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ANEXO XII

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/REFORMA
Entidade:

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA - AMOB

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL - PARCELAS 01,02 e 03

Termo N.s

N9 005/2019

Período

27/12/2019 à 26/02/2020

Objeto

Etapa: 1. () antes da realização da obra

2. () durante a a realização da obra

3. () após a realização da obra

FOTOGRAFIA

(Dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação)

NÃO HOUVE OBRA/REFORMA NO PERÍODO

Informações sobre a fotografia apresentada:

4} Localização:

5) Data em que foi tirada a fotografia:

6) Observações:

responsAvi

v;-

Presidenta da AMOB
Assüdsç^o Afoijgos do Oeste da Bahia
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ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
OESTE DA BAHIA
atPh 10^94.41 S/OCOl^M

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACAS DA PARCERIA

Entidade:

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA -AMOB
TERMO DE FOMENTO

N9 005/2019

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL - PARCELAS N2 01,02 e 03

Período

27/12/2019 à 26/02/2020
Objeto

(Das placas, conforme anexos XV e XVI, alusivas à parceria firmada, instaladas
na entidade em locais de fácil visualização)

-r.v ' '

•■ -íteí »s;í íV~

mm:mí%W3írmm

AM.08 ̂  Assbçlãçâò-Aí;^^ pêste, da; Bahia;

IhtófmàÇõèS âóbk^é ã Tôtôgí^áTIâ âprêâéhYâdi^:
4) Localização:
5) Data em que foi tirada a fotografia:
6) Observações:

RESPONSÁVEL ^

Barreiras, BA em 26/02/2020
Data

|^-ji?ruXl2^ 9^^ ^Of2
Nome èâsSimtM^ d^|rr<llf>{l^v9^{p^g§xecução

Presidenta da AMOB
Associação Amigos do Oeste da Bahia

Ct^lPJ: Í0.fi94..415/0nfl1-fifi



ÍIMOB
ASSOCIAÇÃO âüGOS 00

OESTE DA BAHIA
CNPJ: 10.694.415/0001.66

Rua Santa Custódia, n° 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.borreiros@gmail.com

Relatório Fotográfico

$ala Administrativa
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ASSCCiACâOAMieuSOO
OESTE DA BAHIA

CNPJ: 10.694.415/0001 -66

Rua Santa Custódia, n° 177, CEP: 47.810-64 J
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.borreiros(^gmafl.com

Relatório Fotográfico

Salas de Atendimento
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âSSOGlÂÇÃOfiSIGQSDO
OESTE DA BAHIA

CNPJ: 10.694.415/0001 -66

Rua Sanfa Custódio, n° 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.barreiros@gmail.com

Relatório Fotográfico

Cozinhâ/Refeitório
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JMOB
^^ASSOCiaCÃOAIlilfGQSOO

OESTE OA BAHIA
CNPJ: 10.694.415/0001 -66

Rua Santa Custódia, n° 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: omob.borreiros@gmail.com

Relatório Fotográfico

Cozinha/Refeitório
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OESTE DA BAHIA
CNPi: 10.694.415/0001.66

Rua Santa Custódia, n° 777, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-moil: amob.borreiros@gmail,com

Relatório Fotográfico

Dormitórios
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ASSOGiÂÇAO AMIGOS 00
OESTE DA BAHIA

CNPJ: 10.694.415/0001 -66

Rua Santa Custódia, n° 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiros - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.barreiros@gmail.com

Relatório Fotográfico

Saia de Convivência
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r jrASSOCIAÇÃO AMIGOS OG
OESTE DA BAHIA

CNPJ: 10.694.415/0001 -66

Rua Santa Custódia, n° 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.barreiros@gma}icom

Relatório Fotográfico

Sala de Convivência
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HMOB
#"ASSOGiÃÇâO AMIGOS DG

OESTE DA BAHIA
CNPJ: 10.694.415/0001 >66

Rua Santa Custódia, n° 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA
(Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.barreiros@gmQíicom

Relatório Fotográfico

Banheiros
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PREFEITURA DE BARREIRAS r»

Estado da Bahia 'J é x ^2i

TERMO DE FOMENTO FMAS N° 005/2019

Proc. Adm. n° 4455/2019

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI
OS^EBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA EA
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA -
AMOB.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA, inscrito no CNPJ sob o n° 13.654.405/0001-95, com sede à
Rua Edgar de Deus Pitta, n° 914, Bairro Aratu, neste ato representado pelo seu administrador
público, o Prefeito Municipal Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, nomeado pelo Termo de
Posse de 01 de janeiro de 2017, portador da Carteira de Identidade n° 2091375, expedida pela
SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras - BA por
meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.250.888/0001-62, com sede no Centro Empresarial
Barreiras, BR 020, Bairro Vila Rica, neste ato representado pela gestora da parceria, a Secretária
Municipal de Assistência Social e Trabalho, Sra. Kariúcla Crisóstomo Macêdo, nomeada pela
Portaria n° 043/2018, no dia 02 de fevereiro de 2018, portadora da Carteira de Identidade de n°
504867563, expedida pela SSP/BA e do GPF de n" 520.767.335-15, residente e domiciliada nesta
cidade de Barreiras - BA, e a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA - AMOB,
sociedade civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 10.694.415/0001-66,
com sede na Rua Santa Custódia n° 177, Barreirinhas, Barreiras - BA, CEP 47.810-641,
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada por sua Presidente
Sra. Denübla Almeida Souza, portadora do CPF n" 003.759.555-50 e do RG tf 11.312.916-
54/SSP-BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras - BA, resolvem celebrar o presente
Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de
2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamenfârias e Lei Orçamentária Anual, na Lei n°
13.019, de 31 de julho de 2.014 e suas alterações através da Lei n. 13.204, de 14 de dezembro de
2015 e mediante as cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem como objeto o atendimento de até 25 í^ultos e famílias para
acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou
grupo familiar cujos vínculos estejam rompidos ou fragilizados, sem condições de autossustento
ou que se encontram em situação de rua e desabrigo por abandono ou que estejam em processo
de desligamento de instituições ou de migração pelo Município de Barreiras, em fase de
reinserçâo social, que estejam em processo de restabelecimento de vínculos familiares ou de
autonomia, mediante a orientação e acompanhamento da Administração Pública Municipal

PARÁGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a curtyjrir o
Plano de Trabalho, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Mjjni/fjpip de
Barreiras.

Rua Edgar de Deus Pitta, 914 - Aratu - Barreiras/BA - Cep: 47.806-146

Fone: (77) 3614-7100
Site; www.barreiras.ba.eov.br - CNPJ ns 13.654.405/0001-95
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PREFEITURA DE BARREIRAS

Estado da Bahia ':' A Q y 2

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Participes: f
Confere camôôf|^

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer relação de documentos necessários/check-list específico de prestação de contas às
organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias:

b) publicar em meios oficiais de comunicação esta celebração de parceria e eventuais alterações
no seu conteúdo, assim como nas faixadas, letreiros e outros dispositivos que conste mensagem
publicitária da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de
desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do
Termo de Fomento;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria através de
visita técnica mensal de profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho no
estabelecimento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e emitir em cada visita um relatório
técnico de acompanhamento com parecer conclusivo de regularidade, que será documento
exigido na prestação de contas de cada parcela;

e) na hipótese da gestora da parceria deixar de ser agente público ou ser lotada em outro órgão
ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não
ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela Internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos
envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de
irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;

c) divulgar ha internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as
informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei n" 13.019/2014; A f

Rua Edgar de Deus Pitta, 914 - Aratu - Barreiras/BA - Cep: 47.806-146
Fone: (77) 3614-7100

Site: www.barreiras.ba.gov.br - CNPJ ns 13.654.405/0001-95



TF FMAS 003/2019 - Pâg. 3 de 11

PREFEITURA DE BARREIRAS ^
Estado da Bahia

iJ,t4<-\9 -
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art 51
da Lei n° 13.019/2014 - Caixa Econômica Federai — Agência: 0783 ~ Ooeracão: 003 - Conta
Corrente: 5204-6: —""——

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
lecursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela
Lei n® 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito âs despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
-  comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento,

não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição ã sua execução;

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na Internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao
extrato deste termo de colaboração/Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade e o detalhamento da aplicaçãodos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montente total de recursos a serem empregados na execução do objeto do Termo de Fomento
é de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$
6.500.00 (seis mil e quinhentos reais), de acordo com o repasse financeiro de Recurso Federal
do ano de 2018, conforme aprovado na Resolução n® 008/2019 de 29/08/2019 do Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS de Barreiras/BA.

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por\  conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 031251 - Fundo Municipal de Assistência Social
ATIVIDADE: 08244.012.2059 - Gerenciamento do Bioco Social Especial
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
FONTE: 29

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MÜNIGIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronogramá de desembolso contido no plano de trabalho,
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e a obrigatoried^e de
depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

§1® - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados,
em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual «j
superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de meroado
aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver pr^is^para
prazos menores. ^ *

Rua Edgar de Deus Pitta, 914-Aratu- Barreiras/BA- Cep: 47.806-k46
Fone: (77) 3614-7100

Site; www.barreiras.ba.gov.br - CNPJ ne 13.654.405/0001-95
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PREFEITURA DE BARREIRAS
Estado da Bahia

§2' - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do
Termo de Fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de
contas exigidos para os recursos transferidos.

§3° - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser
computadas como contrapartida, devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

§4' - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão
retidas nos seguintes casos;

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

il - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas ho termo de
colaboração ou de fomento;

ill- quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem Justificativa suficiente
as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno
ou externo.

§5® - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob
pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela
autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

0 presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos participes, de acordo com as
cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas conseqüências de
sua inexecução total ou parciai.

'  §1® - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do
ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
para:

1 - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

Rua Edgar de Deus Pitta, 914 -Aratu- Barreiras/BA-Cep: 47.806-146
Fone; (77) 3614-7100

Site: www.barreiras.ba.Bov.br - CNPJ ns 13.654.405/0001-95
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PREFEITURA DÊ BARREIRAS

Estado da Bahia /(^
Confere com o oriainal

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituas p^^as com fins
lucrativos:

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria,
salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 31 de outubro de 2020,
conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

§1" - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
devidamente Justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o
cumprimento das demais exigências legais e regulamentares. serão admitidas prorrogações do
prazo de vigência do presente Termo de Fomento

§2® - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Fomento,
independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de
prorrogação ao exato período do atraso verificado. •

§3® - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por
termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento
ou da última dilaçâo de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com
atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO

0 relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.® 13.019/2014, sem prejuízo de oufros
elementos, deverá conter:

1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos eomprobatôrios das despesas apresentados pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas
e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.

Rua Edgar de Deus Pitta, 914-Aratu- Barreiras/BA- Cep: 47.806-146
Fone; (77) 3614-7100

Site: www.barreiras.ba.eov.br - CNPJ ns 13.654.405/0001-95
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PREFEITURA DE BARREIRAS
Estado da Bahia

§1" - Na hipótese de Inexecuçâo por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais â população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de
realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I  - retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira,
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na
prestação de contas o que foi executado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até o
momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSÜLA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar a Prestação de Contas, composta
da documentação especificada nesta Cláusula, referente à parcela liberada, e assim
sucessivamente para liberação das parcelas posteriores, ou seja, a 2® parcela somente será
liberada apôs aprovação da prestação de contas da 1® Parcela e mediante relatório mensal de
acompanhamento de equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

§1° - A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de
que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e
documentos:

I - extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 2° Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente.

§ 3." A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas da boa e regular aplicado dos
recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partirdo término da vigência da parceria ou no
final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

Rua Edgar de Deus Pitta, 914-Aratu - Barreiras/BA - Cep: 47.806-146
Fone: (77) 3G14-7100
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..o , /^'§4 - A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a
análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I  - relatório de execução do objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo
de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e
receitas efetivamente realizadas e sua vinculaçâo com a execução do objeto, na hipótese de
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

§5° - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes
relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento
e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados
alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

§6° - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei
n® 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

ill - o grau de satisfação do público-alvo;

tV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

§7' - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública
observará os prazos previstos na Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contes com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contes e determinação de imediata instauração de tomada de contas
especial.

§8® - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§9°- O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável,
no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e
decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

Rua Edgar de Deus Pitta, 914 - Aratu - Barrelras/BA - Gep: 47.806-146
fone: {77) 3614-7100
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§10°- Transcorrido o prazo para saneamento da Irregularidade ou da omissão,yfáo havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

§11° - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até
cento e cinqüenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por
ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

§12° - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§13° - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas
ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro
caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades
diretamente subordinadas, vedada a subdelegaçâo.

§14° - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal,
se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar autorização para
que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo
de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica
será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não
seja o caso de restituição integral dos recursos.

§15° - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo os documentos
originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo,
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ern jiflaçâo à
data de término de sua vigência.

Rua Edgar de Deus Pitta, 914 - Aratu - Barreiras/BA - Cep: 47.806-146
Fone: (77) 3614-7100
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§1® - Nâo é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da
natureza do objeto,

§2° - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de
vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão
ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

§3° - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação
de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a
utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA-DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei n®
13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia
defesa, aplicará ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III' declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§1®. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da
penalidade.

§2" - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas,
a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada á execução da parceria.

§3° - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da
infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

Para os fins deste ajuste, consideram-se bens n^anescentes os de natureza permanente
adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto,
mas que a ele não se incorporam.
§1° - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos
eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados
em razão deste Termo de Fomento.

Rua Edgar de Deus Pitta, 914 - Aratu - Barreiras/BA - Cep: 47.806-146
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§2® - Os bens remanescentes serão de propriedade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e
gravados com cláusulâ de inalienabilldade, devendo a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua
extinção.

§3® — Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do
administrador público, ser doados a outra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que se
proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do
objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

§4® - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão,
exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao
previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

0 presente Termo de Fomento poderá ser:

1 - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o
prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

11 - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de
Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLiCIOADE

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou
ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada â publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Acordam os participes, ainda, em estaljelecer as seguintes condições;

i - as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por correspondência e
serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

Rua Edgar de DeusPitta, 914-Aratu - Barreiras/BA -Cep: 47.806-146
For>e; (77) 3614-7100
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II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem OTmo quaisquer
ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se
registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Será competente para dirimir as controvérsias deçorrentes deste Termo de Fomento, que não
possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia,
com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Barreiras - BA, 31 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho

Prefeito Municipal de Barreiras - BA
CPF: 176.219.505-44

Kariúcía Crisóstomo Macêdo

Secretária de Assistência Social e Trabalho

CPF; 520,767.335-15

Denúbiájdrnelda Souza
Presidente da ASSOCIAÇÃO AMIGOS 00 OESTE DA BAHIA - AMOB

CPF; 003.759.555-50

Testemuphas:

JesuinofLiberato Pamplona Neto
CPF: 262.346.885-00

José Robsòn Campos de i
CPF; 257.530.295-15
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Fone: (77) 3614-7100

Site: www.barreiras.ba.gov.br - CNPJ ns 13.654.405/0001-95



DIÁRIO OFICIAL
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N» 206/2017.

Proc. Adm. N° 5209/2019 - Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS —, estabelecida na sede e foro na Rua Edgard de Deus Pitta, s/n, Aratu,
Barreiras/BA, Inscrito no CNPJ/MF n°. 13.654,405/0001-95. Contratada: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ-ME, inscrita no CNPJ/MF n®
11.087.188/0001-73, com sede na Rua Princesa Isabel n® 168, Centro de Barreiras Bahia. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo pelo período
de 03 (três) meses, partindo da existência de um saldo contratual no valor R$ 323.423,21 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e vinte e três reais
e vinte e um centavos), mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente a contar a partir do dia
18 de dezembro de 2019, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Ass.: 13/12/2019. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0190/2017

2° Termo Aditivo, Proc. Adm. 4537/2019, Pregão Presencial n'' 035/2017 - Órgão - Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa: ARISON
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME, CNPJ: 10.282.915/0001-&0. Objeto: Prorrogação contratual de empresa especializada na comercialização
de peças para reposição para equipamentos hospitalares. Contrato 0190/2017. Ass.: 01/11/2019. Vigência: 01 mês e 30 dias. Valor Global: R$
99.348,45. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II, da lei 8.666/93.

^^^^^LICIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
^ESSO ADMINISTRATIVO N« 4653/2019

tiAu ato do Contrato

A Prefeitura Municipal de Barreiras - Bahia torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que em 08/11/2019, firmou contrato de
Prestação de Serviços nos seguintes termos:
Contrato n® 375/2019 - Inexigibilidade de Licitação de n° 105/2019
CcMitratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Contratada: HENRIQUE HAMILTON CERQUEIRA SANTOS-ME, CNPJ. N® 01.954.985/0001-02, nome fantasia UNISANG, sediada na Avenida
Clériston Andrade, N® 1203, Centro - Barreiras -BA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência â saúde, especialmente terapia renal substitutiva
ambulatorial para portadores de doença renal crônica, realizada por serviços de nefrologia para atender à demanda referenciada à Secretaria Municipal
de Saúde de Barreiras-Ba, aos Usuários Do Sistema Único de Saúde.
Valor: R$ 4.879.494,00 (quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais).
Código do Recurso e Fonte:
Unidade: 03.09.50 - Fundo Municipal de Saúde - FMSB
Projeto/Atividade: 2043 - Manter e Apoiar a Oferta de Procedimentos de Nefrologia.
Projeto/Atividade: 2042- Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de Média e Alta Complexidade.
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos: 6102 - Rec. De Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 15®/o.
Fonte de Recursos: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Governo Federal.
Prazo: 12 meses.

Data de Assinatura: 08 de novembro de 2019.

JINISTRAÇAO PÚBLICA:
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO FMAS N® 005/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA (CNPJ 13.654.405/0001-95).

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA - AMOB (CNPJ n» 10.694.415/0001-66).

DO OBJETO: Atendimento de até 25 adultos e famílias para acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo
sexo ou grupo familiar cujos vínculos estejam rompidos ou fragilizados, sem condições de autossustento ou que se encontram em situação de rua e
desabrigo por abandono ou que estejam em processo de desligamento de instituições ou de migração pelo Município de Barreiras, em fase de
reinserção social, que estejam em processo de restabelecimento de vínculos familiares ou de autonomia, mediante a orientação e acompanhamento
da Administração Pública Municipal.

DO VALOR: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do Termo de Fomento é de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil
reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), de acordo com o repasse financeiro de Recurso Federal
do ano de 2018, conforme aprovado na Resolução n® 008/2019 de 29/08/2019 do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de
Barreiras/BA.DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 31 de outubro de 2020, conforme prazo previsto no
anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

DATA E ASSINATURAS: 31 de Outubro de 2019 - João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito Municipal de Barreiras), Karlúcia Crisóstomo
Macêdo (Secretária Mun. de Assistência Social e Trabalho) e Denúbia Almeida Souza (Presidente da Asscx^iação Amigos do Oeste da Bahia -
AMOB).
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Instituído pela Lei Municipal n". 338/96
Modificacto pela Lei 1.221/2016

RESOLUÇÃO CMAS N*> 008/2019, de 29 de agosto de 2019

Dispõe sobre a redistríbuiçâo para aplicação
dos recursos do Cofinanciamento Federal,
Exeiofcío 2018/2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, Município de
Barreiras, na seção Plena Ordinária em reunião ordinária, realizada em 29 de
Agosto de 2019, no uso da competência que lhe é conferida pela Lei n.** 338 de
1996, alterada pela 1.221 de 2016 e Regimento Intemo do Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS.

Considerando a Lei rP 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS, consolidada pela Lei n" 12.435 de 2011, art. 6**-B,
inciso II e parágrafo O'* da Lei do Sistema Único de /\ssistêncta Social - SUAS.

Considerando, a Resolução n** 145 de 15 de outubro de 2004 que aprova a
Política Nacional de Assistência Social;

Considerando, os recursos financeiros transferidos pelo FNAS a cada Piso de
Proteção Social, bem como os rendimentos de aplicações financeiros desses
recursos;

Considerando que a execução física e financeira de cada Piso de Proteção
Social.

Considerando o disposto na Resolução n°008 de 08 de agosto de 2018 que
foram deliberadas para instituições em funcionamento.

Considerando que as instituições Fundação Caritas de Assistência a Pessoa
Carente Lar de Emmanuel e Casa de Reint^ração Social Nova Vida - Abrigo
Mãe que foram contempladas com os recursos e no decorrer deste período
pediram a suspendo de seus serviços e que tratam do serviço de acolhimento
neste município.

RESOLVE:

Art 1°. Aprovar, o redirecionamento dos recursos recebidos no montante de
de R$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais) a ser direcionados
de acordo com os repasses mensais no Piso de Alta Complexidade I e II, com
destinação ao Serviço de Acolhimento à Outros Públicos e Jovens até 21 anos.
Crianças e Adolescentes, bem como aos Servilços de Acolhimento a Adultos e
famílias referente ao exercício de 2018, afim de melhor distríbuí-los pois as
instituições que foram pactuadas em 2018 soiidtaram a suspenção de seus
serviços.



DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

instituído pela Lei illiunicípal n". 338/96
Modificado peia Lei 1.221/2016

Destarte as instituições que no momento desenvolvem os serviços
socioasslstenciais condizente com as atividades desenvoividas estão
demostradas conforme quadro abaixo. Sendo assim em reunião ordinária
realizada em 29 de agosto de 2019, através desta resolução e Plano de Ação
adaptados, as instituições ora destacadas no quadro irão receber os repasses
que ficaram disponibilizados em 2019 através do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS, que deverá ser aplicado na oferta de serviços,
benefícios e programas de acordo com as legislações vigentes seguem;

a) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I
b) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II

Art 2** - Após deliberação do Conselho Municipal de Msistência Social, ficou
definido e aprovado conforme as tabelas a s^uir

TABELA 01

PISO PUBLICO META PROGRAMA META VALOR

MENSAL

Piso de

Alta

Complexidade 1

Serviço de Acolhimento à
Outros Públicos e Jovens

até 21 anos

25

Associação
Amigos do
Oeste da Bahia

-AMOS

25

R$ 9.000,00

Serviço de Acolhimento a
Crianças e Adolescentes 50

AMEC 25 R$ 12.500,00

LAR

ESPERANÇA
25 R$ 12.500,00

Piso de

Alta

Complexidade II
Serviços de Acolhimento
a Adultos e Famílias

25

Associação
Amigos do
Oeste da Bahia

-AMOB

25

R$ 6.500,00

Art 3^. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

SAMYA

sidente GMAS

A RODRIGUES
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PIANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

CONCEDENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
CNPJ:

13.250.888/0001-62

ENDEREÇO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 149. CENTRO EMPRESARIAL BARREIRAS/CEB-VIIA RICA
CIDADE UF CEP

BARREIRAS BA 47.807-500

DDD/TELEFONE:

(77) 3614-7200
E-MAIL:

trabalho@barreiras.ba.gov.br

Nome do responsável
KARLUCIA CRISÓSTOMO MACÊDO

CPF:

520.767.335-15

IDENTIDADE/Órgão expedIdor/UF
504867563

Cargo
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E TRABALHO

FUNÇÃO:
PRESIDENTE DO FMAS

Endereço
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 149. CENTRO EMPRESARIAL BARREIRAS/CEB
VILA RICA

CEP:

47.807-500

Proponente

Associação Amigos do Oeste da Bahia- AMOS
CGC/CNPJ
10.694.415/0001-66

Endereço
Rua Santa Custodia NS177; Bairro Barreirinhas

Cidade

Barreiras

UF

BA

CEP

47.810-641

Nome do responsávd
Denubia Almeida Souza

Cl/Órgão expedIdor/UF
1131291654

DDD/telefone
3612-2715

Endereço eletrônico (e-mail)
amob.barreiras@gmail.com

CPF

003.759.555-50

Cargo
Presidente

Endereço
Rua das Hortênclas, n® 298 - Jardim Vitória - Barreiras/BA

Função
Representar a AMOB, presidir as reunião da diretoria.
CEP

47.803-714

2. descrição DO PROJETO

Título do projeto

Serviço de Acolhimento de Adultos e

Famílias-SAAF

Período de execução

Início

Data de assinatura do termo

de fomento.

Término

31 de outubro de 2020.

Identificação do objeto do termo de fomento

0 atendimento de até 25 adultos e famílias para acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas

do mesmo sexo ou grupo familiar cujos vínculos estejam rompidos ou fragilizados, sem condições de autossustento ou que se

encontram em situação de rua e desabrigo por abandono ou que estejam em processo de desligamento de instituições ou de

migração pelo município de Barreiras, em ̂se de reinserção social, que estejam em processo de restabelecimento de vínculos

familiares ou de autonomia, mediante a orientação e acompanhamento da Administração Pública Municipal.

Rua Santa Custódia, n" 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA (Em frente àPraça Sabino Dourado)

E-mail: amob.bafTelras@gmail.com
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Responsável técnico do projeto
Denubia Almeida Souza

Endereço do respcmsável técnico
Rua das Hortências, n® 298 - Jardim Vitória - Barreiras - BA.

DDD/Telefone
779-9811-1831

Endereço eletrônico (E-mail)
denubiaalmeidasouza@gmail.com

3. APRESENTAÇÃO DA OSC

A AMOB teve sua fundação em 13 de dezembro de 2008, na cidade de Barreiras-BA, com caráter

filantrópico e natureza privada, sociedade civil sem finalidade econômica. Tem por principal objetivo congftüjar

pessoas físicas e jurídicas, com propósito de promover atividades direcionadas a Assistência social, saaUe,

educação, cultura, esporte, lazer, agricultura familiar e áreas afins; promover a inclusão social de crianças,

adolescente, jovens, adultos e idosos através de projetos educacionais, esportivos e culturais em consonância com

a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso; a educação e ao desporto.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A criação do projeto sucedeu da necessidade de articular diferentes ações para ser realizada na cidade

de Barreiras-BA, considerando nossa responsabilidade social, e sendo conhecedores da realidade das pessoas com

vulnerabilidade socioassistencial, construímos o exposto projeto com atividades que ampliarão o trabalho já

realizado pelo município, levando a integração dos conjuntos de políticas privadas e públicas reconh^^a

intervenção e experiência na área.

Na elaboração do projeto destacamos alguns pontos importantes, onde a cidade de Barreiras tem

poucos espaços que oferecem esse atendimento em unidade institucional de passagem para acolhimento, sendo

a intenção do projeto em atender pessoas que foram excluídas totalmente do convívio social, e que não

desenvolve nenhum exercício de cidadania.

A AMOB na sua estrutura oferece as refeições necessárias, higiene pessoal, banho, lavagem e secagem

de roupas, espaço de estar e convívio e atendimento psicossocial aos usuários, sem nenhuma estrutura emocional

ou racional. A casa oferecerá: Atividades complementares que favoreça o surgimento e o desenvolvimento de

aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos feçam escolhas com autonomia, possibilitar a

Rua Santa Custódia, n' 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Bameirinhas, Barreiras - BA (Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amc0.barreiras@gmail.com
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convivência comunitária, contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e

ruptura de vínculos.

Atualmente a AMOB, está situada em espaço cedido. Rua Santa Custodia NS177, no bairro Barreirinhas,

e em sua estrutura, a organização busca parcerias com a Prefeitura Municipal de Barreiras e com serviços de

profissionais aptos para demanda diária dos trabalhos, oferecendo acolhimento provisório a pessoas com vínculos

rompidos ou fragilizados, sem condições de autossustento ou que se encontram em situação de rua e desabrigo

por abandono ou que estejam em processo de desligamento de instituições ou de migração pelo município de

Barreiras, em fase de reinserção social. A AMOB oferece trabalho técnico para atender as demandas dos seus

usuários, com orientação individual e grupai e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais

políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações

de violências.

A proposta do serviço está centrada em não apenas fornecer subsídios essenciais como alimentação e

moradia, mas entender os processos sócio histórico de seus usuários no sentido de propor ações interventivas

para superação de suas problemáticas e a fragilidade dos vínculos familiares e comunitários.

5. OBJETIVOS: GERAL e ESPECÍFICOS

> Objetivo geral:

Acolher e garantir proteção integral, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de

negligência, violência e ruptura de vínculos de forma a restabelecer vínculos fómiliares e/ou sociais,

possibilitando a convivência comunitária, buscar promover o acesso à rede socioassistencial, aos demais

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;

> Objetivos espedficos:

Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os

indivíduos façam escolhas com autonomia;

Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas,

relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado;

Rua Santa Custódia, tf 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA (Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.barreiras@gmaii.com
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■  Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva.

■  Realizar roda de conversa, reflexões e debates de temas atuais e relevantes para qualidade de vida dos

de mandatários;

■  Promover momento de leitura e debate;

■  Oportunizar atividades que incentivem a construção de relações humanizadas, valorizando as

potencialidades individuais e coletivas;

■  Oferecer condições de habitabilidade, higiene, s^urança, acessibilidade e privacidade e alimentação.
%

6. PÚBLICO ALVO

O programa acolherá, prioritariamente, a famílias e/ou indivíduos com vínculos fiimiliares rompidos ou fragilizados,
a fim de garantir proteção integral.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta

O atendimento de até 25 aduitos e

famílias para acolhimento provisório
com estrutura para acolher com
privacidade pessoas do mesmo sexo
ou grupo familiar cujos vínculos
estejam rompidos ou fragilizados,
sem condições de autossustento ou
que se encontram em situação de rua
e desabrigo por abandono ou que
estejam em processo de
desligamento de instituições ou de
migração peto município de Barreiras,

em fase de reinserção social, que
estejam em processo de
restabelecimento de vínculos

familiares ou de autonomia,

mediante a orientação e

acompanhamento da Administração
Pública Municipal.

Etapa

/fase

Especificação

Mapear território
da ocorrência de

pessoas em

situação de
vulnerabilidade

social

indicadorfisico

Unidade

Locais de

incidência de

pessoas em

situação de
vulnerabiitdad

e sodal

Quantidade

Indeterminado

Duração

início

Data de

assinatura do

termo de

fomento

Término

X2 meses, a

serem

contados à

partir da data
de assinatura

do Termo de

Fomento

8. ADEQUAÇÕES

Refere-se as adequações a serem realizadas na estrutura física do aparelho, no intuito de ofertar
melhor qualidade no serviço prestado aos abrigados.

Rua Santa Custódia, n' 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA (Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.barreiras@gmail.com
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•  Adequação no alojamento feminino e manutenção no banheiro;

•  Adequação na sala de atendimento multidisciplinar;

•  Adequação do banheiro no quarto do monitor;

•  Adequação no telhado e forro na área da cozinha;

•  Adequação no telhado e forro na área de serviço de convivência;

9. PLANO DE APUCAÇ&G (R$)

Refere-se ao elemento de despesa correspondente à aplicação dos recursos orçamentário.

TOTAL GERAL

Indicar o somatório dos valores atribuídos aos elementos de despesa

NATUREZA DA DESPESA TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE

item Espedficação

Vencimentos,

pessoal civil.

vantagens fixas -

Material permanente e material de

consumo necessário para o
desenvolvimento do serviço, tais

como; mobiliário, computador,

impressora, telefone, camas, colchões,
roupa de cama e banho, utensílios para

cozinha. Produtos alimentícios - (arroz,
macarrão, feijão, carne, pães, café,
ieite, açúcar, biscoito de água e sai e
doce, achocolatado, flocão de milho,
frutas, verduras e etc..), material de

limpeza e higiene, vestuário,
brinquedos, entre outros. Materiais

pedagógicos, culturais e esportivos.;
Contas de água, energia, telefone,
Internet, recarga de gás de cozinha -
botijão de 13kg.
Prestação de Serviços de Pessoa Física.

Prestação de Serviços de Pessoa
Jurídica.

Obrigações Patronais, trabalhistas e

tributárias

78.000,00 78.000,00

TOTAL GERAL 78.000,00 78.000,00

Rua Santa Custódia, n" 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA (Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-mail: amob.barreiras@gmail.com
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10. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META E METODOLOGIA

a. Nome da proponente
Associação Amigos do Oeste da Bahia

b.

BA

UF

c. Meta

O atendimento de 25 adultos e famílias para acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade
pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar cujos vínculos estejam rompidos ou fragilizados, sem condições de
autossustento ou que se encontram em situação de rua e desabrigo por abandono ou que estejam em processo
de desligamento de instituições ou de migração pelo município de Barreiras, em fase de reinserção social, que
estejam em processo de restabelecimento de vínculos familiares ou de autonomia, mediante a orientação e
acompanhamento da Administração Pública Municipal.
d. Descrição detalhada

Metal.

O atendimento de 25 adultos e famílias para acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade
pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar cujos vínculos estejam rompidos ou fragilizados, sem condições de
autossustento ou que se encontram em situação de rua e desabrigo por abandono ou que estejam em processo
de desligamento de instituições ou de migração pelo município de Barreiras, em fase de reinserção social, que
estejam em processo de restabelecimento de vínculos familiares ou de autonomia, mediante a orientação e
acompanhamento da Administração Pública Municipal.

Quantidade/Unidade: Até 25 adultos e famílias.

Período de Execução; 12 meses, após a data de assinatura do termo de fomento.

Estraté^a de Implementação (metodologia):

■ Acolhimento Provisório com aquisições de matérias e contratação de serviços necessários para atendimento
dos acolhidos;

■ Articulação e parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST na realização de
abordagem in loco;

■ Contratação e manutenção de equipe multidisciplinar e técnica, de acordo com a NOB-RH/SUAS;
■ Realização de atendimento e acompanhamento sociais;

Especificação

ETAPA/FASE INDICADOR MEIOS DE VERIFICAÇÃO
RESULTADOS ESPERADOS

Qualitativa/Quantitativa

Etapa Única
Locais de incidência de

pessoas que vivem em
situação de
vulnerabilidade social.

Número de pessoas que

vivem em situação de

vulnerabilidade social por

localidade.

Aquisição de informações sobre

localidades e pessoas que

vivem em situação de

vulnerabilidade social.

Rua Santa Custódia, n" 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barrairinhas, Barreiras - BA (Em frente á Praça Satàno Dourado)

E-mail: amob.barreiras@gmaii.com
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Meta 2

Criar atividades que incentivem a construção de relações humanizadas, valorizando as potencialidades '

individuais e coletivas.

Quantidade/Unidade: indeterminado

Período de Execução; 12 meses, após a data de assinatura do termo de fomento.

Estratégia de Implementação (metodolo^a): O trabalho será desenvolvido através das oficinas com

famílias e/ou indivíduos assistidos pela AMOB, para desenvolvimento das ações em ambiente acolhedor.

Especificação

ETAPA/FASE

Etapa Única

INDICADOR

Na sede da AMOB

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Quantidade de usuários

que estiverem na sede.

RESULTADOS

ESPERADOS

Qualitativa/Quantitativa

Possibilitar a convivência

comunitária; Construção

da autonomia;

Restabelecer vínculos

famílias e/ou sociais;

Indivíduos e famílias

protegidas;

Rua Santa Custódia, n» 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA (Em frente à Praça Sat)ino Dourado)

E-mail: amob.barreiras@gmail.com



)
Pá
gi
na
 8
 d
e
 1
0

C
N
P
J
:
 1
0
.
6
9
4
.
4
1
S
/
0
(
H
)
1
-
«
6

11
. 
C
R
O
N
O
G
R
A
M
A
 D
E
 E
XE
CU
ÇÃ
O:
 I
nd

ic
ar

 a
 d
at

a 
d
e
 i
ní
do
 e
 d
e
 t
ér
mi
no
 d
a 
ex
ec
uç
ão
 d
o
 o
ro

ie
to

.

A
t
h
r
i
d
a
d
e
s

P
e
r
í
o
d
o

M
ê
s

1

M
ê
s

2

M
ê
s

3

M
ê
s

4

li
il
ii

il
ii
l
M
ê
s

6

M
ê
s

7

M
ê
s

8

M
ê
s

9

íl
il

il
íi

ii
il

l
M
ê
s

1
1

1
2

M
e
t
a
l

Ac
ol
hi
me
nt
o 
pr

ov
is

ór
io

, 
de
st
in
ad
o 
a 
2
5
 j
ov
en
s 
e
 a
du

lt
os

, c
uj
os
 o
s 
ví

nc
ul

os
fó

mi
li

ar
es

 
es
te
ja
m 

ro
mp
id
os
 
ou
 

fr
ag

il
iz

ad
os

 
s
e
m
 

co
nd

iç
õe

s 
de

au
to

ss
us

te
nt

ab
ii

id
ad

e 
o
u
 q
ue
 e
st

ej
am

 e
m
 p

ro
ce

ss
o 
d
e
 d
es
li
ga
me
nt
o 
d
e

in
st

it
ui

çõ
es

 o
u
 d
e
 p
as

sa
ge

m 
pe

lo
 m
un
ic
íp
io
 o
u
 e
m
 c
on
vi
vê
nc
ia
 d
e
 r
ua
 e
m

fa
se

 d
e
 r
ei
ns
er
çâ
o 
so
ci
al
, q
u
e
 e
st

ej
am

 e
m
 p
ro

ce
ss

o 
d
e
 r
es

ta
be

le
ci

me
nt

o 
d
e

ví
nc
ul
os
 f
am
il
ia
re
s 
o
u
 d
e
 a
u
t
o
n
o
m
i
a
.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

M
e
t
a
l

Cr
ia

r 
at

iv
id

ad
es

 q
ue

 i
nc
en
ti
ve
m 
a 

co
ns

tr
uç

ão
 d
e
 r

el
aç
õe
s 
hu

ma
ni

za
da

s,

va
lo

ri
za

nd
o 
as
 p
ot

en
ci

al
id

ad
es

 i
nd

iv
id

ua
is

 e
 c
ol

et
iv

as
.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

^
 o
 \

■S
ai

n
C

ÍS
»

!-
*•

Ru
a 

Sa
nt

a 
Cu

stó
dia

, n
» 1

77
, C

EP
: 4

7.
81

0-
64

1
Ba

irro
: B

arr
eir

inh
as

, B
arr

eir
as

 -
 B

A 
(E

m 
fre

nte
 á 

Pr
aç

a S
atí

no
 D

ou
rad

o)
E-

ma
il: 

am
ob

.ba
rre

ira
s@

gm
ail

.co
m



OESTE DA BAHIA
CNPJ; t0.â94^1S/0001-66

Página 9 de 10

8-) D 918

12. ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO

■  A avaliação será através de preenchimento de um formulário de pesquisa, que poderá ser preenchido pelos

próprios participantes da oficina. Haverá lista de presença e relatórios.

■  O presente plano de trabalho deverá ser avaliado continuamente buscando a atingir seus objetivos.

■  A instituição receberá visitas para monitoramento avaliação, por parte da Secretaria Municipal de

Assistência Social e Trabalho - SEMAST e do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo com a previsão

de execução das metas do projeto, se for o caso

11.1C0NCEDENTE

META
PARCELAI PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELAS PARCELAS

Meta 01

Meta 02

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

META
PARCELA? PARCELAS PARCELA 9 PARCEUlO PARCELA 11 PARCELA 12

Meta 01

Meta 02

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

11.2 PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Registrar o valor mensal a ser desembolsado pelo proponente

Rua Santa Custódia, n° 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA (Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-maií: amob.barreiras@gmail.com
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META PARCELAI PARCELA 2 PARCELAS PARCELA 4 PARCEU5 PARCELA 6

META PARCELA? PARCELAS PARCELA 9 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

14. CONTA-CORRENTE EXCLUSIVA PARA EXECUÇÃO 00 PROJETO

A6ÊNCIA/DV CONTA-CORRENTE/DV

SANTANDER 0954 13001723-1

15. ASSINATURA DO PROPONENTE

éoHJxM/MP^ . I0 I cêO^^
Local e data

Oenubía Almeida Souza
PresidiliVSiiARftSB

AsoccIaçSO Amigos do Oeste da Bahia
—CNPJ; lO.eSd.d 15/0001-

16. APROVAÇÃO DOCONCEDENTE

Aprovado.

J ô ̂/oJ I jo fji (3cíX,'*'í2!';í^

Local e data Concedente

Karkic» Cnsóstomo Macédo
Sk. d» AssisHneii StcM

Portlf43mi«

Rua Santa Custódia, n" 177, CEP: 47.810-641
Bairro: Barreirinhas, Barreiras - BA (Em frente à Praça Sabino Dourado)

E-maíl: amob.barreiras@gmail.com



À Controladorfa Geral do Município de Barreiras-Ba

Assunto: Esolarecimentos sobre verbas trabalhistas

Venho por meio deste, prestar informações e explanar todas as informações
possíveis sobre as verbas trabalhistas pagas dentro da Associação Amigos do
Oeste da Bahia.

São verbas compostas pelos direitos trabalhistas devidos ao empregado ao
término do seu contrato de trabalho. Estes direitos variam conforme a

modalidade de dissolução do pacto laborai. Com efeito, são consideradas

verbas rescisórias: saldo de salários; aviso prévio; férias vencidas, acrescidas

de 1/3; férias proporcionais, acrescidas de 1/3; 13° salário proporcional;

indenização de 40% dos depósitos do FGTS; e, indenização por rescisão
antecipada do contrato por prazo determinado, se for o caso. Nota-se que, se

na rescisão do contrato de trabalho houver controvérsia sobre o montante das

verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do

comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas,

sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento.

A CLT afirma em suas normas, a regulação entre as relações individuais e

coletivas de trabalho, nela previstas. Esta associação representada por esta

Presidente, reafirma sempre em suas entrelinhas, o respeito e as melhores

condições de trabalho entre o empregado e o empregador, as verbas

trabalhistas descritas acima, é de direito do empregado conforme expresso na
CLT. A AMOB será sempre responsável por seus deveres profissionais.

Providenciaremos com o corpo jurídico desta entidade, a inclusão no plano de
trabalho da mesma sobre pagaménto de verbas rescisórias, sendo

urgentemente colocado em prática, salientamos neste mesmo documento que

todo o plano de trabalho proposto e aprovado pela Secretaria de Assistência

Social e Trabalho está sendo colocado em pratica com os nossos funcionários
e demandatários.

Barreiras, 17 de Março de 2020.

Denubia Al

Presidente da Associaoãi
Denubia

Pr^i
AssocisçâM

Teida Souza

3QS.ilo Oeste da Bahia
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A Controfadoría Geral do Município de Barreiras -Bahia

Assunto; relatório de execução financeira

Cumprimento cordialmente vossa senhoria, encaminhamos a este as

justificativas em termos gerais com a descrição das despesas e receitas
efetivamente realizadas no termo de fomento 005/2019.

Vale ressaltar que todas as parcelas foram utilizadas de acordo com as normas

repassadas para a nossa entidade (renumeração de funcionários, pagamento
de tributos nacionais, estaduais e municipais, pagamentos de telefonia e
intemet, entre outros)

Por toda a existência da nossa entidade, recebemos doações financeiras de
suma importância para o fechamento dos balancetes mensais, todos os

pagamentos, seja de taxas, juros e multas, são realizados através dos recursos

de doações provenientes da sociedade.

Valorizamos nesta mesma oportunidade, todo o trabalho realizado pelos
nossos funcionários e voluntários, atualmente, no pais, vivemos uma crise

econômica avassaladora, a nossa associação tem gastos considerados
elevados por esta administração, pagamentos são realizados mensalmente.

A nossa principal missão é de ajudar e se colocar no lugar do próximo para

realização das atividades desenvolvidas na instituição.

Em anexos, estará disponivel todas as descrições de despesas e receitas das

parcelas 1, 2 e 3 no termo de fomento n° 005/2019.

Reiteramos nossos elevados votos de estima e consideração

Sem mais

Denubia Almeida Souza

Presidente da Associação Amigos do Oeste da Bahia
CNPJ 10.694.415-0001-66

Denubia Alm
Presidente

Associação Amigos
CNPJ: 10.^4

ouza




