
classidiárioO DiÁRiO Mogi das Cruzes, QuarTa-Feira, 28 de noveMbro de 2018

ANUNCIE  3524-2448

SÍTIO bOrbOleTa alugO
Av. Castelo Branco, 4000 - Rio Acima, 
espaço p/ confraternização de empresas, 
casamentos, bodas, aniversários, churras-
co e festa junina. Estacionamento / + de 
100 carros. Inf. 4796-3822

OpOrTunIdade
Cond. Res. João XXXIII, 1º and., bloco 14, ga-
ragem coberta, R$ 150 mil. Tel. 94732-1757

ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e do Senhor Presidente da Diretoria Exe-
cutiva da Associação Centro Cultural e Esportiva de Mogi das Cruzes – CNPJ: 54.783.550/0001-53; 
ficam os seus membros convocados para a reunião Ordinária do Conselho deliberativo a rea-
lizar-se nodia 09 de dezembro de 2018, em primeira convocação às 9:00 horas e em segunda e 
última convocação às 9:30 horas, em sua Sede Social à Rua Presidente Campos Salles, 230 – Mogi 
das Cruzes – SP, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. reunião Ordinária do Conselho deliberativo (09/12/2018 – domingo)
 1.1. Relatório da Diretoria;
 1.2. Balanço Geral;
 1.3. Parecer do Conselho Fiscal;
 1.4. Aprovar a Proposta das Atividades e Previsão Orçamentária 2019
Ficam igualmente convocados para a assembleia geral Ordinária que fará realizar-se no dia 16 
de dezembro de 2018, em primeira convocação às 09:00 horas e em segunda e última convocação 
às 9:30 horas, em sua Sede Social à Rua Presidente Campos Salles, 230 – Mogi das Cruzes – SP, 
para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
2. assembleia geral Ordinária (16/12/2018 – domingo)
 2.1. Apreciação e Aprovação do Relatório das Atividades da Diretoria;
 2.2. Demonstração das Contas de Resultado e do Balanço Geral 2018;
 2.3. Apresentação e Aprovação das Atividades 2019;
 2.4. Apresentação e Aprovação da Previsão Orçamentária 2019;
 2.5. Deliberar o quantum das anuidades e outras contribuições sociais;

Mogi das Cruzes, 26 de Novembro de 2018
Shigechika Mori

Presidente da Diretoria Executiva
Shigeru Matsumoto

Presidente do Conselho Deliberativo

edITal de COnVOCaÇÃO OrdInÁrIa dO COnSelHO
delIberaTIVO e da aSSeMbleIa geral

aVISO de prOCeSSO SeleTIVO (MOdalIdade ClT)
edITal nº 001 – aberTura de VagaS

OBJETO: Contratação de quadro de pessoal para atuar na pró-Saúde - Centro de aten-
ção psicossocial Álcool e drogas – CapS ad em diversas áreas, conforme Edital 
nº 001 publicado no site www.prosaude.org.br.  As inscrições serão feitas via Internet, 
acessando o portal  de carreiras da Pró-Saúde, por meio do site www.prosaude.org.br/tra-
balheconosco. O prazo para inscrição é até 04/12/2018. As vagas disponibilizadas podem 
ser preenchidas por Pessoas com Deficiência (PCD), conforme legislação vigente. Data 
da publicação do Edital nº001: 28/11/2018.

prÓ-SaÚde aSSOCIaÇÃO beneFICenTe de aSSISTÊnCIa
SOCIal e HOSpITalar “OrganIZaÇÃO SOCIal de SaÚde”

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS FINANCEIROS
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR “ORGA-
NIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE”, administradora da dependência fiscal denominada “Unidade Bási-
ca de Saúde – CAPS – AD”, em cumprimento ao chamamento público Nº 011/2018 – Processo nº 
29.562/18, firmado com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, passará anualmente por auditoria independente das demonstrações financeiras, através de 
empresa especializada e habilitada para certificar as adequações com que as demonstrações repre-
sentam a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, tudo consoante com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, CPC e Legislação específica no que for pertinente. O serviço financeiro 
e contábil conta com profissionais qualificados e habilitados, e as contas serão submetidas periodica-
mente para validação junto ao conselho de administração. O Financeiro é responsável pela gestão 
dos recursos financeiros, que tem por objetivo o planejamento, análise e controle das atividades fi-
nanceiras da empresa, através do planejamento de necessidades, relação e previsão de recursos, 
cálculos de necessidades, e demais ferramentas, de forma a obter melhores condições financeiras, 
levando-se em conta os custos, prazos e demais condições previstas nos contratos. O Serviço de 
Contabilidade e Custos é responsável por todos os registros de fatos e atos de natureza econômico 
financeira, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, que afetam o patrimônio, além de produ-
zir informações gerenciais, como auxilio na determinação de desempenho, de planejamento e controle 
das operações e de tomada de decisões, sempre alinhados com o financeiro.

Mogi das Cruzes, 28 de novembro de 2018
Miguel paulo duarte neto 

Diretor Administrativo Financeiro
danilo Oliveira da Silva

Diretor Operacional

prÓ-SaÚde aSSOCIaÇÃO beneFICenTe de aSSISTÊnCIa SOCIal
e HOSpITalar  “OrganIZaÇÃO SOCIal de SaÚde”

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS,
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar “Organização Social de Saúde”, 
administradora da dependência fiscal denominada“Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas”.
Em cumprimento ao artigo 17 da Lei nº 9.637/98a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência 
Social e Hospitalar informa os procedimentos adotados pela entidade para compras, contratação de 
obras e serviços, com emprego de Recurso Público, em cumprimento ao chamamento público Nº 
011/2018 – Processo nº 29.562/18 firmado com o Município de Mogi das Cruzes por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde.O procedimento de compras e contratação de obrase serviços compre-
ende o cumprimento das seguintes etapas: I - solicitação de compras; II - qualificação de fornecedores; 
III coleta de preço;IV - apuração da melhor oferta; V - emissão da ordem de compra.
A coleta de preço será realizada no Portal Eletrônico da Pró-Saúde, ou através de e-mail, com a 
participação de, no mínimo, 03 (três) fornecedores previamente qualificados por processo de compras.
Somente poderão participar da etapa de coleta de preços, as empresas legalmente constituídas, que 
apresentarem os documentos legais de habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal. 
As empresas que se interessarem em fornecer ao “Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas”, 
deverão se qualificar junto ao departamento de compras da entidade ou através da Central de Com-
pras da Pró-Saúde.O detalhamento das etapas acima elencados está explicitado em Regulamento 
Institucional de Compras, Contratação de Obras e Serviços, disponível no departamento de compras 
do “, situado na Rua Julio Mobaid,61 – Vila São Francisco – Mogi das Cruzes/ SP.

Mogi das Cruzes, 28 de novembro de 2018

Miguel paulo duarte neto 
Diretor Administrativo Financeiro

danilo Oliveira da Silva
Diretor Operacional

prÓ-SaÚde aSSOCIaÇÃO beneFICenTe de aSSISTÊnCIa
SOCIal e HOSpITalar

“OrganIZaÇÃO SOCIal de SaÚde”
REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Organização Social de 
Saúde, administradora da dependência fiscal denominada “Centro de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas – CAPS AD”, conforme contrato de gestão nº 011/2 em cumprimento ao chamamento pú-
blico Nº 011/2018 – Processo nº 29.562/18018 firmado com o Município de Mogi das Cruzes por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Estruturada para a plena consecução dos objetivos 
do CAPS AD, informa o modelo adotado pela entidade para Recursos Humanos por meio dos seus 
subsistemas. Recrutamento e seleção tem por objetivoatender as necessidades organizacionais para 
captação de profissionais com competências adequadas ao exercício de denominada função no 
CAPS AD.Administração de Pessoal é responsável pelos processos de admissões, férias, Controle 
de Frequência/Ponto, Folha de pagamento e das demissões da mão-de-obra do CAPS AD, de acordo 
com a legislação trabalhista vigente. O Setor especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT) tem a finalidade de promover saúde e segurança ao colaborador no local do 
trabalho, realizando um monitoramento contínuo sobre as condições e como são desenvolvidas as 
atividades, podendo assim aplicar medidas de proteção aos colaboradores.

Mogi das Cruzes, 28 de novembro de 2018
Miguel paulo duarte neto 

Diretor Administrativo Financeiro
danilo Oliveira da Silva

Diretor Operacional


