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ANExo n - pLANo DE TRABALHo - TERMo DE coLABonnçÃo

O ADM - Ruo CussyJunior, l3-30 . Centro . CEP: 17O15-022. Bouru/Sp . F: (ì4) 3234-.ó42 . e_moil: fundofo@fundoto.org.br
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O C,IE - Ruo Lózoro Cleto, 1-43 . pq. Sto. Côndido . CEp: l7057-662 , Bouru/SP . F: (14) 3218-7846. e-moil: cite@fundoto.org.br- Ruo Rui Borboso, 17-51 . Vl. S. Jooo do Boo Visto . CEp: I 7060-430. Bouru/SP . F: (t4) 3238-8100 . e-moil cite02@fundoto.org. br
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NPJ -RuoAnlônioS'Soufo,2-06'Yl.Pocífico.CEP:17050-5l0.Bouru/SP.F: (l4) 3238-607l.e-moil: escritori

(

1. DADOS CADASTRAIS

1. Entidade Proponente: FUNDAçÃO TOUOO
CN PJ : 05. 106.014/0001-08
Endereço: Rua Antônio Silva Souto, ne 2-6- Vila pacífico

Cidade: BAURU

CEP:17.050-510
Telefone: {L4) 3234-t642

2. Representante:
Sr. ANA MARIA IEITO TOLEDO

Cargo: Diretor(a) Presidente - Fundação Toledo
RG ne:2.053.858-3
CPF ne:969.298,048-00

3. Responsáveis:
Administrativo/Financeiro (Fundação Toledo):
Sr. Edemilson Ar¡as Pinotti
Cargo: Gerente Geral
RG ne: 9.914.253-3 SSP/SP

CPF ne: 015.580.148-10

ETO DA PROPOSTA (descrição da realidade que será ob¡eto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa real¡dade e as atividades ou pro¡etos e metas a serem

2. OBJ

A Defensoria Pública de São Paulo, cr¡ada pela Lei Complementar Estadual ns 9gg de 09 de
janeiro de 2006, é a instituição pública que tem como atribuição, por mandamento
const¡tuc¡onal, prestar assistência jurídica integral e gratu¡ta aos carentes de recursos
financeiros.
A prestação de assistência jurídica pela Defensoria Pública do Estado tem sido realizada de
forma direta, por meio de Defensores Públicos e, considerando o número ainda reduzido
destes profissionais frente à demanda, de forma suplementar por me¡o dos convênios e termos
de parceria.
Deste modo, no caso de Bauru/SP, se faz necessário a prestação desta assistência jurídica
integral e gratuita por intermédio de entidades parceiras da lnstituição, razão da apresentação
da presente proposta que visa a atuação nas áreas. Civil, da Família, bem como plantöes de
audiências que serão realizados no Juizado Especial Civil e Criminal, para atender à população
hipossuficiente de Bauru.

o
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O ADM - Ruo CussyJunior, l3-30 . Centro . CEP: 
.l7015-022. 

Bouru/Sp. F: (ì4) 3234-j642. e-moil:fundoto@fundoto.org.br
o CARE - Ruo Júlio de Mesquito Filho, 7-33 ' Vl. Aeroporto ' CEP: 17012-430 . Bquru/SP . F: (.l4) 3879-3ó50 . e-moil: focol@fundoto.org.br-RuoMoceió,8-30'Jd.Brosil 'CEP:l70ll-201 'Bouru/SP.F: (14) 3879-3649.u'-rnåil' seid@fundot,o.org.¡rTporOfundofo.org.br
oclTE -RuoLózoroclefo, 1-43'Pq.Slo.Côndido'CEP: 17057-662.Bo_urulSP.F:(14) 32ig-lg46.e-moil: cite@fundoro.org.br- Ruo Rui Borboso, 17-51 'Vl. S. Joõo do Boo visto ' cEP: 17060-430. Bouru/ÈP j r, (l¿) 3238-8.l00 . e-mo-il: cire02@fundoro.org.bro lvAF - Ruo Sonlo Froncisco de chontol,5-15 . CEP: 17032-271 . Bouru/sP . F: (14) 3204-7622. e-moil: nof02@fundoto.org.br
oNPJ -RuoAntônioS'souto,2-06'vl.Pocífico'cEP: .l7050-5,l0'Bouru/sP..F:_(14) 

3238-6071.e-moil:escritorioiuridico@fundoto.org.br
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METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM
EXECUTADOS E DE SUA FORMA DE

3. DESCRTçÃO DAS

A prestação de assistência judiciária gratuita complementar com vistas ao atend¡mento da
população carente de recursos financeiros será operac¡onalizada através das seguintes etapas
ou fases:

3.1 Análise da situação econôm¡co-financeira (triagem)
A análise da situação econôm¡co-financeira será realizada por meio de um rigoroso processo
seletivo dos hipossuficientes, parametrizado pelas condiçöes sócio-econômicas apresentadas
e registradas em documento próprio, atendendo a Deliberação ne 89 do Conselho Superior da
Defensoria Pública, bem como recomendações de demais atos emanados da Defensoria
Pública.

Obs.: nos locais onde houver Defensoria Púbtica o triogem seró reolizoda pelos Defensores
Públicos da Regional e os usuórios serão encaminhodos ò Organização do Sociedade Civit
mediante ofício.
3.2 Atendimento
O atendimento objetivará diagnost¡car a situação processual dos hipossuficientes para a
escolha do remédio jurídico adequado, realizado pelo estagiário, sob a orientação e
responsabilidade do profissional contratado, todos supervisionados pelo coordenador do
projeto, se houver.
3.3 Propositura da ação
A propositura da ação consistirá em elaboração da peça formal fundamentada em estudos e
pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, acompanhada dos necessários elementos
probatórios que o caso concreto requerer.
3.4 Acompanhamento
O acompanhamento consistirá em supervisionar a tramitaçäo do processo com as devidas
providências processuais solicitadas, detectando eventuais deficiências e falhas no desenrolar
da açäo judicial proposta, até satisfaçäo dos interesses do usuário.
Com o envolvimento dos estagiários nas diversas etapas ou fases do processo, haverá um
enriquecimento das experiências curriculares, através de sua participação em atividades
jurídicas reais cobertas pela parceria, ta¡s como:
a) atividades práticas de negociação, conciliação e mediação;
b) atuação jurídica oral;
c)visita orientada;
d) análise de autos findos;
e) elaboração de textos, peças jurídico-legais, contestaçöes, impugnaçöes, requerimentos,
alvarás, recursos e relatórios;
f) estudos e pesquisas das fontes formais de Direito (legislação, costumes, doutr¡na,
jurisprudência) etc;
g) participação em audiências conciliatórias e de instrução e julgamento.
3.S lnterpos de recursos



furdolo' 4\-'/ ,/-

FUNDAçÃo roLEDo
www.fundoto.org.br

o ADlu - Ruo CussyJunior, 13-30'Centro'CEP: 17O15-022. Bouru/SP. F: (14) 3234-1642. e-moil:fundoto@fundoto org.br
O CARE - Ruo Júlio de Mesquito Filho, 7-33 . Vl. Aeroporto . CEp: 17012-430 . Bouru/SP . t: (14) 3879 3ó50 . e-moil: focol@fundoto.org.br

- Ruo Moceió,8-30 . Jd. Brosil . CEP: lZ0l l-20.l . Bouru/Sp . F: (14) 3879-3649 . e-moil: seid @fundoto.org. br / pos@fundoto.org. br
O CITE - Ruo Lózoro Cleto, l-43 . pq. Sto. Côndido . CEp: 17057_662 . Bo urulSP . F: (14) 3218-7846. e-moil: cite@fundoto. org.br- Ruo Rui Borboso, 17-51 . Vl. S. Jooo do Boo Visto . CEp: I70 ó0-430. Bouru/SP. F: (14) 3238-8.l00. e-moil cite02@fundoto.org. bro NAF - Ruo Sqnto Froncisco de Chontol, 5- l 5 . CEP: 17032-271 . Bouru/SP . F: (1 4) 3204-7 622. e-moil nof02@fundoto.org.br
o lvPJ - Ruo Antônio s. Souto,2-0ó . vl. Pocífico . cEp: 17050-5,l0 . Bouru/sp . F:

Area N úmero de encaminhamentos
propostos (dentro das áreas

Família 55
Cível 10
Juizado Cível 20
Juizado Criminal 10
Curadoria 40
TOTAT DE ENCAMINHAMENTOS 135

A interposiçäo de recursos, de forma adequada e tempestiva, visará o reexame das decisões
judiciais, no sentido de reformá-las total ou parc¡almente e de esclarecê-las, até satisfação dos
interesses do usuário.
3.5 Comarca de atuação: Bauru
3.7 Área de atuação:
(x)Cível
(x) Família
(x) Juizado Especial Cível
(x) Juizado Especial Criminal
3.7.1 Detalhamentos das áreas:

o Fomílio.'envolvendo, sobretudo, anulação de casamento, guarda, regulamentação de
visitas, restabelecimento de casamento, rev¡sional de alimentos, exoneração de
alimentos, oferta de alimentos, adoção de maior de L8 anos, negatória de patern¡dade,
alteração de regime matr¡mon¡al, emancipação judicial outorgada e consentimento,
tutela, busca e apreensão de menor.

o Cível: atuando em questões cíveis, princ¡palmente em ações de r¡to comum,
consignação em pagamento, cumpr¡mento de sentença, execuçäo, declaratórias, açöes
de danos patrimoniais e morais, despejo, exibição de documentos, açöes
indenizatórias, monitória, obrigação de fazer e não fazer, açöes contra a Fazenda
Pública, revisional de aluguel, mandado de segurança, procedimento especial de
jurisdição voluntária/contenciosa, curadoria especial, anulação e retificação de
registro.

o tuÍzqdo Especíol Cível: atuação no Plantão do Juizado Especial Cível com os Juízes
Ttulares da 1e e 23 Vara, sendo que os plantöes relativos ao Juiz da le Vara seräo
realizados exclusivamente no anexo Poupatempo e com relação aos plantões
realizados pelo Juiz titular da 2e Vara, estes serão realizados exclusivamente no edifício
do fórum. Fica ressalvado, neste ato, que não estão incluídos no plano de trabalho os
plantöes realizados pelos Juízes Auxiliares;

o tuizodo Especíol CrÍminal: atuação no Plantão do Juizado Especial Criminal.

Havendo recesso forense nos meses de dezembro e janeiro, as metas acima
serão reduzidas em (1/3) um terço.
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(l 4) 3238-607,l . e-moil: escritoriojuridico@fundoto.org.br



furdolo' 26)
'J ¿.

1

F u N DAÇÃo ro LE Do
www.fundoto.org.br

4. LocAr e uonÁnlo DEATEND¡MENTo

O atendimento dar-se-á nas dependências do prédio do Núcleo de praticas Jurídicas /
rUruonçÃO TOLEDO, reservadas única e exclusivamente para as atividades da Assistência
Judiciária Gratuita, de segunda a sexta feira, no horário das 8h00 às i.7h00, reservando-se parte
das horas de atendimento para orientação aos estagiários sobre o andamento dos processos
da semana.

5. DA EQUIPE

A Equipe de trabalho será formada por:
o 01 (um) coordenador do projeto
o 04 (quatro) advogados
o 10 (dez) estagiários de Direito (CONTRAPART|DA DA PROPONENTE)
. 01 (um) assistente soc¡al
o 01 (um) estagiário de assistência social

A Organização da Sociedade Civil proponente efetuará a seleção e contratação dos
profissionais envolvidos que comporão as equipes de trabalho, assumindo a responsabilidade
exclusiva pela quitação de quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e sociais,
devidos em decorrência das contratações, assim como benefícios concedidos aos Funcionários
(seguro, convênio Médico, vale Alimentação, vale Refeição e Ajuda de custo).
Asprovisões serão reembolsadas quando ocorrer o fato gerado (L/3 de férias, 13e salário e ou
Rescisões, todos com os devidos reflexos de en cargos)
Valores estes coñtêmplados nos Valores Totais Mensais abaixo descritos (item 6.1 e 6.2)

6. DA CONTRATAçÃO DE PESSOAT (OBSERVAR O ¡TEM "6.2" DO EDITAT)

Os valores são originários de pesquisa efetuada no PA Assessoria de Convênios35L6/2011 e
estão em conformidade com o piso salarial das categorias.

6.1 ENCAMINI{AMENTOS Qtde Valor Mensal ValorTotal Mensal
Para cada 30 novos

encaminhamentos mensais,
deve-se manter uma equipe

4 RS 4.352,34 para
cada 30

encaminhamentos

Rs 17.409,36
04 advogados com

Encargos,
Benefícios e Provisöes

Ultrapassando 120
encaminhamentos mensais,

surge a possibilidade de repasse
à título de coordenaçäo.

t Rs 5.016,16
Com 15 curadorias

Rs 5.016,1.6
01 Advogado

Coordenador com
Encargos, Benefícios e

Provisöes
TOTAI 6.1= R$22.425,52

O ADM - Ruo CussyJunior, 13-30'Centro. CEP: I7015-022. Bouru/SP. F: (l4) 3234-1642. e-moil:fundoto@fundoto.org.br
OCARE- RuoJúliodeMesquito Filho, T-33'Vl.Aeroporto. CEP: 17012-430. Bouru/SP. F: (14) 3879-3ó50. e-moil:focol@fundoto.org.br

-RuoMoceió,8-30'id.Brosil 'CEP: l70ll-201 'Bouru/SP.F: (ì4) 3879-3649.e-moil:seid@fundoto.org.br/pos@fundoto.ãrg.br
o ctTE - Ruo Lózoro Cleto, ì -43 . Pq. Sto. Côndido . cEP: 'l 7057 -662 . Bouru/SP . F: (14) 321g-7g46 . e-moil: cire@fundoto.org.br

- Ruo Rui Borboso, 17-51 'Vl. S. Joõo do Boo Visfo ' CEP: 17060-430. Bouru/SP . F: (14) 3238-8100 . e-moil: ciîe02@f"undofo.org.br
O wAF - Ruo Sonto Fronciscq de Chontol,5-15 ' CEP: 17032-271 . Bouru/SP . F: (ì4) 3204-7622. e-moil: nof02@fundoto.org.br
ONPJ -RuoAntônioS.Souto,2-0ó'Vl.Pocífico'CEP: I7050-5l0.Bouru/SP.F: (i4) 3238-6071 .e-moil: escritorioiuridico@fundolo.org.br
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O ADM - Ruo cussyJunior, 13-30. centro. cEp: l7o1s-022. Bouru/sp. F: (i4) 3234-1642. e_msil fundoto@fundoto.org. br
O CARE - Ruo Júlio de Mesquito Filho, Z-33 . Vl. Aeroporto. CEP: 17012-430. Bouru/Sp. F (14) 3879-3ó50 . e-moil focol@fundoio.org.brRuo Moceió, 8-30 . Jd. Brosil . CEp: l 7011-201 . Bouru/SP. F: (14) 3979-3649 . e-moil: seid@fundoto.org.b r / pos@fundoto.org.br
O CrfE - Ruo Lózoro Cleto, l-43 . pq. Sto Côndido . CEP: 

.l7057-662. 
Bouru/Sp . F (1413218-784ó . e-moil: cite@fundoto.org.br- Ruo Rui Borboso, I 7-5,l . Vl. S. Joõo do Boo Vislo . CEP: 170ó0-430 . Bouru/Sp . F: (14)32 38-8,ì00 . e-moil: cife02@fundoto.org.br

O wAF - Ruo Sonto Froncisco de Chontol, 5-15 . CEp: I 7032-271 . Bouru/SP. F: ('l4) 3204-7622. e-moil: nof02@fundoto.org.br
17050-5'l 0 . Bouru/SP . F: (14) 3238-607 j . e-moil: escritori

6.2 EQUTPE PS|COSSOC|AT Qtde. Valor Mensal Valor Total Mensal

Assistente Social L Rs 2.130,40
RS 2.130,40 com

Encargos, Benefícios e
Provisões

Estagio de Assistência Social 1. R$ 601,00 de bolsa R5601,oo

TOTAI 6.2 = R$2.731,40

Discriminação das despesas Valor

Materialde ediente/l R$2.500,00
Materialde lim eza

de uipamentosMan e Conserva R$2.000,00
En Elétrica R$1.730,00

Telefônicas R$r.670,q)
de Correios RS

Alugueldo Prédio R$2.500,00
a/Cozinhaesas

esas Bancár¡as R$120,00
Estagiários de Direito (10 alunos) Rs6.730,00
Secretária salári enefí rov¡söes s00
TOTAL 7.1= R$23.015,00

Mediante solic¡tação fundamentada da proponente e de cr¡tér¡os de conveniência e
oportun¡dade da administraçäo pública, o p¡so relativo às bolsas auxílio dos estagiários de
direito, psicologia e serv¡ço social poderá ser alterado.

7.t mensa¡s:

Outras formas de contrapartida:

Para o desenvolvi mento das atividades descritas neste PIano de Trabalho, a FUN DAçÃO
TOLEDO, d rs izarâ, a títul o de contra rt¡da, os recursos físi cos:

coNTRATAçÃO (6. 2lTOTAT DO PDE ESSOAT 1+6. Rs 25.156,92

7. CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE

TOTAT DA CONTRAPARTIDA 7 00RS

O NPJ - Ruo Antônio S. Souto, 2-06 . Vl. pocífico . CEp:

Página 5 de 7
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o Prédio para o desenvolvimento de atividades, em especial, para a prestação de
assistência judiciáría gratuita, localizado na Rua Antônio Silva Souto n" 2-6,vila Fatcão,
na cidade de Bauru/SP, adequado para atender à demanda da população carente e a
operacionalização dos serviços a serem prestados pelos profissionais;
Local para espera sentada com distribuição de senha, respeitando a ordem de chegada
bem como as prioridades de atendimento previstas em Lei;
Local apropriado para realização de cadastros informatizados dos cidadãos que
buscarem este serviço;
Espaço para atendimento reservado que garanta a dignidade e privacidade do cidadão,
preferencialmente divididos em mini salas de atend¡mento;
Mobiliário adequado para a espera, cadastro, atend¡mento g para a elaboração das
peças jurídicas;

Equipamentos de informática, tais como impressoras e computadores, devendo estes
ter acesso à rede mundial de computadores (internet).

o

o

a

o

a

DE RECEITA E DE DESPESA A SEREM REATIZADAS{PREvtSÃO8. PERCENTUAIS DOS

NA DO OBJETO DO AIUSTE

TOTAT GERAT (itens 6 + 7l = Rs 48.171,92

al 52,22% serão providos pela Defensoria Pública do Estado, correspondente ao
pagamento dos profissionais envolvidos no projeto, importando em R$25.156,92
(vinte e cinco mile cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos);

bl 47,78% serão providos pela FUNDAçÃO TOLEDO, correspondente ao pagamento de
materiais, despesas com energia elétrica, telefone, diferenças de encargos sociais e
benefícios, estagiários, importando em R$23.015,00 (vinte e três mil e quinze.

9. CRONOGRAMA DE REPASSE OU DESEMBOTSO

O cronograma de repasse será mensal, imoreterivelmente, até o último dia do mês
subsequente, mediante análise e aprovação da prestação de contas, constituÍda pelo relatório
de execução do objeto e pelo relatório de execução financeira, nos termos do item 9.2 e 9.4
do Edital, que será encaminhada até o dia 10 de cada mês ao Defensor público Coordenador
da respectiva Regional abrangida pela parceria.
O cronograma financeiro contempla provisöes de 1/3 de férias, 13e salário, e rescisöes, todos
com reflexos de seus encargos, que estäo contemplados no presente Ptano de Trabalho, sendo
que estes devem ser liquidados quando da existência dos mesmos, com valores reservados e
descontados dos repasses mensais pela Defensoria.
Anualmente será realizada a prestação de contas gerais relativa a todo o exercício. Além

nto, a Defensoria Pública poderá solicitar dados dadisso, a uer mome com um

O ADM - Ruo CussyJunior, 13-30. Centro. CEP: l701 5-022. Bouru/Sp. F: (ì4) 3234-1642. e_moil:fundoto@fundoto.o rg.br
oCARE- RuoJúliodeMesquito Filho, z-33. vl.Aeroporto. CEp: jTojz-430. Bouru/sp. F: ('r4) 3879-3ós0 . e-moil: focol@fundoto.org

- Ruo Moceió,8-30 'Jd. Brosil . cEP: lz0l 1-2o1 . Bouru/Sp . F: (14) 3g79-3649 . e-moil: seid@fu ndoto.org.br / pos@{undoto.org.br
o crrE - Ruo Lózoro clero, I -43 . pq. sro. côndido . cEp: I 7057 -662 . Bouru/sp . F: (14) 321 8-7846 . e-mqil: cite@fundoto.org.br

- Ruo Rui Borboso, 17-51 . Vl. S. Joõo do Boo Visto . CEp: I 70ó0-430 . Bou rulSP . F: (1 4) 3238-8100 . e-moil: citeO2@fundoro.org.br
o NAF - Ruo sontq Froncisco de Chontol, 5-'15 . CEp: j7032-27j . Bouru/Sp . F: (14) 3204-7622 . e-mail: nofO2@fundoto.org.br
owPJ -RuoAntônios.souto,2-0ó.vl.Pocífico.cEp: 12050-5l0.Bouru/sp.F:(14) 323
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Bauru, L0 de maio de 2019

r Presidente
Fundaçäo Toledo

ffi^e/l
EDEMILSON ARIAS PINOTTI
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dias de antecedência quando estes forem referentes ao mês em vigor, 15
(quinze) dias para os dados dos últimos L2 (doze) meses e 30 (trinta) dias para períodos
superiores a um ano.

prazo de 5 (cinco)

DAS ATTVTDADES E DEHNTçÃO DOS ETROS DE DO
CUMPRIMENTO DE METAS

10. DOS RETA

O relatório das atividades desenvolvidas ficará sob a responsab¡lidade da entidade, que os
encaminhará até o dia 10 de cada mês ao Defensor Público Coordenador da Regional
competente, que anal¡sará a aferição do cumprimento das metas, quantitativamente e
qual¡tativamente, e encam¡nhará à Assessoria de Convênios da Defensoria pública para
man¡festação conclusiva.
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