Prestação de contas 

III - Verificação do fiel cumprimento do presente Convênio. 

5.2. Supervisionar quinzenalmente ou mensalmente a equipe de traba1ho da CONVENIADA 
nas q~estões técnicas e metodológicas, avaliando a execução da medida propondo as 
reformulações que entender cabíveis de acordo com o ANEXO 1- PLANO DE TRABALHO. 

5.3. Efetuar o repasse dos recursos financeiros destinados à execução das atividades do ~,
presente Convênio. 
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presente instrumento. 

PELO "MUNICÍPIO": 

as. 

\ 

Municipal 
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CLÁUSULA SEXTA DAS AL TERAÇÔES 

Visando a melhoria na qualidade do atendimento à criança/adolescente, os participes poderão 
propor a readequação, redução ou ampliação do presente convênio, mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Auriflama para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

Termo de Convênio em 02 (duas) 

(Municipio)-SP ........... de .... .. 


PELA "ENTIDADE": 

Presidente 

TESTEMUNHAS: 

1) - ___________ 2)- __________ 
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