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CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre N2. 32 Bairro Vila dos Funcionários 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH 
Rua "8" N2. 255- Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612- 1740 
CEP: 47.813-440 Barreiras - BÁ. 
E-mail: cph_eugeniaravasco@hotmail.com  

Relação das crianças e adolescentes atendidas do ano de 2017. 

NOME - PROP JACILEIDE- MATUTINO 

01 ANA JULIA JACOB LOPES 

02 ANA LUIZY DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

03 ANNA LUÍZA DA SILVA ALBINO 

04 ANNE CRISTINE RIBEIRO DE SOUZA 

05 DHAFNY GABRIELLE DOS SANTOS SILVA 

06 ELOÁH VICTÓRIA SOUZA RODRIGUES 

07 EMANOELA DA SILVA DE ANDRADE 

08 GIOVANNALOPES 

09 HANANDA KIARA SALES ARCANJO 

10 ISABELLA SOUZA GOMES 

11 JASMINE KAROLINA DA SILVA 

12 LARISSA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO 

13 LENVALVES DOS SANTOS NETA 

14 LUANA BEATRIZ DOS SANTOS CASTRO 

15 LUDIMILA DOS SANTOS DIAS 

16 MARIA CECÍLIA COSTA GOMES 

17 MARIA CECÍLIA RODRIGUES CARDOSO 

18 MARIA EDUARDA ARAUJO DOS SANTOS 

19 MARIANA RODRIGUES CORDEIRO(OUVINTF) 

20 MARIANA SOFIA DA SILVA CRUZ 

21 RAFAELA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 

22 SOFIA FIRMINO MENDES DA SILVA 

23 STEFANNY DOS SANTOS MENDES 

24 SUELLEN SANTOS RODRIGUES 

25 YASMIN DOS SANTOS PORTO 



CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre N2, 32 Bairro Vila dos Funcionários 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco 

- CPH 
Rua "8" N. 255 - Vila dos Funcionários TeL/Fax: (77) 3612 

- 1740 
CEP: 47.813-440 Barreiras - RÃ. 
E-mail: 

NOME - PROP NEURIANE - MATUTINO 

01 ALANNA KALIL DA SILVA QUEIROZ 

02 AMAN DA VITÓRIA DO VALE SANTOS 

03 ANA CLARA CUNHA DA CONCEIÇÃO 

04 ANA CLARA ROCHA VIANA 

05 ANA LETÍCIA LIMA DE JESUS RIBEIRO 

06 AYLLA GEOVANNA OLIVEIRA LIMA 

07 ÁYLA KAUANE DA CRUZ PEREIRA 

08 CARLA ADRIANA NERES DE SOUZA 

09 DOMENIK BATISTA DE CARVALHO 

10 EMANUELLY DA SILVA OLIVEIRA 

11 ÉVELIN RODRIGUES DA SILVA 

12 ÉVELIN VITÓRIA PANTALEÃO REIS 

13 GEOVANNA HELEN ALVES DOS SANTOS 

14 iAM ILLY ALVES DA SILVA 

15 JÉSSICA LORRANE SILVA DOS SANTOS 

16 JHOANE MARIA DE SOUZA LIMA 

17 KARINE KAUANE ALMEIDA DO NASCIMENTO 

18 LAISLA RIBEIRO DA SILVA 

19 LARA BIANCA FERREIRA PAMPONETE 

20 MAIANE DE ARAÚJO MARQUES 

21 MAÍSE MÁYRA DOS SANTOS OLIVEIRA 

22 MARIA ALÍCIA SANTOS DE SANTANA 

23 MARIA EDUARDA DE SOUZA DA SILVA 

24 MARIA LUIZA DA SILVA DIAS 

25 YASMIM RODRIGUES DA SILVA 



CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre N2, 32 Bairro Vila dos Funcionários 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco 

- CPH 
Rua "3" N. 255 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 

- 1740 
CEP: 47.813-440 Barreiras 

- BÁ. 
E-mail: 

NOME - PROF MARIA - MATUTINO 

01 ALANA GUINOS METROVICH 

02 ANA CLARA DOS SANTOS 

03 ANA CLARA DOS SANTOS CARVALHO 

04 ANA KAROLINY DA SILVA LIMA 

05 ANA MARIA DA SILVA CRUZ 

06 BÁRBARA PATRINY DOS REIS DEUS 

07 BRUNA LUIZA DA ROCHA SILVA 

08 DAIANE EVELLY SILVA DOS SANTOS 

09 DANIELLY DA SILVA MARTINS 

10 EMILLY EDUARDA MATOS DE OLIVEIRA 

11 EMILLI VITÓRIA DE OLIVEIRA SANTANA 

12 EVELLY DA SOLIDADE SOARES 

13 GEOVANA LIMA IRENE 

14 GIOVANNA SOUZA GOMES 

15 HIRLA DE SOUZA CARVALHO 

16 JAKELINE DE JESUS GOMES 

17 KAMILLY IASMIM DAVID MATOS 

18 KASSIANNY KELLY DE SOUZA DA COSTA 

19 LAVÍNIA ALVES NOGUEIRA DA PAIXÃO 

20 MAÍSA DE ARAÚJO MARQUES 

21 MARIA CLARA SILVA SANTOS 

22 MARTA HELAIANA TEIXEIRA FERREIRA 

23 RHUAMA DA SILVA MACHADO 

24 STÉFANY DE SOUZA NUNES 

25 YONARA DA ROCHA VIANA 

3 



CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre N2. 32 Bairro Vila dos Funcionários 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH 
Rua "B N2. 255 - Vila dos Funcionários. Te1./Fax: (77) 3612 - 1740 
CEP: 47.813-440 Barreiras - BÁ. 
E-mail: cph_eugeniaravasco@hotmail.com  

NOME - PROP VERBENI - MATUTINO 

01 ADELMA PORTO DA CRUZ 

02 ANNE KELLY RODRIGUES PEREIRA 

03 ARISLANE FELIX DOS SANTOS 

04 ALEXIA DE SOUZA MACÁRIO DOS SANTOS 

05 ANA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA 

06 ANNEKARINE SANTOS SILVA 

07 BRUNA GONÇALVES DOS SANTOS 

08 EMILLY KAILANE SANTOS DA SILVA 

09 GABRIELLE GOMES DA SOLIDADE 

10 IARA DOS SANTOS COSTA 

11 IVAN ICE DANTAS ALCANTARA 

12 KAUANE DOS SANTOS SANTANA 

13 LAIS BATISTA DE CARVALHO 

14 LARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 

15 LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA 

16 LIDVA FERNANDES DE LIMA 

17 LIVIA DE OLIVEIRA SANTANA 

18 MARIA EDUARDA CUNHA DA CONCEIÇÃO 

19 MARIA HELOISA TEIXEIRA FERREIRA 

20 MIRLA RODRIGUES DA SILVA 

21 NAYARA CRISTINA BISPO 

22 PAULYNE VICTÓRIA DE SOUZA FERRAZ 

23 SARAH CRISTHYNA DE OLIVEIRA SANTOS 

24 STEFANY BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA 

25 TAM IRES SILVA DOS SANTOS 



CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
RuaDr. Heitor Bastos Tigre N. 32 Bairro Vila dos Funcionários 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPH 
Rua "B" N. 255 - Vila dos Funcionários. TeI./Fax: (77) 3612 - 1740 
CEP: 47.813-440 Barreiras - BA. 
E-mail: cph_eugeniaravasco@hotmail.com  

NOME - PROP JAIZA- VESPERTINO / AUXILIAR LINDALVA 

01 ALESSANDRA ANDRADE LOPES DA SILVA 

02 ALICE DA SILVA SOUSA 

03 AMANDA CRISTINA BEZERRA DA SILVA(ouvINTE) 

04 ANA VITÓRIA FERREIRA JESUS 

05 ANGELA LIMA DA COSTA 

06 ARIELE FELIX DOS SANTOS 

07 CARINE ALVES DE ARAÚJO 

08 ÉVELYN MIKAELLE DA SILVA SANTOS 

09 HELOISA SMARTIELLY SANTANA FERREIRA 

10 ISABELLA BORGES BEZERRA 

11 ISABELLA DOS SANTOS PEREIRA 

12 ISLA SILVA SANTOS 

13 KAILANE LAYS SILVA DO NASCIMENTO 

14 LARIANE DA PAIXÃO SILVA 

15 LARISSA FERNANDA DA SILVA LOPES 

16 LETÍCIA DA SILVA PINHEIRO 

17 LUDMILA ALVES DE CARVALHO 

18 MARIA EDUARDA COSTA QUEIROZ 

19 MARIA HELOÍSA ALVES DOS SANTOS 

20 MARIANY VIEIRA DE LIMA 

21 MARIA RITA DA ROCHA TEIXEIRA 

22 MARIA VITÓRIA DOS REIS PEREIRA 

23 RAQUEL SILVA DE JESUS 

24 THAVYNNE GABRYELLA TEIXEIRA MAIA 

25 VASMIM DA SILVA OLIVEIRA 



CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre W. 32 Bairro Vila dos Funcionários 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Extensão - Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco - CPI] 
Rua "B" N. 255 - Vila dos Funcionários. Tel./Fax: (77) 3612 

- 1740 
CEP: 47.813-440 Barreiras - BÁ. 
E-mail: cph_eugeniaravasco@hotmail.com  

NOME - PROP MÔNICA - VESPERTINO 

01 ALESSANDRA HELIANA JADE DA SILVA 

02 ANA CLARA PEREIRA SILVA 

03 BRUNA DOS SANTOS MARQUES 

04 DAIANE PARANAGUÁ DOS SANTOS 

05 EMILLY TÁSCILA SANTOS DE ABREU 

06 EVELLY TAÍS SENA CARDOSO 

07 GRAZIELLE SOARES SANTOS 

08 JULIA DA MATA RODRIGUES 

09 KARINE CONCEIÇÃO DO AMARANTE 

10 LAYSLA FERNANDA DA SILVA COÊLHO 

11 LETÍCIA RODRIGUES ALVES 

12 LYLIAN SANTOS DE SOUZA 

13 MAÍSA PEREIRA DE ALENCAR 

14 MARIA ANTÔNIA COSTA DE JESUS 

15 MARIA BEATRIZ DA SILVA BENÍCIO 

16 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS DE SOUZA 

17 MARIA JULIA DOS SANTOS DE SOUZA 

18 MARIANE SANTOS NASCIMENTO 

19 MARIDETE DOS SANTOS RODRIGUES 

20 ROSÂNGÊLA LIMA DA COSTA 

21 STEFFANY DA SILVA TEIXEIRA 

22 STHEFANY KAUANE SOARES SANTANA 

23 THAILANE DOS SANTOS PEREIRA 

24 THAYLA SIRQUEIRA ELIAS DA SILVA 

25 THAYLLANE DOS SANTOS BARRETO 



CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre N2. 32 Bairro Vila dos Funcionários 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Extensão - Centro de Promoçãõ Humana Eugênia Ravasco - CPH 
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NOME - PROP ANA FLÁ VIA - VESPERTINO 

01 ALICE DA SILVA DOS SANTOS 

02 AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA 

03 ANA CLARA TEIXEIRA GARCIA 

04 ANA RITA DOS SANTOS 

05 ANTÔNIA EDUARDA MARTINS MAIA 

06 ARIANE SILVA DE ARAÚJO 

07 BRENDA DOS SANTOS MARQUES 

08 CLÉIAÂNGELA LIMA DA COSTA 

09 DHENIFFER KAROLINE S. DOS SANTOS 

10 ELAINNY KETHLEY DA SILVA TEIXEIRA 

11 EVELLEN CAYLLANY DA SILVA BENÍCIO 

12 GEOVANA DISIDÉRIO HERMÍNIO 

13 JAMILE DE ALMEIDA BONETTO 

14 JHANINNE RAFAELA BEZERRA DOS SANTOS 

15 JULIA NERES LOPES 

16 KARINE SILVA DE CARVALHO 

17 KETHELEN RYANE COSTA DA PAIXÃO 

18 LIDYA BEATRIZ SOARES TEIXEIRA 

19 MARIA EDUARDA MENDES SILVA 

20 MARIA LUÍZA GONÇALVES FARIAS 

21 MIRLA RITA LIMA ALMEIDA 

22 RAICA DOS SANTOS LOIOLA 

23 TAYNÁ BENICIO COSTA 

24 THALYTA GOMES DA SILVA 

25 YASMIM SANTANA DE OLIVEIRA 



PREEEITURA MUNICIPAL DE B&RRraRAS 
ESTACO DA BAHIA 

TERMO DE FOMENTO N.00212017 

Proc. Adm. N° 377/2017 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA E A SOCIEDADE 
DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA 
DOS SAGuiADOS CORAÇÕES PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

O MUNICIPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob n° 13.654.40510001-95, com sede 
A». Clériston Andrade, 729 - Centro, doravante denornindo ADMINISTRAÇAO PUBLICA 
MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito 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 e a §OCIEDÁDE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA 

:DOS SAGRADOS CORAÇOES. sociedade civil de direto privado , sem fins lucrativos . inscrita 
no CNPJ sob no. 33.812.074/0008-58, com sede na Rua B, 255, Vila dos Funcionários - 
Barreiras-Ba, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada 
por sua procuradora Sra. Dilia Fagundes de Souza, portador do CPF n° 162.667.570-87 e do 
RG no 20748006-06 SSP/BA, residente e domiciliado 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 Orçamentárias 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, consoante o processo administrativo n° 377/2017 e 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÃUSULA PRIMEIRA . DO OBJtTO 

O presente Termo de Fomento objetiva a 2arceria para ação conjunta entre as partes que 
objetivem proporcionar o atendi?nento a 175 (õêntõ e setenta e cincô) criinças e adolescentes 
em vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de 
coordenação, da leitura, interpretação, produção textual. oralidade, lateralidade, valorizando a 
cultura, aquisição de valores éticos, moral, social, pontuando noções básicas de matemática, 
conduzindo para o raciocínio num clima lúdico e prazeroso. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para a;cance do objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o 
Plano de Trabalho, que é parte integrante deste Termo, devidamente aprovado pelo Município 
de Barreiras. 

- 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ORIGAÇÔES - 

São obrigações dos Participes::. 
Li 

- DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 

o> 

CI4riton A,d,rcIo, 7 Centro ' Ga,reiç/l3p Cer: 478110-905 
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PPEFEFTURA MUNICIPAL DERARRIRAS 
ESTADO DA BÂWA 

fornecer manuais especificos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por 
ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais 
de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo; 

emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão 
de monitoramento e avaliação designada, que o homologarã, independentemente da 
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas deiiida pela ORGANIZAÇAO DA 
SOCIEDADE CIVIL; 

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 colaboração.ou Termo de Fomento; 

promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 

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

viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos; 

manter ]  em seu sitio oficial na internet. a relação das parcerias celebradas e dos respectivos 
planos de trabalho, até cento e oitenta dias apôs o respectivo encerramento; 

b) divulgar pela internet os meios de representação sobre a alicaçào 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. 

LI - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

manter escrituração contãbil regular; 

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

divulgar na internet e em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em 
que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no 
minimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei n°13.01912014; 

manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica, observado o disposto no art. 
51 da Lei n°13.019/2014 - Conta Bancária n°46.644-1, Agência 0231-3, Banco do Brasil S/A: 

dar lrvre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos 
recursos, 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: 

NI  
rO 

responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recurso  

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pest  

responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas]  
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de c 

A.'. 0r. Ciiriston .Andrace 729 Centro - íjarrel,ns/BA - Ccc: 47800905 
Fone (77) 3614-7100 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS' 
ESTADO DA BAHIA 

fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 
inadirnplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação ao referido pagamento, 
os õnus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução: 

li) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta 
ao extraio deste termo de Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o 
detalhamento da aplicação dos recursos. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termã. 
de Fomentá é de RS 466.067,00 (4uatrbcentos &sessenta e seis mil e sessenta e sete reais), 
dividido em 08 (oito) parcelas, a primeira no valor de R$ 58.258.41 (cinquenta e oito mil, 
duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) e as demais em 07 (sete) parcelas 

( sucessivas no valor de RS 58.258,37 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e 
trinta e sele centavos), cada uma. 

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

UNIDADE: 0909 - Secretaria Municipal de Educação 
ATIVIDADE: 12.361.019.2010 - bestão das Ações da Sec. de Educação 
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00 

- Subvenções Sociais 
Fonte: 01 

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no 
pIano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final 
e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária especifica 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 
ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou õperação de 
mercado aberto lastreada em titulo da divida pública federal, quando sua utilização estiver 
prevista para prazos menores. 

§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 cornputadas 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: - 

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

00  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
ESTADO DA CAIEI, 

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas no termo de 
colaboração ou de fomento; 

III- quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificétiva 
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 

O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com 
as cláusulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada uma pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 

§1° iFica expiessamente vedada a utilizaçâo'dos recursos transferidos, sob pena de nulidade 
do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, para: 

- realização de despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência 

III - realizaçâ6de 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, simbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

VI - repasses como contribuições, auxilios ou subvenções âs instituições privadas com fins 
lucrativos; 

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

CLÁUSULA SEXTA - bÁ VIGÊNCIA 

O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017. 
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, sérão admitidas prorrogações do 
prazo de vigência do presente Termo de Fomento. 
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§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 itern anterior, deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do término da vigência do Termo de 
Fomento ou da última dilação 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 

O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n,° 13.019/2014, sm prejuízo de outros 
elementos, deverá conter: 

- 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 periodo, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública: 

IV - análise dos documentos comprobatórios 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, 

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

- retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira, 
qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo 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. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A ORGAIN.[ZAÇÀO DA SOCIEDADE CIVIL que receber recursos municipais, 
deverá prestar contas dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas na lei, • além dos prazos e nonuas de elaboração constantes do instrumento de fomento e dco 
plano de trabalho. 
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§10 
- A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL)  deverá 

conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou ooncluir que o 
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 
reaUzadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o periodo 
de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e 
docu nientos 

1 - extrato da conta bancária especifica; 

II - notas e compro'dantes 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, videos ou outros suportes; 

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

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

§ 2.0  Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente, 

§ 3.° Caso a aplicação não se dê em sua totalidade dentro de exercício em que os recursos 
foram liberados, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deerá prestar contas da aplicação 
parcial desses recursos até o último dia anterior ao dia 31 de dSTb7o 

§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: 

- 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 vinculação 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: 

- 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: 

- os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os Impactos económicos ou sociais; 
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III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabihdade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

§70 
- A manifestação conckjsiva sobre a prestação de contas pela administração pública 

observará os prazos previstos na Lei n°  13019. de 2014, devendo concluir, alternativamente, 
pela: 

- aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

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

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

§9°- O prazo referido no caput é limitado a 45 (qurenta e cinco) dias por notificação. 
prorrogáver, 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. 

§10°- Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não 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. 

§110  - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de 
até cento e cinquenta 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: 

- 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 

omissão no dever de prestar contas; 

descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho: 

dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegitimo ou antieconõmico: 

desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

§131  - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação 
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideracãoO 'O 
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- 

pnmeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a 
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

§141  - 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 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. 

§150 - 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 minima de 30 (trinta) dias 
em relação à data de término de sua vigência. 

§10  - Não 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 previamerite submetidas à Procuradoria Geral do Municipio, 
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: 

- 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 PrefeitoO' 
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dia c, 

o 
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abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da 
penalidade. 

§21  - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 
contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à 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 remanescentes os de natureza permanente 
adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do 
objeto, mas que a ele não se incorporam. 

§10 — Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos 
eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construidos com os recursos 
aplicados em razão deste Termo de Fomento. 

§2° - Os bens remanescentes serão de propriedade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL e gravados com cláusula de inalienabilidade 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 contJnuidade 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 

O presente Termo de Fomento poderá ser: 

- denunciado a qualquer tempo. ficando os participes responsáveis somente pelas obrigações 
e aufenndo 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; 

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

utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho: 

inadimplemento de quaisquer das cláusulas paotuadas; 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

Aeficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou 
ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada á 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 - bAs CONDIÇÕES GERAIS 

Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições 

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

11 - as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer 
ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se 
registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes 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 participes obrigam-se ao total e irrenunciável 
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado 
em2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos participes, para que produza 
seus juridicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

Barreiras-Ba, 29 de março de 2017. 

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO 
Prefeito Municipal de Barreiras 

DILIA FAiUNDES DE SOUZX 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
Sociedade de Instruçào e Assistência Social 

- Casa dos Sagrados Corações 
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SOCIEDADE DE iNSTR1JÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre ou ('E) N2. 32 Bairro Vila dos Funcionários 

CNPJ: 33.812074/0008-58 CEP: 47.807-550 Barreiras - DA 

EXTENSÃO - CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÉN[A BÁ VASCO 
Rua 'O' N. 255 Bairro Vila dos Funcionários Tel,/Fax: (77) 3612- 1740 CEP: 47.807-530 Barreiras - BA. 

E-mail: cph euçeniarayascohotniaiI.corn 

PLANO DE TRABALHO 

1 - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE 

Denominação 
Sociedade de Instrução e Assistência Social - Casa dos Sagrados CNPJ 

Coraçoes 33.812.074/0008-58 

Endereço 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre ou (E) N132 Bairro Vilas dos Funcionários 
CIDADE UF CEP IDDDITELEFONE e-mail 

Barreiras BA 47.807-550 (77)3612-1740 cph_eugeniaravasco©hotmaiLcom 
Responsável Institucional pela Assinatura do Convênio 
Dilia_Fagundes_de_Souza  

CPF Cargo/Função 
162.667.570-87 Diretoralcoordenadora 
Coordenador do Convênio 
Dilia Fagundes de Souza 
Cargo/Função Setor de Trabalho 
Diretora 
Matricula e-mail 

diliasouzafagundesgmaiLcom 
Telefone Fixo: Celular: 
(77)3612-1740 (77)99193-1126 1999200724 

2, DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE: 

ri 
ti 

Denominação CNPJ 
Prefeitura Municipal de Barreiras 13.654405/0001-95 
Endereço 
Avenida Clériston Andrade n° 729 Centro 
Cidade UF CEP DDD/Telefone E-mail 
Barreiras BA 47.800-000 (77) 3614-7100 
Responsável Institucional pela Assinatura do Convênio 
João Barbosa de Souza Sobrinho 
CPF Cargo/Função 
03672638587 Prefeito 
Coordenador do Convênio 
Ronney Sudré 
Cargo/Função Setor de Trabalho 
Coordenação de Contratos e Convênios Setor de Convênios 
Matrícula E-mail 

convênios@barreiras.ba.gov.br  
Telefone Fixo: Celular: O 
(77) 3614-7177 / 36147145 

. 

(77) 9998-1270 
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- 3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1 - Título do Projeto:  3.2 - Período de Execução: 
- Inicio: Término: 
Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco Março de 2017 Dezembro 

de 2017 

3.3 - Objeto do Projeto: 

Promover e defender a vida das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, numa 
autêntica promoção da mulher, despertando para os valores humanos cristãos, valorizando o estudo e 
as oportunidades de crescimento para uma construção de personalidades fortes responsáveis por si e 
pela humanidade, num despertar para o senso crítico e para a cidadania, 

Desenvolver habilidades de coordenação, de leitura, interpretação, produção textual, oralidade, 
lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos, morai, social, pontuando noções 
básicas de matemática, conduzindo para o raciocínio num clima lúdico e prazeroso. 

3.4 - Justificativa do Projeto 

.-... 

-------------- 
A Instituição atende 175 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social diretamente em turno 
oposto ao da escola onde estão matriculadas. Pois as necessidades são gritantes. 

Esse Projeto se justifica porque oferece acompanhamento e assistência personalizada e em grupo 
para a transformação desta realidade, vivida e experimentada pela maior pane das mulheres pobres, 
seja em qual for a etapa da vida. Neste sentido o primeiro passo é eievar estas 175 mulheres, à 
condição de sujeito portador de direitos e deveres, de cidadãs, conscientes de sua presença no 
mundo, inclusive no exercício da prerrogativa sublime da mulher, como instrumento divino da vida. 
Nossa missão é ajudar a desenvolver sujeitos autônomos, autodeterminados, que tenham uma 
formação critica, ética, moral e espiritual que lhes permita escolher e decidir. Essa entidade é voltada 
para os bairros carentes e de baixa renda, é totalmente gratuito - Por isso é mantido com doações, 
convênios com o poder público e privado, parcerias e eventos beneficentes. 

4 - DESCRICÃO DO 

Conhecendo a realidade SÓCIO-ECONÔMICA das famílias da comunidade dos bairros, Cascalheira, 
Vila dos Funcionários, Vila Amorim, Vila Rica, Santo Antônio e proximidades do CAIC, percebemos a 
necessidade de intervir na melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade das mesmas. 
Considerando a falta de qualificação profissional e escolaridade exigida pelo mercado de trabalho, o 
Projeto Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco incentiva essas adolescentes a voltar aos 
estudos e sua autovalorízação. Assim, estávamos contribuindo para a transformação da realidade 
social das famílias das meninas que frequentam a Entidade. 

no 

$ 



5ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 

- Executar o objeto pactuado neste Plano de Trabalho, aplicando os recursos financeiros ou serviços 
exclusivamente na execução das atividades propostas no mesmo; 

- Arcar com o pagamento de despesas excedentes ao cronograma de desembolso aprovado neste 
Plano de Trabalho; 

- Elaborar e encaminhar a prestação de contas dos recursos repassados, comprovando a consecução do 
objeto deste Plano de Trabalho; 

- Manter sob sua guarda, durante o prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados da data de aprovação da 
prestação de contas, os documentos relacionados ao Convênio; 

- Notificar a CONCEDENTE, imediatamente após a ocorrência de qualquer que comprometa a execução 
das atividades estabelecidas neste Plano de Trabalho; 

- Não alterar o conteúdo deste Plano de Trabalho durante a vigência do Convênio que ele estabelece; 

52— AtribuçsdaconcrJe: 
 

- Transferir os recursos necessários a execução das atividades que constam neste Plano de Trabalho, 
seguindo um cronograma de desembolso que tambêm está estabelecido neste instrumento; 

- Acompanhar e controlar a execução do objeto deste Plano de Trabalho, diretamente ou por delegação 
de competência a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes à administração do Fundo Municipal de 
Assistência Social; 

- Fornecer ao PROPONENTE as normas e instruções para prestação de contas dos recursos do 
Convênio vinculado a este Plano de Trabalho; 

a 
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Meta Etapa/Fase Especificação 
Indicador Físico Duração 

Unidad 
Quantidade Início Término 

3.Apoio ao 3.1 3.2 Diretora (40h) Pessoa 01 Pessoa 
desenvolvimento Profissionais 
do atendimento para 3.3 Secretaria Escolar Pessoa 01 Pessoa educacional das execução do (40h) 
beneficiados; atendimento 34 Coordenadora (20h) Pessoa 01 Pessoa 

educacional 3.5 Assistente Pessoa 01 Pessoa da 
Administrativo 

Instituição; 
36 Professores regentes ( Pessoa 07 Pessoas 
20f1) 
3.7 Professora de ética, 
moral e religião, Pessoa 01 Pessoa 

(20h) 

3.8 professora (biscuit e Pessoa 01 Pessoa 
bordados) (20h) 

a 
3.9 Professora de Croché Pessoa 01 Pessoa 

CD 

(20h) ÇD 

3 3.10 Professora de Pessoa 01 Pessoa o 
informática (20h) o. a- 

2 3.11 Professor de violão e Pessoa 01 Pessoa 
recreador (20h) a 

0 
3.12 Professor de Educação Pessoa 01 Pessoa 

._ Irisrca I)fl k\  
3.13 Merendeira Pessoa 01 Pessoa  

'-a 

(40h) 

3.14 SeMços gerais Pessoa 03 Pessoas 
(40h) 

3.15 Vigilantes noturnos Pessoa 02 Pessoa 
(40h) 

3.16 Professora de Pessoa 01 Pessoa 
alfabetização para crianças 
com TDAH (20 h) 

3.17 Professora de música 01 pessoa 
(Piano e teclado) Pessoa 

'1 
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Meta Etapa/Fase Especificação 

Indicador 
F is i co  

Duração 

Qua 
Unid 

ntida Inicio Término 
ade 

de  

1.1.1. Compra d 
Materiais de consumo referentes ao 
atendimento dos beneficiados; 

Condições 1.1. 1.12. Gastos com manutenção 
básicas de Atendimento esporádicas do espaço físico da 
atendimento dos instituição (reparos); 
de beneficiados; 1.1.3, Compra de material de limpeza; e 
beneficiados; higiene ambiental. 

1.1.4. Compra de tecidos para trabalhos 
manuais. 

1.2. 1.1.5. Compra de material de higiene 
Preservação do pessoal. 
espaço físico da 11.6. Compra de equipamentos ei ou 
instituição; manutenção das oficinas de música. 

Apoio ao 1.1.7. Manutenção dos computadores. 
desenvolvim 11.8. Compra de livros para uso na 
ento do Instituição. 
atendimento 1.1.9. Compra de material didático; 
educacional 2.1. 2.1.1. Compra de material de expediente; 
dos Manutenção de 2.1.2. Pagamento de: água. Luz, telefone j. 
beneficiados; ações que e internet; -, 

promovam o 
atendimento para uso na Instituição. 
educacional na 2.1.4. Compra de tinta para tecidos para - CD 
instituição; uso na Instituição. o 

2.1.5. Compra de material de educação 
física para uso na Instituição. 
2.1,6, Compra de tones e cartuchos. 
2.1.7. Reposição de material elétrico em 
geral com mão de obra (reparos). 
2.1.8. Reposição de material hidráulico 
(reparos), 

2.1.3. Compra de material para danç-

- 

 

2.1,9 Compra de mangueira. 
3.1.1 coichonetes para educação física 
para uso na Instituição. 
3.1.2 Manutenção de portas, janelas, 
mesas e cadeiras (reparos). 
3.1.3 Compra de linhas, barbantes e 
agulhas para trabalhos manuais para uso 
na Instituição.. 
3.1.4 compra de colans e sapatilhas para 
dança para uso da Instituição. 
3.1.5 compra de combustivel para uso da 
Instituição. 
3.1.6 Compra de material para 
treinamento nas oficinas de culinária. 



7. PLANO D.E APLICAÇÃO 

Natuteza dá Despesa Origem dos Recursos 
Total 

Codigo Especifi cação Proponente 
- 

Concedente 
3.1:9.011.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  R$ 382:022,10 R$ 382.022j O 
3.1.9.0.13.00L00 INSSPATRONAL 84.044,86 R$ 84.044,86 

- 
- TOtAL  R$ 46.066,96 R$ 466.06696 

09 e 



$ 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcelal2017 Qrigemdõs Recursos 
TOTAL 

Conõêdénte  
Proponente 

ia parcela! 2017 R$ O 00 R$ 46 60670 R$ 46 60670 
2aparcelaí201:7 R$ 9,00 R$ 46.60670 R$ 46.606,7Ó 
38 parcela! 2017 R$ 0,00 R$ 46.606,70 R$ 4€. 60670 
4aparcela[2017 R$  0,00  R$ 46.606,70  R$ 46.606,70  
5aparcelaf2017  R$,  0,00  

-' R$ 0,00  
R$  46.606,70  R$ 46.606,70  

a parcela! 2017 R$ 46.606,70 R$ 46.606,70 
7 parcela! 2017 . R$ .0,00 

. 

R$ 46.606,70 R$ 46.606,70 
8 parcela! 2017 R$  0,00  R$46.60670 R$ 46,606,70 
gaparcela12017 R$  0,00  R$46.606,99 R$46.606,99 
1 Qa  parcela! 2017 

. 
R$ 0,00 R.$ 46.606,40 R$ 46.606,40 

TOTAL .R$ 0,00 
.. 

R$ 466.066,99 
. 
R$ 466.066,99 

E;". 
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DECLARAÇÃO: 

Na qualidade de representante legal da SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CASA DOS SAGRADOS CORAÇOES, declaro para fins de prova junto à 
participe do convênio a qual se vincula o presente plano de trabalho, para os efeitos e sob 
as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com 
quaisquer órgãos ou entidades que impeça a transferência dos recursos aqui previstos. 

Local e Data 

APROVAÇÃO: 

Local e Data Concedente 
Gestor de Fundo Municipal da Secretaria de Educação 

Local e Data Concedente 
Prefeito Municipal de Barreiras-BA 
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A Sociedade de Instrução e Assitência Social 
- SIAS foi fundada em 

q.t inze de maio de mil novecentos e sessenta e um, no Rio de Janeiro, no' 
e tão Estado da Guanabara, pela Congregação das Religiosas Filhas dos 
5 grados Corações de Jesus e de Maria, também denominada Instituto 
ffi vasco, que chegaram no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1955, iniciando 

seus serviços na Nunciatura Apostólica, Embaixada da Santa Sé, 
A Sociedade de Instrução e Assistência Social, antes estabelecida no1  

i de Janeiro à Rua Almirante Alxandrino n 2  1112, no dia 5 de março de 
71, para melhor atender as unidades de Formosa, Colégio dos Sagrados 

Corações e Brasília, Creche dos Sagrados Corações, foi transferida para 
BrasíNa conforme Ata do dia 5 de março de 1971, 

O primeiro Estatuto da Sociedade foi registrado no Cartório Civil das 
Pessoas Jurídicas (Alvaro César de Melio Castro Menezes) na cidade do Rio de 
laneiro - GB, no dia 3 de novembro de 1961 no livro "A", sob o número de 
ordem 9.034 e do Protocolo n2  22671, Ltvro "A" 3. 

A primeira Diretoria eleita pela Assembléia Extraordinária rea!izada,i 
no mesmo local, no dia 2 de junho de 1961 e com vigência de 12 de julho de 
1961 a 19  de julho de 1964, ficou assim constituída: Presidente 

- Rosa Foglia;( 
Secretária - Carolina Quaglia; Tesoureira - Assunta Tatone; Conselheiras 
Crocifissa Conti, Linda Luisa D'Ascanio, Angela Rosa Alleva e Elmosa Saad l  
Hamu. Esta Ata também foi registrada no mesmo cartório supracitado, no 
livro "E", número 4, sob o número de ordem 4372 e do protocolo número, 
22.788 no dia 17 de noyembro de 1961. 

Em Brasília - DF consta que foi registrado no Cartório do 12 Ofício dei 
Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica, no dia 23 de julho 
de 1971, apresentado sob o n2  14.470, e registrado no livro "A" 

- 5, sob o n gi  
933. 

,4 
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O. 

ca o. sede, foro e fina Ildades 

Da denominação, caráter, duração, sede e foro 

k'•'' T 
Art, 10 -A Sociedade de Instrução e Assistência Social, também designada 

"9 pela sigla SIAS, fundada no dia 15 de maio de 1961, é uma Pessoa 

1 'Jurídica, de direito privado, de fins não econômicos, Associação' 
-- Beneficente de caráter Educacional e de Assistência Social, 

.......... 

A2Áduação da"SIAS é por tempo Indeterminado. 
-•--'••--.--.•- ....................-. 

-,.;-•qj 
Art, 3°.A SIAS, tem sua sede no SCAN Quadra 906 Conjunto "G', Av. W 5 

Brasília - DF, CEP 70790-060. 

Art 40  iça'eIeito o Foro da Comarca de Brasilia, DF, para dirimir eventuais 
dúvidas ou litígios sobre quaisquer assuntos relacionados com a 
SIAS.' 

tkí. 

.. ..... -. 

Das finalidades 

Ái-t 50  A SIAS tem por finalidade: 
- oferecer o ensino em seus vários níveis: Educação Infantil,1  

Fundamental e Médio; 
II - prestar assistência à criança, ao adolescente, em regime sócio 

educativo em meio aberto; 
III - trabalhar pela promoção da família, fortalecendo a 1  

comunidade na construção da cidadania, em vista de uma vida 
saudável e produtiva; 

IV 'dedicar-se à promoção da mulher, a fim de que possa ocupar 
seu espaço na sociedade; 

v - manter espaço de hospitalidade, através de pensionato, para; 
acolhida de jovens, em vista da promoção humana; 

VI - desenvolver projetos de Proteção Social em prol dos menos 
favorecidos, oportunizando a Inclusão social; 

VII - proporcionar a educação cristã, assumindo o compromissol 
-. com os princípios evangélicos; 
VIII - oportunizar aos jovens, espaço para capacitação e habilitação 

profissional, com orientação vocacional., espiritual. 
biopsicológica. 

Art. 60  Dentro de suas possibilidades e, na medida 'em qUe' a-s 

circunstâncias o permitirem, a SIAS poderá desenvoFvr-atmM» 
como pensionatos e outros, que beneficiem a juventude, fthtldo 
a mais necessitada. 
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70 A .SlAS,:no atendimento de suas finalidades, não faz qualquer: 
• discrirnFnação de raça, gênero, idade, nacionalidade, cor, credo 

1 retlõ:Ioso,ldeologia política e condição social, observadas as normas' 
legais. 

Das associadas 

Das associadas 

Art.. 80  A SIAS é constituída por número ilimitado de associadas, 
devidamente inscritas no Livro, Fichas ou Listagens competentes 

Art, 90  São associadas da SIAS, Religiosas Professas da Congregação das 
Filhas dos Sagrados Corações de jesus e de Maria, também! 
conhecida por instituto Ra*asco, admitidas pela Diretora Presidente. 

§ ÚnicoAs associadas não respondem, solidariamente e seque» 
subsidiariamente, pelos encargos e obrigações da SIAS. 

á admissão de ass  

Art. 10 Para ser admitida como associada na SIAS, a candidata deve tomari 
conhecimento do Estatuto, 

§ Único A solicitação de admissão, readmissão ou afastamento de 
associadas da SIAS, deve ser feita por escrito, em fichas próprias. 

Dos direitos edveres das associadas 

So direitos das associadas efetivas da SIAS:. 
- participar das Assertibléias Geris; 

li votar e ser votada; 
III - 

participar dos órgãos administrativos, desde aio C -15-L 

indicadas dentro das competências previstas neste Estatuto 

Social; 
IV - rêceber assistência què lhes assegure o eficaz desempenho de' 

jjjjnçôes; 
O E NOTA its

59  

gurada a formação permanente de vida consagrada, 

ia & Art. 7 • 

co uma a sociada poderá ser impedida de exercer direito ou' 
2Ue Phe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos 

ose4lelaifOrma previstos nesse Estatuto. 

Art. 11 



- Art, 12 São deveres das Associadas da SIAS: 
- cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

ii- manter conduta ética e compatível com as finaHdades da SIAS; 
exercer- os cargcYs e ofícios que lhes são confiados; 

. 

IVV - participar das Assembléias Gerais; 
V - contribuir com seu trabalho e dedicação à consecução das: 

finalidades da SIAS; 
Hcumprir e. respeitar as decisões da Assembléia Geral e daI 

Diretoria. 

Art, 13. A SIAS assegura à suas associadas 1  efetivas, manutenção e 
formação, por se tratar de pessoas que contribuem graciosamente] 
para a mesma e não constituem patrimônio individual 

Dos requisitos para demissão de associada 

Art.14 As associadas podem ser demitidas de cargos, funções» 
departamentos e comissões, pela Diretoria,-- -em caso de 
transferência (segundo o Direito Próprio), remoção, por não aptidão 
ao serviço ou a pedido da própria associada. 

Da exclusão de associada 

Art. 15 A exclusão de associada se dá por meio de procedimento 
administrativo, em processo de exclusão do quadro associativo, por' 
decisão da Diretoria, "ad referendum" pela Assembléia GeraL 

Art. 16 Perde a condição de associada, aquela que: 
- deixar, abandonar ou for demitida da vida retigiosaj 
consagrada, como Irmã da Congregação das Filhas dos] 
Sagrados Corações de jesus e de Maria - Instituto Ravasco; 

II - agir em desacordo com as flnalidades da SIAS; 
III - causar dano moral e/ou material à S!AS. 

Art. 17 Excluída da SIAS, por qualquer que seja o motivo ou, dela se! 
. retirando, a associada não terá direito a qualquer indenização e/ou, 

compensação pelos serviços prestados como associada. 

Art. 18 A exclusão e admissão da associada 
competente. :.. 

Art 19 E assegurado à associada em processo de exclusão o dreito de,, 
ampla defesa. : 1 

... 
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Da estrutura orqân 

ua coflstitulçao e organlzaçao 

rt. 20 A SIAS, é Constituída e Organizada por religiosas da Congregç! 
das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria Instit u t o r 
RaVaSCO, e rege-se pela legislaçào brasileira e, subsidiarjamente' 
pelo Código de Direito Canônico e pelo Direito Próprio 

Art. 21 A SIAS é governa, pela Assembléia Geral, pela Diretoria e pelo; 
Conselho Fiscal, 

a Assembléia Geral 

Do conceito e da Constltuiçao da Assembleia Geral 

Art, 22 A Assembléia Geral é o Órgão Soberano da SIAS. 

Art, 23 A Assembléia Geral é constituída por todas as associadas efetivas 
da SIAS. 

Da 

Art. 24 A Assembléia Geral é convocada pelaDiretora Presidente e em sua 
ausência ou impedimento pela sua sUbMitCtà legal. 

Art, 25 Em caso de relevante interesse socialfia asseguradoa um quinto 

das associadas o direito de requerer uma Assembléia Geral, 
observando também, o disposto no Direito Próprio. 

Art. 26 As Associadas são convocadas para a Assembléia Geral com
:  

antecedência mínima de 10 (dez) dias, através de qualquer meio dei 
comunicação, 

Art, 27 Em casos especiais e de urgência, a Diretora Presidente poderá: 
convocar a Assembléia Gerl em prazo inferior ao estabelecido no 

1iO 4 NOTs,oE RASILi ( 

Geral reúne-se ordinariamente a cada ano, e 
< r ordirlamente sempre que for convocada pela Diretora' 
ré. d9te oJ por sua substituta legal, 

ï3T 094 
lo 
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Art, 29 A Assembléia Geral se instala, funciona e  delibera 
primeira convocação com o mínimo de 2/3 (dois terços) do número 
de associadas e em segunda e última convocação•meia hora após» 

• com qualquer número, deliberando pela maioria simples das1  
associadas presentes. 

....................A;..3Q,:Fica:assegur.ado.. à Diretora Presidente o voto de desempate nas 
Assembléias Gerais. 

Art. 31 As atas das Assembléias Gerais são assinadas pela Diretorai 
. Secretária e pela DIretora Presidente da SIAS. ......... 

.....Íi 
eral Eletiva, a presidência é exercidã 

....uma associada eleita na sessão de abertura da Assembléia,; 
............................,j.: prnente com urna  ou mais moderadoras, 

comnetências da Assembléia Gera 

Art, 33 Compete a Assembléia Geral: 
- cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

II - eleger e empossar a Diretoria e o Conselho Fiscal; 
III - destituir a Diretoria e/ou membros da Diretoria e do Conselho':. 

Fiscal; 
IV - alterar ou reformar em parte ou totalmente o presente 

Estatuto; 
V - deliberar sobre a dissolução ou extinção da SIAS; 

VI - aprovar o rélatório de atividades da SIAS, com., os respectivos 
balanços financeiro e patrimonial, consubstanciados do 
parecer por escrito do Conselho Fiscal; 

VII - deliberar sobre assuntos de interesse da SIAS e demais 
assuntos apresentados pela Diretoria; 

VIII - traçar a política e as estratégias de ação da SIAS, para melhori 
cumprimento de suas finalidades institucionais; 

IX - aprovar as atas das Assembléias: 
X - aprovar o regulamento das Assembléias Gerais Eletivas; 
XI - aprovar o plano de trabalho e o orçamento anual da SIAS: 
XII - deliberar sobre hipoteca, aquisição, venda, doação, alienaçãol 

de bens móveis e imóveis da SIAS; 
XIII - deliberar sobre recurso interposto por exc luída da  

SIAS, observando o Direito Próprio e o Direito Canôini,çQ 

tIl 
p. 

........................................................................... 
/ 

ir 
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§ 1° Em relação aos Íncisos III, iv e XIII, a Assembléia é convocada 
especialmente para este fim, deliberando com o voto concorde de 
2/3 (dois terços) das associadas presentes, não podendo a 
Assembléia deliberar em primeira convocação, sem a maioria 
absoluta das associadas ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes. 

§ 2° Em relação ao inciso V, a SIAS só pode ser dissolvida ou extinta 
quando não mais cumprir suas finalidades estatutárias, cml 
Assembléia convocada especialmente para este fim, deliberando 
com o voto concorde de dois terços das Associadas presentes, não 
podendo a Assembléia deliberar em primeira convocação, sem ai 
maioria absoluta das Associadas ou com menos de 2/3 (dois terços)i 
nas convocações seguintes, 

Da Diretoria 

a Diretoria 

Art. 34 A SIAS é dirigida e administrada por uma. Diretoria assim o 
constituída: 

- Diretora Presidente; 
II - Diretora Vice-Presidente; 

III - Diretora Secretária; 
IV - Diretora Tesoureira, 

Art, 35 O mandato da Diretoria é de três (3) anos, permitida a reeleição de; 
seus membros, 

§ Único Os membros da Diretoria podem acumular cargos. .... 

Art. 36 A Diretoria, exerce seu mandato até a posse da nova Diretoria, 
mesmo que vencido o seu prazo. 

Das competências da Direto 

4o. OfICIO DE NOTAS O ,jmprir e fazer cumprir o Estatuto e as decisões das. 

$iIéias Gerais; 
demitir Associadas; 

RASIL1A/DF, O Mal &tea e empossar as Diretorias dos Estabelecimentos; 
-------------rcr1ar_..c4rgos, funções e comissões, nomear os seus titulares e1  

9TUJIP QARES F rTÜaefinir bs competências; 

TJDFT là Assembléia Geral a reforma do Estatuto; 
nivel r•flO$1.Qwww.tjdft,jt'shr 



VI - 
estabelecer o regimento interno, se neceS5aflOtL.... 

VH elaborar os critérios de gratuidades oferecidas pelas sua& 
• 

. 
filiais; 

• ..» VllIy-decídir; com a anuência da Assembléia Geral sobrei 

aquisições, alienações e doações de bens imóveis da 5IA5 
.óbsérvando o Direito Próprio; 

IX - elaborar anualmente o Relatório das atividades da SIAS e 
apresentar a .prestação de contas de sua gestão para a 

. Asgëmbléia Geral; 
• 

. 

aceitar a renúncia de um membro e nomear a substituta 
interina ao cargo vacante na Diretoria até a realização da 

Assembléia Geral; 
XI - 

deliberar sobre a fundação de uma nova Filial e/ou Instituiçãol 
vincõlada, bem como sobre a extinção e/ou modificação de 

qualquer uma já existente; 
XII..-supervisiOnar e acompanhar as Filiais e os Departamentos: 

XIII - 
elaborar anualmente o Plano de Trabalho da SlA5; 

'XIV .Hnterpretar os dispositivos estatutáriose resolver os casos li 
omissos, de conformidade com as Leis específicas que regem ot 

. assunto. 

Das competências específicas dos membros da Diretoria 

Ã?ÏTa 
Compete à Diretora Presidente: 

- 
convocar e presidir as Assembléias Gerais, Ordinárias e 
Extraordinárias, bem como as reuniões da Diretoria; 

II - 
representar a 5145, ativa e passivamente., judicial e extra- 
judicialmente em suas relações com terceiros; 

lii - constituir advogados e mandatários; 

IV - gerir a administração ordinária; 

V - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias bem como;  

emitir e endossar cheques e ordens bancárias, assinando 
individualmente ou com a Diretora Tesoureira da 5145, como 
também delegar outras associadas para que exerçam essas 

• funções; 
VI - exercer o voto de desempate; 

Art. 39 Compete à Diretora Vice-Preside nte 
- 

auxiliar a Diretora-Presidente no exercício de sua função; 

11 - 
substituí-la, em casos de morte, renúncia ausência 0u 

• eventuais impedimentos: 
III desempenhar encargos que lhe forem conf iados ØeI.TDiretõrai 

Presidente. . . ....... 

... .......... 

...'
\ 

........7 
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40 Compete à Diretora Secretária: 
- fazer o expediente da correspondência epistolar, avisos, 
circulares e lavrar atas das Assembléias e das Reuniões da 
Diretoria; 

II - manter sob sua guarda e responsabilidade os livros, 
documentos, correspondências e papéis da secretaria; 

III - cuidar do livro ou fichas de registro das Associadas: 

Art. 41. Compete à Diretora Tesoireira: 
- zelar pelo equilíbrio financeiro da SIAS, pelo registro da parte' 

contábil, de acordo com as instruções da Diretora Presidente; 
II - levar à Diretoria, para a devida apreciação e oportuna: 

aprovação, assuntos de natureza econômica e financeira de:  
interesse da SIAS. 

ti - manter e conservar sob sua guarda e responsabilidade, os 
documentos relativos à tesouraria. 

Do Conselho Fiscal 

Do Conselho Pisca 

Art, 42 O Conselho Fiscal é constituído por, no mínimo, três (3) Associadas, 
eleitas pela Assembléia Geral, para um período de três (3) anos. 

Das competências do Conselho Fiscal 

Art. 43 Compete ao Conselho Fiscal: 
1- apreciar os balanços e demonstrativos financeiros que 

acompanham o relatório anual da SIAS e emitir parecer; 
II - opinar sobre a aquisição, alienação ou gravames sobre os bens! 

imóveis da SIAS; 
iii - examinar os livros de escrituração da Entidade, 

§ 1° Para o exercício de suas funções, o Conselho Fiscal pode ser 
assessorado por técnicos e profissionais qualificados. 

• —4-A_—Caaaeftp Fiscal, reúne-se anualmente e, extraordinariamente, 
, )F UIEPÇ TAStJM netessário, 

RASILIA D. frarco e 20 
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rirnõnio e dos recursos 

Do patrimônj&oJji 

Art. 44 O Patrimônio Social da SIAS, será constituídd por todos os bens: 
imóveis, móvdis e semoventes de sua propriedade por todos' 
aquelõs que vier a adquirir1  assim como por todos os eqíiIrnos 
direitos que possua ou venha a possuir. 

:Ç.. Patrimônio pode ser aumentado por todos Ostítüloslégítimos de 

aquisiç&oe posse, 
. .. . 

Dos recursos econômicos e financeiros 

cs:ctrsosfjnanceirosda SIAS, são proven i entes de: 
- rendas ou rendimentos de seus bens e/ou serviços; 

II - auxíliose doações de pessoas físicas e/ou jurídicas; 
III - receitas decorrentes de contratos ou convênios de prestação1 

de serviço; 
IV - contribuições de suas Associadas; 
V - subvenções de entidades públicas e privadas nacionais e/ou 

estrangeiras; 
VI - donativos e legados; 

VII - contribuição das Entidades vinculadas; 
VIII - promoções, 

Art46Ânualmente, em 31 de dezembro, será levantado e encerrado o 
Balanço Patrimonial, acompanhado das respectivas Demonstrações' 
Contábeis Financeiras. 

Art, 47 A SIAS mantém a escrituração de suas receitas; despesas, 
ingressos, desembolsos e mutações patrih'ió niais, em Lvros' 
revestidos de todas as formalidades legais que assegurem a sua: 
exatidão, de acordo com as exigências específicas do Direito. 

Das dkposlçôes gerais e transitárias 

Art 48 A SIAS constitui e administra suas filiais, departamentos e tambérï-i 
1  as instituiçôes com personalidade jurídica rÓpria, dh'orninacÍY 

"Entidades Vinculadas" dotando-as de recursos rnPpj'as e 
humanos, ,t; 1 

Nr1C,DÍ;1.; 



49.:A SIAS pôdeorganizar o trabalho voluntário ao atendimento de suas 
finalidades institucionais. 

50 O trabalho voluntário é disciplinado em Regimento Interno, devendo 
os voluntários firmarem o "contrato de voluntariado" ou "termo de 

voluntariado', na forma da lei, 

Art. si Ê expressamente vedado às Associadas, contrair dívidas, conceder 
empréstimos, avais, endossos em favor de terceiros. 

Art, 52 A SIAS aplica integralmente suas rendas, recursos e eventuali 
resultadõ operacional na manutenção e desenvolvimento dos 
objetivos institucionais, no território nacional 

Art. 53 A SIAS não remunera nem concede vantagens ou benefícios, por 
qualquer forma ou título a diretores associados, conselheiros 

instituidores, benfeitores ou equivalentes; 

At 54 A SIAS não distribui resultados, dividendos, bonificações) 
participações ou parceja do seu patrimônio sob nenhuma forma oul 

pretexto; 

Art,55 No caso de dissolução ou extinção do SIAS, pagos todos os 
compromíssos, o remanescente de seus bens, reverte em benefício 
de uma Instituição congênere, mantida pelas religiosas da 
congrêgaÇão das Filhas dos Sagrados Corações de jesus e de Maria, 
dotada de personalidade jurídica, devidamente registrada noi 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, ou a entidade 

pública conforme for fixado pela Assembléia Geral. 

Único Em caso de dissolução ou extinção a que se refere o caput deste 
artigo, devem ser observados os bens doados com cláusulas e as

1  

doações feits pelas associadas e/ou benfeitores. 

serviços gratuitos e permanentes aos usuários dai 

IGlU NCTA 
êha tocial, sem qualquer discriminaçãO de clientela, de 

sta 
íã1ada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a 

distribui'çà e bens e benefícios e a encaminhamentos 
LA/DE, dEMB9,d 2O6 

SCREVEHTE AU URIZDU 1 
0163.09025212. SA 
-no  _te . L t us,r 

2 
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Art, 57 ASIAS 
- estejam vinculadas; 

A 58 Á SiA4t 
de ihdivíduà ou de sóciedade ser 

caráter beneficente de assistência social. . - 

Krt59. P exercícjo.social da SIASI  coincide com oano civil. 

...Art. 60 Os casos omissos ou duvidosos, na intpetaçàõ dbte Estatuto 
Social, serão resolvidos pela Diretoria cabendo recurso a 
AseblÉTa Geral, . .................. 

Art. 61 Q presente Estatuto Social, revoga as disposições contrár[as e 
anteriores, entrando em vigor na data de Seúristronb Cartário 
competente. 

BrasíMa - DF, 17 de novembro de 2003 

Diretora Secretária tora .Sdente77:i ; 

ç t 
'1aria TerezaDit-Siz 

Advogada - 9-179 OAB/DF 
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Ata da Assembleia Geral Eletiva da Sociedade de Instruçâo e Assistência Social - SI AS, realizada no dia 12 de outubro de 2014 
- Assembléia de eleição e 1OII;UJtI dc po ce L Diretoa e do Conselho Fiscal 

Aos doze dias do mês de outubro de dois mil e quatorLe foi realizada a 
Assembleia Geral Eletiva da Sociedade de Instrução e Assistência Social 

- 

sede da Entidade, situada no SCAN Av, W5 Nort6 Quadra 906, Conjunto "O'. Bras'L'c 
DE. A Diretora Presidente Muda Célia Pinheiro de Brito, abriu 

a Sessão cu:ifuurtiu a 
pauta deseta na "Convocação" enviada ás associadas. Após a oração 

inicial c 
conferido o quorum, a Diretora Presidente declarou instalada a Assembleia Eletiva e 

Ci 
aprovado o nome da associada Cair Fernandes Valente para secretariar os trahali,i 
Em sequência, obsen'ando o disposto no Art. 24, 27 e 39 li cio Fsta:c;r,'. 
processo eletivo por aclamação" confonrie o Regimento da Assembleia. Os nomes 

compor a Diretoria e o Conselho Fiscal da Sociedade de Instrução e Assistéticia SOc:ji 
SIAS, foram indicados pela assembléia. Após o process

M
o de eleiçã a Diretoda ficou assim constituída: Diretqra Presidente eda Célia

o 

 Pinheiro 
poracla demação 

Britu, 'hMsiléira, solteira, maior, professora, ponadora da 01110 104.151 SJC GO e do CPU 
098 602 741-34, residente e domiciliada em Brasilia no SCAN ,Av \V 5 None. 

C).ia 906, Conj
unto "G", CEP 70790-060 Diretora Vice..Prcjidente Joana 'Are AI ves cia 

Cost brasileira solteira >  n'alor, professora, portadora da Cl a.° 104.338 510- (30 e do ..CPF n° 
 195 164 790-49, residente e domiciliada em Brasilia no SCAN, Av. W 5 Norte. 

Quada 906, Conjunto "O", CEP 70790-060; Diretora Secretária Clair Femarides 
Valente brasileira, solteira, maior professoni portadora da Cl n° 43 242 e do CPU 

ri 028 869 431-04, residente e doniiciliada em Formosa 
- GO á Av \'aleriano de ('asno. 

937. CEP 73801-loa' Diretora l'esonreira Maria Rosa de Assis brasileira, solteira, 
maior, professora pofladora da CI o° 753 313 2' Via 

- SSP (30 e CPF n°  134 090 y) 91, residente e domiciliada em Foni)osa 
- GO á Av. Vale C  '

1d

TP73801-100  O Conselho Fiscal ficou assi Constituído M
a
ria Aug

as
ta
ro.

Cesárioe Tes. brasileira ,  solteira, maior, professora, portadora da Cl a° 1 675961 e do CPU a" 
311 787 741-04, residente e ddmjcijiada em Formosa 

- GO á Av, Valeriatiu dc Lau 
937, CEP 73801-100; Nel]j Inõz flujecon brasileira, solteira, nlaior. proíèssora, 
poadora da Cl n° l$/R990'066 SSP/SC e CPU a° 433.620,600 

- 72 residente e 
domicjliada em Brasília no SCAN, Av. W 5 None, Quadra 906, Conjunto "0", CLI

7  
7790-060 Marinês de Assis, brasileira, solteira, maior, professora, portadora cia Ci o 
5501 535 SSP(Go e do CPU n° 584714055.ç4 residente e domiciljada em Posse- 

(.30 a 
Av, Pe, Trajario, 209, CEP 73900-000 As'associados eleitas aceitaram os 

Ca:'gs 
lhes foram conferidos pela Assembléia, A cerimõnia de posse fôl realizada na Capela, 
com um ato de ação de graças, pelos 

anços e reliações  da Enud'ade e pedindo 
também a proteção de Nossa Seora Aparecida, Padroeira do Brasil, para a Diretc'i'irt 
do Conselho empossado, cujo mandato será de 12 de outubro de,, 2014 a 12 dc outubro de 2017. Nada mais havendo a tratar,  eu cretária, lavrei a presente Ata Que, após lUla e 
aprovada será assinada por ruim e pela Diretora Presidente 
Brasília, 12 de outubro de 20] 4. 

, . Diretora Seerettjria Clair Fernajides Valente 
'°''-''- 

Diretora Presideu,te: Maria Célia Pir,eiro de BritoS 
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Ata do Conselho Diretor da Sociedade de lustrrição e Assistência Social - 

SIAS realizada no dia 29 de julho de 2005. 

Aos vinte e nove dias do inês de julho de dois mil e cinco foi 

realizada a Reunião da Diretoria da Sociedade de Instrução e Assistência 
Social - SIAS lia sede da inantenedora, situada no SCAN A v, W5 Norte 

Quadra 906,. Conjunto "O", contando com a presença de todos os iticinbros. 
A Diretora Presidente, Rosa Foglia, apresentou a pauta que t ata so bi e a 
abertura do Cadastro Nacional de Pessoa juridica 

- CNPJ. da "Casa dos 
Sagrados Coraçêes", cujo endereço é o seguinte: Rua Ur. Heitor [3astos-
Tigre, n° 32, Vila dos Funcionários, CFP: 47800-000 Barreiras 

- 131\. A 
Diretoria aprovou a aberi ura do CN P1 como Fil aI da Sociedade de lnst rução 
e Assistência Social - SIAS, Tão logo esta filial lenha o CNPJ, será iuinbéjii 
inscrita na Secretaria Municipal de Assistência Social, para fins de Utilidade 
Publica Municipal pois a "Casa dos Sagrados Corações", mantém os 
seguintes Projetos de Proteção Social: assistência a criaiiças em situaçào de 
risco social de (o a 16 anos, através do 'Centro de Promoção liutiiaiia 
Eugênia Ravasco''; Pastoral Social de Proteçúo às Crianças e às Màes 
Gestantes e visita às Famílias; Proteção Social de acompanhamento a 
adolescentes e jovens; Proteção Social a idosos e doentes. Nada mais 
havendo a ser tratado, a reuniâo foi encerrada, da qual 1 aviei a presente Ata, 
que lida e aprovada, passa a ser assinada por mim Diretora Secretária e pela 
Diretora Presidente. 
Brasília, 29 de julho de 2005 

-- 
r;í,.flrH . r •:, :: 

'». 

Secrctkria:tvtamia Ciia PinhetiJUe 13mLto 
1. rLt 
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1•'- 
CICERO FACUNDES DE SOUZA 

MARIA ALVES DE OLIVEIRA 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ SOCIEDADE DE 
- INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NA FORMA 
ABAIXO: 

- 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração 
virem, que aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (27112/2013), 
em Brasilia, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, 
Escrevente, compareceu como OUTORGANTE: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO - E  

ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecida no SGAN Quadra 906, Conjunto G, Asa Norte,. 
Brasília-Distrito Federal, inscrita no CNPJ - sob o n° 33.812M74/0001-81, neste ato 
representada por sua diretora presidente: MARIA CELIA PINÀEIRO DE BRItO, brasileira, 
declara ser solteira, maior, professora, portadõra da CI RG n.°  104.351 SIC/GO e do CPF - - 

n.° 098.602.741-34, residente e domiciliada no SGAN Quadra 906, Conjunto G, Asa Norte, 'Qç - 

nesta Capital, conforme o Estatuto Social devidamenteregistrado e arquivado sob o n.° 
933, do livro n.° 05-A, em 23.07.1971, protocolado e microfilmado sob o n.° 55197, em Mi 
.25.11.2003, no Cartório do 11  Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas Brasilia-DF e Ata 
Eletiva, devidamente registrado e arquivado sob ,o, nY 933, do livro 'nY a-05, em 

- 23.07.1971, protocoIadoe microfilmado sob o n.° 0105276, em 24.01 .2012, no Cartório do 
10 Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas Brasilia-DF, com cópias arquivadas nestas 
Notas, reconhecida e identificada como a própria, por mim Escreventõ, em, face dás 
docuitentos que me foram apresentados e de cuja capacidade juridica dou fé. E por ela 
me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui sua bastante 
PROCURADORA: DILIA FAGUNDES DE SOUZA, brasileira, solteira, maior, professora, 
portadora da Cl RG n.° 20.748.006-06 SSP/BA e do CPF n.° 162.667.570-87, residente e ji' - 

domiciliada na Rua Dr. 1-leitor Bastos Tigre, n.° 32, Vila dos Funcionários, na õidade de 
Barreiras, Estado da Bahia, - a quem confere amplos e especiais poderes para representar 

- 

ativa e passivamente a outorgante, podendo representá-la perante as Repártições Públicas, 
Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral, Repartições Públicas do Estado da Bahia, 
seus Departamentos e Secretarias, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito Público ou privado, 

- 

Cartórios de Registro do Estado da Bahia,' Sociedades de Economia Mista, Estatais, 
Paraestàtais, Receita Federal, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho, Sindicatos;, 
Comércio e Indústria, nos Bancos e Estabelècimentos de Créditos em geral, inclusive o 

, 

BANCO DO BRASIL .S/A, BANCO BRADESCO, DFTRANS, INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL/INSS, - DETRAN, CONTRAN, DNIT, DELEGACIA DE ROUBOS E ci 

FURTOS:  e onde com esta se apresentar e for ncessário, reqiierer, alegar' e assinar o que 
, 

'for preciso, juntr, apresentar e retirar documentos, 'apresentar e assinar quaisquer guias, 
- 

, 

requerer certidões, alvarás diversos e demais autorizações, abiir, abompanhar e dar .' '-"•' 
andamento a processos, pedir 'hstas,  cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar 
e/ou receber importâncias, sejaa que titulo for, dar e aceitar recibos e.quitações, comprar e 

, 

vender mercadorias do ramo a firma, assinar documentos fiscãis e faturas, promover e 
efetuar endossos e avais em(tit41os para descontos bancários, assinar borderaux, admitir e/ou , 

demitir empregados, assinak  e \ou dar baixa em carteiras de trabalho; fixar ordenados e - 

atribuições, promover e efettar Iteraão-de anotações em carteiras de trabalho, nomear : 
prepostos junto a DELEGAÕ¼IA  \DO TRABALHO E OU JUNTA: DE CONCILIAÇAO E 

-. 

-T 

JULGAMENTO, INSS, RCE!T' FEDERAL, abrir, movimentar e ou liquidar contas 
correntes, emitir, endossar, réquè'rer, descontar e assinar chêques, verificar saldos, fazer .: 
depósitos e retiradas,/oliitar\eidratos de contas e talões de cheques, .reconhecet e ou - 

25 « 
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... 

contestar saldos; assInallojtfQ%))distratos e-aditivos contratuais de prestação de serviços, --1•-,• 

ajustar cláusulas e condições7t€ipar de concorrências públicas e ou particulares, licitações, 
'--: 

tomadas de preços, cartas-convite, pregões, retirar editais, participar de aberturas, de  

licitações, acordar, discordar, dar lances; interpor recursos, prestar declarações.e inforrriações, 
solicitar e/ou cadastrar senhas, ccJnstituir.Advõg'ados com poderes da cláusula AdJudicia, ê os'..

'' 
 W.  

mais necessários perante qualquer Instancra, Foro ou Tribunal em Juizo ou fora dele enfim 
.., 

praticar os demais atas aos finõ deste mandato: VEDADO O SUBSTABELECIMENTO.' .7-
CERTIFICO que a qualificação da procuradora e a descrição do 'objeto do presente mandato 
foram declarados pela outorgapte, a qual se responsabiliia civil, e. criri-iinalmente por, sua 
veracidade, DEVENDO. ,,A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EX191DA'DIRETAMENTE 
PELOS ÕRGAOS E PESSOAS A QUEM ESTE,INTERES5AR E, de/corno assim. o disse, 

-' do que; ddufé, me pediu que lhe Iavrassea presente; o qual feito p l e sendp lido em alta •e -"L 
bem clara voz, o achou em tudo conforme outorga, aceita e a*i a DISPENS DAS AS 
TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEL A autenticidade des'te4 oderá ser nsultada -; 
através do site: wwwcartorios.con,,br, insrindo os dados d& 

' o. conforme 
nota no rodapé. Emol.'R$ 28,00, recolhidospela guia n129061 - 7 

, 
ESAR ';- 

'COSTA FILGUEIRAS, screvente lavrei bpresent ato. E eu, 
' •.',AROLDODE 

SOIJZA ARAUJO Esc(egi\Autorizado, conferi li e ence~~ro sente ato, colhendo a(s)
assinatura(s) E eu ) 3 EDIMAR MENDONÇA O OS TabeliãoSubstituto
dou 'fé assino. SeijFT2o13oog1851221yAJS c'onsultar o'. selo' acesse  
www.tjdft.jus.br

:- 

o 

SOCIEDÀOE DE]NSTRUÇÃO-E ASSiSTÉNCIA SOCIAL 
- ' - MARIA CELIA PINI-IE1RO'DE GRITO 

r.ra,Â.., n-,.-:...s' 

- 

Ç. 

\v ' '
o  

ff1 
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Certidão 
Cerbdao. Extraída Reprograficamente do ato lavrado em 27/12/ 2013. 

- No Livro 4231 às Folhas 1201121, Era o.que continha em dito livro e -J - 

• fohas com relação ao pedido, de onde fiz extrair a prõsente cert:'dão, a f J qual me reporto e dou fé. Para consú!tar o se!o acesse vnÁ'.Udtt.lus.br 
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Brasília - DF, 11 de Janeiro de 2017 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SOCIEDADE DE INSTRL1 CAO EAS• SISTTNCIA SOCIAL (MATRIZ E 
FILIAIS) 

CNPJ: 33.812.074/0008-58 

Certidão P. 
U. i/S»fl00 1 cL 

Expedição: 16/05/2017, às 11:49:40 
Validade: 11/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contadç:s da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SOCIEDADE DE INSTRUCA0 E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNFJ sob o fl °  33.812.074/0008-58, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores TrabaihsLas 

Certidão emitida com base no art. 612-A da Consoiidaç,ç, das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n °  12.140, de 7 de julho de 20]], e 
na Resolução Administrativa n o  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 21 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são dere sponsabi idade dc 
Tribunais do Trabalho e estio atua:izados atã 2 (dois) dias 
anteriores à data de, sua expedição 

No caso de pessoa juricica, a Cercidan a Lesta a empresa em. 
a todos os seus estabelecimentos, agãic:as ou filiais. 

A aceitação desta cecidão condicione-se à verificacão de 

autenticidade no portai do Tribuna] Sucerior do Traba] 
Internet (http://www.ts "-..jús.br) 
Certidão emitida gratuitainence. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Traba.Jh i st as constam r3 

necessários à idencificação das pessoas naturais e juridicas 

inadimpientes perante a Justiça do Trabalho quanto ás ohrqações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada era juinado ou ri 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 

recolhimentos prevrdenciard.os,ahc!rïnrarir)c; a curtes, 
emolumentos ou are co] himentos de rermi riad:.s lei;ou 
de execução de acordos firmados nerante. o M.rrL istér 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia 



Prefeitura fvlunicipal de Barreiras 

AVN CLERISTON ANDRADE, 729 

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47605-900 

CNPJ: 13.654405/0001-95 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número:. 001046/2017,E 

1 

Nome/Razão Social: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nome Fantasia: CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 

Inscrição Municipal: 000009046 CPF/CNPJ: 33.812.074/0008-58 

Endereço: RUA HEITOR BASTOS TIGRE, 32 

VILA DOS FUNCIONARIOS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉITOS QUE VIEREM A 

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE. ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICíPIO. 

Observação: 

Esta certidão foi emitida em 16/05/2017 com base no Código Tributário Municipal. 

fllidão válida até: 14/08/2017 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Murcipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 5600002673230000106485090001 0462017051 61 

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua 
autenticidade na internet, no endereço eletrõrúco: 
https:/fbarreirassaatrjcomijr Económico 

- Certidão Negativa - Verificar Acleiiicidade 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, . 

Impresso em 16/05/2017 as 14.29.Or 
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GOVERNO DO ESTADO DA IL%UIA Erntssào: I2'0312017 10:25 

SECRETARiA DA FAZE.M)A 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Enitida para os efeitos dos arb. 1130114 da Lei 1356 de 11 de dezurt,o de 1981 
- Código 

Tgljnjtãie do Estdto da B~X  

Certidão r 20170480737 

.zZo sccjr 

tsciçto ESIrAUQr& CNFJ! 

flSI1G14eog5.t 

F_una certifcazb qdJe não csnstatt até a p eti,te data, pencténSs da 5es~fw~ da pessoa tts ca tanidica cjrna 
n itfrt adinriSSss ptuir esta SestrÉ 

Esta certidão engloba todos os seus estatiehdmentos quwzto a inexSência de dabitos indusive os insultos na OMda 
ASa, de cw 'a da P ccutadtçtja Geral da Estada rsaIa&o Seltn da Fazenda PJItta do Esladz da Baba 

cc&zw çuásqwiar diÉltttns «pae we= a SE açiwraticas pesteriSiiremt, 

Entia em 12/tW2017, amiorme Portaria n°  91", sendo v'ãkla pci 60 dras, contados a parti, da data de sua 

VMda com a apreseltação uz'pJnU do czlao 0i41ml de atsalçâo rw CPF ci to CNPJ da 
da RSrata Federt do ft&istamda 

li 
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rnpresa/C  f/C  f!FgeCFS  16/05/2017 mel Papel
15223128&vrçRu'=1~ 

Certiticado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 3381207/o0o8-5e 

Razão Social: SIAS CASA DOS SAGRADOS CORACOES 
Endereço: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 / VILA DOS FUNCIONAm / 

BARREIRAS / BA / 47800-160 

A Caixa Econômica Federal, no USO da atribuição que lhe confere o Art, 7, 
da Lei 8036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

- FGTS 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS, 

Validade: 15/05/2017 a 13/06/2017 

Certificação Número: 2017051501405939351250 

Informação obtida em 16/05/2017, às 14:21:27. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa; 
www • caixa. 90v. b r 

hltps:/fwwwsifgecatxa Papel 
111 
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,~ MINISTÈRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL 
CNPJ: 33.812,074/0001 -81 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (REB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os árgàos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei o2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:llwww.receita.fazendagov br> ou <hltp://wwwpgfn íazenda.gov.hr>, 

Certidão emitida gratuitamente com base na Porturia Conjunta RFBIPGFN n2  1,751, de 02110/2014 
Emitida ás 11:21:19 do dia 04/05/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 31/1012017. 
Código de controle da certidão: 13886,E320.76E13,6337 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 


