
banco ao braisn h,ttps:/iaapj.bb.com.brlaapj/homeV2.bb?tokenSesno=fe345b7ef7d5  

A33621535 161951034 
Transferências entre contas correntes BB 21/07/2017 16:08:40 

O 33924 
Debitado 

Nome $00 IN$TRUCAO E A$$ $00 

Agência 231-3 

Conta corrente 46644-1 

Creditado 

Nome ANA LUCIA DE 0LlVElF 

Agência 3338-3 

Conta corrente 19785-8 

Valor 104076 

Date 24/07/2017 

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAOIJNOES DE SOUZA. 

Serviço de Atendimento ao Conaumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorla 88 0800 729 5678 
Para detdentee auditivos 0800 729 008$ 

II 

1de! 21'07/20I7 16:0; 



banco 00 brasil 

úL1 Transforências entre contas correntes BB 

Debitado 

Nome SOC INSTRUCAO E ASS SOC 

Agência 231.3 

Conta corrente 46644-1 

O md Fia do 

Nome PJ410N1A VERBENI MSANTCS 

Agência 231-3 

Conla corrente 41464-6 

Valor 129922 

Data 2410712017 

A336211535181951038 ) fl fl 
21/07/2017 16:10:16 U Q U 25 

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA, 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 0uvldoria 96 0800 729 5878 
Pera defidentes auditivos 0800 729 0086 

¶4'  

Idel 
21107/2017 6:10 



Duiluti uu nrasiu litips://aapj,bb.com.br/aapj/honieV2.bb?tokenSessao=71694090  14e 

Transferéncias 
A336310904203735014 2 

n  
entre contas correntes BB 31/07/2017 09:12:35 

Debitado 

Nome SOC INSTRLJCAQEASS 800 

AgõneJa 231-3 

conta corrente 48644.1 

Creditado - 

Nome CELA FREITAS ARAUJO 

Agência 231-3 

Conta corrente 62939-1 

Valor 862.04 

Data Nesta data 

Transaçâo efetuada com susso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA. 

Serviço de Atendi,iento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 øLtvldoria OS 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0086 

II 

o  t-  Mo 

1 de 1 
31/07.t2017 09- 
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Banco do Brasil 

Transferências entre contas correntes BB 
A33D210943254078012 

21/07/2017 095050 

Debitado 

Nome SOC lNSTRUco E ASS SOC 
- 

AgênS 231-3 

000030 Conta corrente 46644-1 

Creditado 

Nome IZASELA LOPES MATOS COSTA 
Ag&icia 231-3 

Conta corrente 63550-2 

Valor 1,299,22 

Dela Nesta data 

Transaao efetuada com sucesso por: JM43815 DILIA FAGUNDES DE SOUZA, 

Serviço de Atendimento ao Consun-jidor 
- SAC 0800 729 0722 

Ouvidorie BB 0800 729 5678 
Para deficientes audItivos 0800 729 0088 

Ii 

httPs://aapjbbcombr/aapj/homev2bb?tks 
54f6d6# 



•'utt')'J uv 1JLaJI 

16b6dód3,,. 

A330311430215373037 
Transferênojas entre contas correntes 88 31/07/2017 145442 

Debitado 

Nome 500 INSTRUCAO E ASS 50C 
Agõnota 231-3 

O O 931. Conte corrente 
• 46644-1 

Creditado 

Noma JADElRt5 CARNEIRO SANTOS 
Agencia 231-3 

Conte corrente 52649-5 

Valor 1.991,49 - 

Data Nesta data 

com sucosso por JM43816 IA FAGUN DES DE S0U. 

Sen,iço de Atendimento ao Consumidor 
- SAC 0800 729 0722 

Ouvidoria 60 0800 729 5676 
Pera deficientes auditivos oeoo 729 0088 

1 de 1 

3110712017 4:55 



Banco do Brasil https://aapj.bbcombr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7c2  I6b6d6d3. 

- A330311430215373027 

Transferências entre contas correntes BB 31/0712017 14:49:36 

Debitado - 

Nome 500 INSTRUCAO E ASS S0C fl fl ( ( 
ti ti u Agênda 231-3 

Conta corrente 466441 

Creditado 

Nome JAIZA NATALIA O SANTOS 

Agência 5746-O 

Conta corrente 5388-4 

Valor 129022 

Data Nesta data 

Transaçflo efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0600 729 0722 Ouvtdoria 313 0800 729 5678 
Paro deficientes auditivos 0600 729 0068 

1 dei 31/07/2017 14:- 



https://aapjbb.00nl.br/aapj/h0mev2bb?tokensessac=70ad4e50f950  

Transferências entre contas correntes BB 
A3333115012 76 4 2 20 12 

31/01/2017 15:06:46 

- 

Debitado n n n n 
-- 

Agência 231-3 

Conta corrente 46644-1 

creditado 

Nome KAIAMAR DC DE ALENCAR 

Agência 231-3 

Conta corrente 63506-1 

Vetor 101204 

Data Nesta data 

?iiação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOIJZA, 

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Quvidoria 3D 0800 729 5676 
- Pera deficientes auditivos 0800 729 0068 

II 

Idel 
31/07(2017 5:06 
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Banco do Brasil https:Haapj.bb.com.br/aapjíhomeV2.bb?tokenSessao=7c216b6d6d3... 

[T' 1 Consultas - Emissão de comprovantes — 

31/01/203.7 - DM400 DO BRASIL - 09:17:34 
023100231 SEGUNDA VIA 0009 

COR0VANTE DE ~SFERENCIA 
DE CONTA CORRENTE RI CONTA CORRENTE 

CLIENTE: 800 INSTRUCAO E ARE SOC 
liGENCIA: 0231-3 CONTA: 46. 644-1 

DATA DA TRARSFERENCIA 31/07/2017 
NR. DOCUNENTO 550.231.000.058.018 
VALOR TOTAL : 1.043,11 

TRASSFERIDO PAPA: 
CLIENTE: LUAJIA C BEZERRA OLIVEIRA 
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 58.018-X 
NR. 000UNENTO 550.231.000.046.644 

NR.AUTENTICACAO E.CE9.8F3 .07F.EAD.423 

A 33 D3 114 30 2 15 37 30 11 
3110712017 14:37:01 

35 

Transaç90 efetuada com SUceSSO por .J5443616 DILIA FACUNDES DE SOUZA, 

1 dei 31107/2017 14:. 
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Banco do Brasil tittps:J/aapj.bb.com.br/aapj/bomeV2.bb?tokenSessao=7c2  1 6b6d6d3. 

Debitado 

Nome 

Agôn cia 

conta cornonte 

Transferências entré contas correntes BB 

soc INSTRUCAO E ASS SOC 

231-3 

46644-1 

A33D3114302r537301: • 
'1 fl 

31/07/2017 14:43:4&t /3 3 3 O 

creditado 

Noma MARIA MVIER DOS SANTOS 

AgÔncia 231-3 

conta corrente 42123-5 

Valor 1.44922 

Data Nesta data - 

Transaçao otetuada com sucesso por J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA. 

Serviço de Atendimento ao consumidor - SAC0600 729 0722 Ouvidorta 660500 729 5576 
Para deliclenlos auditivos 0800 729 oosa 

1de 1 31/07/2017 14:4/ 
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Banco do Brasil 
16b6d5d3 

Transforências entre contas correntes BB 

Debitado 

Nome $OC INSTRUCAO E ASS soc 

Agência 231-3 

Conta corrente 46644-1 

Creditado 

Nome MONICA MAPIA $ CAVALCANTE 

Agência 5146-0 

Conta corrente 25051-1 

Valor 1299.22 

Data Nesta data 

A3303 1430215373030 
31/07/2017 14:50:32 

n n r 
u 

r  
uu 

Transação afatuada com sucesso por: .15443818 DILIA FAGUNDES DE SOULA. 

Serviço da Atendimento ao Conumldor - $ÃC'0600 729 0722 Ouvtdorie EU 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

0 

1 de 1 
3 1/07120 17 14:5C 



Banco do Brasil 
https://aapjbb.com.br/aapj/homev2bb?0k6s5g5607 6b6d6c13.., 

L11 
Debitado 

Nome 

Agência 

Conta Con-ente 

Creditado 

Transferências entre contas correntes BB 

SDC tNSTRUCAO E ASS 8OC 

231-3 

46644-1 

A33D31 1430215373024 
31/07/2017 14:45:04 

Nome NEURtANE SANTOS SANTANA 

Agência 3336-3 

Conta correnie 21245-5 

Valor 1.066,25 

Data Nesta data 

efetuada m sucesso por: J5443818 DiLIA FAGUNDES DE SOUZA. 

Sorvio de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5675 
Para defidentos audItivos 0800 729 0088 

1 de 1 
3]'07/20]7 1418 
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w] 
Debitado 

Nome 

Agência 

Conta corrente  

Bancb doHrasil 

A336201116701173018 
Transferências entre contas correntes BB 

20/0712017 11:3534 

000945 
SOC INSTR1jCAO E ASS 500 

23 1-3 

46644- 1 

Creditado 

Nome SILVANA BARBOSA SANTOS 

Agência 231-3 

Conta corrente 46225-X 

Valor 199149 

Data Nesta data - 

Serviço de Atendimento ao Consumidor 
- SAC 0800 729 0722 

Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

htlPs:f/aapjbbcombr/aapj/homeV2bb9tokensessao6obgogl 5e59b133d533f973b549a17# 



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 33.812.074/0008-58 

DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO 



1-, OflUIU ;5L !  -t 

- a- 
(. 

CÍ  

$t  

- Brasíha DF 
- 2003 



A Sociedade de Instrução e Assitência Social 
- SIAS foi fundada em 

q 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 
S grados Corações de Jesus e de Maria, também denominada lnstftuto 
A 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 no 

i de Janeiro à Rua Almirante Alxandrino n 2  1112, no dia 5 de março de 
i71, para melhor atender as unEdades de Formosa, Colégio dos Sagrados 
Corações e Brasília, Creche dos Sagrados Corações, foi transferida para 
Brasília 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 MeRo Castro Menezes) na cidade do Rio de 
Janeiro - GB, no dia 3 de novembro de 1961 no livro 'A", sob o número def 
ordem 9.034 e do Protocolo n 2  22.671, Ltvro "A" 3. 

A primeira Diretoria eleita pela Assembléia Extraordinária realizada, 
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;F 
Secretária - Carolina Quaglia; Tesoureira 

- Assunta Tatone; Conselheiras - 
Crocifissa Conti, Linda Luisa D'Ascanio, Angela Rosa Alieva e Elmosa 5aad 
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 19  Oficio dcl 
Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoa jurídica, no dia 23 de julh o  
de 1971, apresentado sob o nQ 14470, e registrado no livro "A' 

- 5, sob o 0Çr 

1-... 

..J.Irr 

LI, 

ISdu: TJ 

IAt.FREDO 



,3j.Ç•çt w:? :t.' 

ro e tina ivaaaes 

TI Da denominação, caráter, duração, sede e foro 
1 

•.k )' ...."C - 

-.Art. 10  --A Sociedade de Instrução e Assistência Social, também designada 
pela sigla SIAS, fundada no dia 15 de maio de 1961, é uma Pessoa '  
Jurídica, de direito privado, de fins não econômicos, Assocaçâo 
Beneficente de caráter Educacional e de Assistência Social, 

Art2°duraçãodaSIAS é por tempo indeterminado 

: Art. - A' SIAS, tem sua sede no SGAN Quadra 906 Conjunto "G', Av. W  51 
. N.oct&.Brasília - DF, CEP 70790-060. 

Ãrt 4'Fi&êleIto o- Foro da Comarca de Brasília, DF;para dirimir eventuais 
'dia*idas o'u litígios sobre quaisquer assuntos relacionados com a, 
sIAs: 

s finalidades 

A
. 

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

Fundamental e Médio; 
li - prestar assistência à criança, ao adolescente, em regime sóciol 

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

- . 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, paral 
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 compromisso' 
com os princípios evangélicos; 

VIII - oportunizar aos jovens, espaço para capacitação e habilitação 
profissional, com orientação vocacional, espiritual e 
biopsicológica. 

rt, 6 ° Dentro de suas possibilidades e, na medida m q'ue'.as 
circunstâncias o permitirem, a SIAS poderá 

: 

como pensionatos e outros, que beneficiem a juventude Jdio 
a mais necessitada. 

. 

/- 

t 



+ 4rt 70  A SIAS, no atendimento de suas finalidades, não faz qualquerE 
d[scrimihação de raça, gênero, idade, nacionalidade, cor, credo 

.:reliioso;ildeotogia política e condição social, observadas as norrnas 

ega s. 

Das associadas 
:$ —n_s'fl1Tfl !fl 

1  .P Das associadas 
LÇ. 

Art,.8° A SIAS é constituída por número ilimitado de associadas, 
devidamente inscritas no Livro, Fichas ou Listagens competentes; 

Art. 90. São associadas da SIAS, ReHgiosas Professas da Congregação ds 
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 sequert 
subsidiãriamente, pelos encargos e obrigações da SIAS. E 

Dá admissão de assoëiada 

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

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

os direitos e deveres das assoctaøas 

• Art: 11 São direitos das associadas efetivas da SIAS:, ..... . 

- participar das Assembléias Gerais; 

li - votar e ser votada; 
111 - 

participar dos órgãos administrativos desde que elets c 

indicadas dentro das competências previstas neste Estatuto! 

Social; 
- 

yeras&stência què lhes assegure o eficaz desempenho de 

- 

4u. FINO E?WTA ejtssqgurada a formação permanente de vida consagrada. 

O .??usociada poderá ser impedida de exercer direito ou, 

.Si.WP,t, de b 2 e Phe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos 
--

. 
&a..iaiforma previstos nesse Estatuto. 

Jil .criAhte t1TflA 

jus.bt 

v' 
/1 



Art 12 São deveres das Associadas da SIAS 
- 

- cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 
• ii- manter conduta ética e compatível com as finalidades da SIAS; 

III- exercer- o:cargs e ofícios que lhes são confiados; 
IV - participar das Assembléias Gerais; 

- contribuir com seu trabalho e dedicação à consecução das 
finalidades da SIAS; 

VI - cumprir e respeitar as decisões da Assembléia Geral e da 
Diretoria, 

Art, 13. A SIAS assegura à suas associadas.: 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 associ 

Art.14 As associadas podem ser demitidas de cargos, funções» 
departamentos e comissões, pela Diretoria; ......m 'caso de" - 

transferência (segundo o Direito Próprio), remoção, por não aptidão 
ao serviço ou a pedido da própria associada, 

a exclusão de associa 

Art. 15 A exclusão de associada se dá por meio de procedimento 
administrativo, em processo de exclusão do quadro associativo, por1  
decisão da Diretoria, "ad referendum" pela Assembléia Geral, 

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

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

'ArtI7 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 constarão'deregistr'o':'em... 
competente. 

•. . :. • :.. ' ...: 

Art. 19 É assegurado à associada em processo de exclusão,, o ,djreito.:'deH. 
ampla defesa. • . 'í''j . 

• 
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constituição e organiza çâo 

rt. 20 A SIAS, é Constituída e organizada por religiosas da congregaçã o ! / 
das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria 

- Instituto' Ravasco, e rege-se pela IegisIaço brasileira e, subsidiarjamente 
pelo código de Direito Canônico e pelo 

Direito Próprio 

Art, 21 A SIAS é governada pela Assembléia Geral, pela Diretoria e pelo, 
Conselho Fiscal, 

Da Assembléia Gera 

Do conceito e da constltuiçao da Assembléia Geral 

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

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

Da convocaçao lflstalaçao e funcionamento 
da Assembléia Geral 

Art. 24A Assembléia Geral é Convocada pela-Diretora Presidente e em sui ! 
ausência ou impedimento pela sua sübtituta legâl. 

Art, 25 Em caso de relevante interesse social,fia assegurado a um qu i n  
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 dej 
comunicação. 

Art. 27 Em casos especiais e de urgência a Diretora Presidente poderá, 
cohvocar a Assembléia Geral em prazo inferior ao estabelecido no; 

INC 

a Geral reúne-se ordinariamente a cada ano, e:
)rdlna

Ir
rlamente sempre que for convocada pela Diretora 

dt-e o por sua substituta legal. 

e- 
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Art, 29 A Assembléia Geral se instala, funciona e delibFï)deéém 
primeira convocação com o mínimo de 2/3 (dois terços) do número1  
deassociadas e em segunda e última convocaçãomeia hora apósj 
com qualquer número, deliberando pela maioria simples das: 
associadas presentes. 

.J.I..:t.:;..A;,3..í:Lcai.assegurado . à. Diretora Presidente o voto de desempate .nas .......... . . Ms:embléias Gerais: 

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

..................f+bféiáGeal Eletiva, a presidência é exercidã por 
...uma associada eleita na sessão de abertura da Assembléiaj 

.................j..c.tamente com uma ou mais moderadoras, 

.......:Das competências da Assembléia Geral 

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 r&atório de atividades da SIAS, com, os respectivos 
balanços financeiro e patrimonial, consubstanciados do1  
parecer por escrito do Conselho Fiscal; 

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

VIII - traçar a polftica e as estratégias de ação da SIAS, para me!h0r 
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 irióveis da SIAS, 
XIII - deliberar sobre recurso interposto por assoçi çta eçluíØd ....... -.-- 

SIAS, observando o Direito Próprio e o Direito Can&niçQA  
.........,..' 



§ 1° Em relajs incisos III IV e XIII a Assembl éi a e conv 
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. 

cl, 

§ 2 0  Em relação ao inciso V, a SIAS so pode ser dissolvida ou exünta 
quando não mais cumprir suas finalidades estatutarias cmi 
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) 
nas convocações seguintes. 

Da 

Da Diretoria 

Art. 34 A SIAS é dirigida e administrada por uma. Diretori assimi 
constituída: 

- Diretora Presidente; 
11 - 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 Diretoria 

• ._&EL3LQ{nfletLRiretoria: .. 

4o O IdO DE wrjTs o e fazer cumprir o Estatuto e as decisões das 

L; CO 1 
pepléias Gerais; 

da.,Lei u3/9. ?- pamitir1e demitir Associadas; 
\RASIL A/OF, O Mi hhneat e empossar as Diretorias dos Estabelecimentos; -----------':4crLar..rgos, funções e comissões, nomear os seus titulares e 

O DARES F1TOefinir bs competências; 

se1oT3DFT5í6OQ12y5ropor  ià  Assembléia Geral a reforma do Estatuto; 
O1í'univeI no sue Ww,t3dri- 



VI - estabelecer o regimento interno, se neceStLLt't_ . 

- 
Vii elaborar os critérios de gratuidades oferecidas pelas suasl 

• 

- 
filiais; - 

- ..ilidecidir, . com a anuência da Assembléia -Geral, sobre; 
- 

- - aquisições, alienações e doações de bens irnóvek da SIAS» 
observando o Direito Próprio; 

IX - elaborar anualmente o Relatório das atividades da SIAS 
- 

-. - 
apresentar a -prestação de contas de sua gestão para a 
Assembléia Geral;  

- 
. X - aceitar a renúncia de um membro e nomear a substitut:ai 

interina ao cargo vacante na Diretoria até a realização da' 
Assembléia Geral; - - - - 

- -- -Xl - 
deliberar sobre a fundação de uma nova Filial e/ou Instituição 

- --:' 'vincúlada --  bem como sobre a extinção e/ou modificação de 
qualquer uma já existente; 

Xll-.supervisionar e acompanhar as Filiais e os Departamentos; 

Xtll - elaborar anualmente o Plano de Trabalho da 5lAS; 
- 

XIV --interpretar os dispositivos estatutários- --e resolver- os casos 

- omissos, de conformidade com as Leis específicas que regem o 

- - assunto. 

Das competências especificas dos membros da Diretoria 

RETi8 Compete à Diretora Presidente: - - 

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

li -- representar a SlAS, ativa e passivamente, judicial e extra---

judiciaImente em suas relações com terceiros; 

III - 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 assinandoj 

individualmente ou com a Diretora Tesoureira da S1AS, como' 
também delegar outras associadas para que exerçam essas1 

- 
funções; 

VI - exercer o voto de desempate; 

Art, 39 Compete à Diretora Vice-Presidente; 
- 

auxiliar o Diretora-Presidente no exercício de sua função: 

II - substituí-la, em casos de mor-te, renúncia, ausência ou 

eventuais impedimentos; ..-. --- 

III -'- desempenhar encargos que lhe forem confiádos ØeLDiret6rai 

Presidente 
- ---------------- - -:a-.'-- - 

:-\rl 
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40 Compete à Diretora Secretária: 
1 - 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 Hvros» 
documentos, correspondências e papéis da secretaria; 

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

Art, 41 Compete à Diretora Tesodreira: 
- 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 oportunal 

aprovação)  assuntos de natureza econômica e financeira de 
interesse da SIAS. 

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

Do Conselho Fisca 

Do Conselho Fiscal 

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 dotonselho 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, 

LLCcnseftQ Fiscal, reúne-se anualmente e, extraordinariamente, 
1LMnetessá rio, 
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Art. 44 & Patrimônio Social da SIAS, será constituído por todos os bens 
1m6veis, móveis e semoventes de sua propriedade por todo'; 
aqueles que vier a adquirir, assim como por todos os legiL:mos; 
direitos que possua OU venha a possuir, 

Patrimônio pode ser aumentado por todos ÕS'tÍtüloS'Iégftimos de 
iaqukição'e posse, 

os recursos econ cos e financeiros 

rt'....'4 Os'Rètursosfjnancejços..da. SIAS, são provenien tes de 
- rendas ou rendimentos de seus bens e/ou serviços; 

II - auxílios e doações de pessoas físicas e/ou jurídicas; 
III - receitas decorrentes de contratos ou convénios de prestaço 

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, 

'Art•;»46 Ãnualmente, em 31 de dezembro, será levantado e encerrado o' 
Balanço Patrimonial, acompanhado das respectivas Demonstrações: 
Contábeis Financeiras, 

Art. .47 A SIAS mantém a escrituração dó suas récitas; despesas, 
ingressos, desembolsos e mutações patrim.ni'á'is, em livros 
revestidos de todas as formalidades legais que assegurem a sua  
exatidáo, de acordo com as exigências específicas do Direito, 

Das dsposições gerais e transitárias 

Art 48 A SIAS constitui e administra suas filiais, departamentos e tambi;i ti 

as instituições com personalidade jurídica própria, dehorninad'a 
"Entidades Vinculadas", dotando-as de recursos majs e 
humanos. 

ri 



49: A SIAS pódéorganizar o trabalho voluntário ao atendimento de suas 
ti na lida de s 1 n sti tu cio na 

50 O trabalho voluntário é disciplinado em Regimento Interno, devendol 
os voluntários firmarem o 'contrato de voluntariado" ou "termo de 
voluntariado", na forma da lei, 

Art. 51 É expressamente vedado às Associadas, contrair dívidas, conceder 
empréstimos, avais, endossos em favor de terceiros 

Art. 52 A SIAS aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual 
resultadõ operacional na manutenção e desenvolvimento dos1  

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; 

Art. 54 A SIAS não distribui resultados, dividendos, bonificações.! 

participações ou parcela do seu patrimônio sob nenhuma forma ou! 

pretexto; 

Art. 55 No caso de dissolução ou extinção do SIAS, pagos todos os 
compromFssos, o remanescente de seus bens, reverte em benefícIo 
de uma Instituição congênere, mantida pelas religiosas da 
Congregação das Filhas dos Sagrados Corações de jesus e de Maria, 
dotada de personalidade jurídica, devidamente registrada no 

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' 
doações feitas pelas associadas e/ou benfeitores. 

£_p.
tes aos usuários da 

Mbtia tocial, sem qualquer discriminação de clientela, de 
ce$a serviços gratuitos e permanen  

irãíhy'ada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a 
buko de bens e benefícios e a encaminhamentos. 

MUFl 9QÁRs FEITOSÃ 
1 SCREVENTEAUQRIzDU 
IS1CTJDFT Ü16OO9O252t2SWA 
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• - •estejam Vinculadas; 

:. Art. 58 À siÂ - 

o  
de iHdivíduo du deôciedade ehl 

carátet beneficente de assistência social. 

Á}tT 59.0 exercício social da SJAS, coincide com o-ânb civH: 

............ 
...Art. 60 Os casos omissos ou duvidosos, na interpretação - deste Estatutoi 

..os pela Diretoria,cabendo recurso à 
., Aséblé)a Geral, - . . . ... 

- .. . Art. 61 O presente Estatuto Social, revoga as disposições contrárias e 
.................... anteriores, entrando em vigor na data de seú»reistro no Cartório t

.
-......... 

- 

e- 

Brasífia - DE, 17 de novembro de 2003! 
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 .1 Ata da Assembleia Geral Eletiva da Sociedade de [nstwção e Assistência Social ra'lizada no dia 12 de outubro de 2014 
- Assembléia de eleição e tornada k pose '1. 

Diretoria e do Conselho Fiscal, 

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

- 1 
sede da Entidade situada no SGA,AV WS NortF Quadra 906, Conjunto "0". l3rasdi 

DE. A Diretora Presidente Maia 

ora 

Célia Pinheiro de Britc, abriu a SeSsu cu:rfufit ; ( 
pauta descrita na "Convocação» enviada às associadas. Após 'a 

ção inici,d, e 
conferido o quorum, a Diretora Presidente declaiou instalada a Assembleia Eletiva e idi 
apróvado o nome da associada Clair Fernandes Valente para secretariar os trabalhos 
Em sequência, obseando o disposto no Ari, 24, 27 e 39 11 do Estatuto inicio 
processo eletivo por "aclamação" confomie o Regimncn0 da Assembleia 

Os norncs compor a Diretoria e o Conselho Fiscal da Sociedade de 
A Instrução e siséincia Soctal SIAS, foram indicados pela assemblëia A s t 

pós o piocesso de eleição por aciamaçáo a 
Diretoria ficou assim constituída: Diretora Jresidente Maria Cália Pinheiro de 

Bruo, hdsileira, solteira, maior, professora poadora da Cl n° 104.351 SJC 
- GO e do CPF n° 

098 602 74 1-34, residente e dorniefliada em Brasília no SCAN, Av. W 5 None, Quadra 
906, Conjunto "G", CEP 70790-060; Diretora VicePresidente Joana d'Are Alves da 'Costa,  brasileira, solteira; 

 maior, professora ponadora da Cl n° 104.338 SIC- 0(3 e do CPF o° 195 
164 790-49, residente e domiciliada em Brasilia nc SCAN, Av W 5 

:ne 
Quadra 906, Conjunto "G", CEP 70790-060 Diretora Secretária, C}air ferniaies 
Valente brasileira solteira major, professora portadora da Cl n° 43 242 e do CPF

d 
 mn 028 869 431-04 residente e domiciliada cm Formosa 

- CO á Av Vale de 937, CEP 73801-100 Diretora Tesoureira, Maria Rosa de riano Casao, 
 Assis. brasileira, solteira, maior, professora, pofladora da CI n0  753 313 2' Via 

- SSP CO e CPF o° 134 090 5n) - 91, residente e domiciliada em Fomiosa 
- CO à Av Valeriano de Castro (fl7 (hP 

73801-100, O Conselho Fiscal cou assim constituído: Maria Augusta 

31 
Cesârio de 

Tônes, brasileira solteira maior, professora portadora da Cl a° 1 675961 e do CIF a 
1 787 741-04, residente e ddmjcjliada em Formosa 

- GO à Av. Valeriwia de 
937, CEP 73801-100; Nclli lnêz Bulegon, brasileira, solteira, maior, prolèssora 
ponadora da Cl n° 13/R990:066 SSP/SC e CPU n° 433 620 600 - 72, residente e 
domiciliada em Brasilia no SCAN, Av. W 5 Norte Quadra 906, Conjunte 

 7 90-060 - 
 Marinês de AssE, brasileira solteira, maior, professora, portadora da ci 

5 501 535 SSP/GO e do CPU n° 584714055-04 residente e domiciliada cri Posse- CO á Av. Pc. Trajano, 209, CEP 73900-000 As associadas eleitas aceitaram os ca:gos que 
lhes foram conferidos pela Assembléia A cerinlônia de posse foi realizada na 

Capela. com  um ato de ação de graças. pelos avançoser 
ões da Entidade e 

também a proteção de Nossa Senhora Aparecida Padroeiro do Brasil, para a Dirc:nH:, do Conselho cmpossado cujo mandato será de 12 dc outubro de 2014 a l2 de outubro de 2017. 
Nada mais havendo a tratar, eu sçcrctária lavrei a presente Ata que, após lide e aprovada, será assinada por mim e pela Diretora Presidente Brasilia, 12 de outubro de 2014 

(3 ( r Diretora Secretária: Clair Fernandes Valente 
Diretora Presidente: Maria Célia Pirdiciro de BrjtoJ; 
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Ata do Conselho Diretor da Sociedade de InsirLição e Assistência Social 
- 

SIAS realizada no dia 29 de julho de 2005. 

Aos vinte e nove dias do inês de julho de dois ruil e ci neo foi 

realizada a Rewiião da Diretoria da Sociedade de Instrução e Assistência 
Social - SIAS na sede da inantenedora, Situada no SCAN, Av. 45 Norte, 
Quadra 906,. Conjunto "O", contando com a presença de todos os nicinhros 
A Diretora Presidente. Rosa Foglia, apresentou a palita que trata sobre a 
abertura do Cadastro Nacional de Pessoa ,Juridica 

- CNPJ, da "Casa dos 
Sagrados Corações", cujo endereço é o seguinte: Rua D,. Heitor Bastes-
Tigre, no 32, Vila dos Funcionários, CEP: 47800-000 Barreiras 

- BA. A 
Diretoria aprovou a abertura do CNPJ como Filial da Sociedade de Instrução 
e Assistência Social - SIAS. Tão logo esta qlial tenha o CNPJ, será tuin['é;ii 
inscrita na Secreta ia Municipal de Assistência Social, para fliis de Utilidade 
Publica Municipal pois a 'Casa (los Sagrados Corações", trantém os 
seguintes Projetos de Proteção Social: assistência a crianças em situaçào de 
risco social de 6 a 16 anos, através do ''Centro de Promoção Humana 
Eugênia Ravasco'' Pastoral Social de Proteção às Crianças e às Mães 
Gestantes e visita às Famílias; l'roteçàa Social de acciiipaliarum. a 
adolescentes e jovens; Proteção Social a idosos e doentes. Nhda inata 
havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada, da qual lavrei a prescn te Aia, 
que lida e aprovada, passa a ser assinada por mim Diretora Secretária e pela 
Diretora Presidente. 
Brasília, 29 de julho de 2005 

. 

5eçtctuia Maiiu Cçtii i'UdI' 110 dc Bitw k, 1 
I 1 m csmdcnte Rosa i ogh 1 \c -c? 1 c 1 ' 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZS IEDADE 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 (27/12/2013), 
em Brasilia, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, ,erante mim, 
Escrevente compareceu como QQRGANTE: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E 
AS.SISTENCIA SOCIAL, estabelecida no SOAN Quadra 906, Conjunto G, Asa Norte, 
Brasilia-Distrito Federal, inscrita rio CNPJ sob o n° 33.812.074/0001-81, neste ato 
representada por sua diretora presidente: MARIA CELtA PINHEIRO DE BRItO, brasileira, 
declara ser solteira, maior, professora, portadóra da CI RG n.° 104.351 SICIGO é do CPF 
ri.0  098.602.741,34, residente e domiciliada no SGAN Quadra 906, Conjunto G, Asa Norte, 
nesta Capital, conforme o Estatuto Social devidaniente' registrado e arquivado sob o ri.°  
933, do livro ri.°  05-A, em 23.07.1971, protocolado e microfilmado sob o n.° 55197, em 
.25.11.2003, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Pessoas Juridicas Brasilia-DF e Ata 
Eletiva, devidamente registrado e arquivado sob .o n.° 933, do livro n.° a-OS, em 
23.07.1971, protocolado e microfilmado sob o n.° 0105276, em 24.01.2012, no Cartório do 
10  Oficio de Registro de Pessoas Juridicas Brasília-DF, com cópias arquivadas nestas 
Notas, reconhecida e identificada como a própria, por mim Escreventõ, em, - face dás 
documentos que me foram apresentados e de 'cuja õapacidade júridica dou fé. E por ela 
me foi dito que, por este instrumento público, 'nbmeia e constitui sua bastante 
PROCURADOR& DILIAFAGUNDES DE SOUZA, brasileira, solteira, maior, professora, 
portadora da Cl RG ri.° 20.748.006-06 SSP/BA e do CPF n.° 162.667.570-87, residente e 
domiciliada na Rua Dr. Heitor Bastos Tigre, ri.°  32, Vila dos Funcionários, na cidade de 
Barreiras, Estado da Bahia, - a quem confere amplos e especiais poderes para representar 
ativa e passivamente a cutorgante, podendo representá-la perante as Rèpàrtições Públicas, 
Administrativas, Autárquicas e Cartórios em géral, Repartições Públicas do Estado da Bahia, 
seus Departamentos e Secretarias, Pessoas Fisicas e Jurídicas, de direito Público ou privado, 
Cartórios de Registro do Estado da Bahia,' Sociedades de Economia Mista, Estatais, 
Paraestatais, Receita Federal, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho,' Sindicatos, 
Comércio e •  Indústria, nos Bancos e Estabelëcimentos de Créditos em geral, inclusive o 
BANCO DO BRASIL LIA, BANCO BRADESCO, DFTRANS, INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIALIINSS, ' DËTRAN, CONTRAN: DNIT, DELEGACIA DE ROUBOS 'E 
FURTOS, e onde com esta se apresentar e for necessário, requerem alegar e assinar o que 
for preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias,' 
requerer certidões, alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e, dar 
andamento a processos, pedir "kstas,  cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar 
e/ou receber importâncias, seja a-que título for,' dar e aceitar recibos e'quitaçôes, comprar e 
vender mercadorias do ranho a firma, assinar dodumentos fiscàis e faturas, promover e 
efetuar endossos e avais em(tit los para descontos banicãrios, assinar borderaux, admitir e/ou 
demitir empregados, assinak  e ou dar baixa em cadeiras de trabalho: fixar ordenados e 
atribuições, promover e efetar lteração-de anotações em carteiras de trabalho, nomear 
prepostos junto a DELEGAIA \DO TRABALHO E OU JUNTA- DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO, INSS, RÈCE,TA FEDERAL, abrir, movimentar e ou liquidar contas 
correntes, emitir, endossar, r4çuèter descontar e assinar cheques, verificar saldos,, fazer 
depósitos e retiradasp4oliÇttàr\extratos de contas e talõs de cheques, reconhecer e ou 
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--contestar saldos; ?ssina distratos e-aditivos contratuais de prestação -de se lços,..I. rd  
ajustar cláusulas e condições p par de concorrencias pubhcas e ou particulares, licitações, 
tomadas de preços cartas-convite, pregões, retirar editais participar de aberturas de Èz  
licitações, acordar discordar dar lances, interpor recursos, prestar declarações e informações 
solicitar elou cadastrar senhas, constituir Advogados com poderes da clausula Ad-Judicia, e os 
mais necessários perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em Juízo ou fora dele, enfim,  
praticar os demais atos aos  fins deste mandato. VEDADO O SUBSTABELECMENTO:-»; -. 

CERTIFICO que a qualificação da procuradora e a descrição do objeto do presente mandato , 

foram declarados pela outorgante a qual se responsabiliza civil e criminalmente por, 'sua 
— 

veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIIDA DIREtAMENTE '- 

PELOS ÕRGÀOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR E 'de fcomo assim o disse, ,4 
do que' dou fé me pediu que lhe lavrasse o presente o qual feito p I)Se sendo lido em alta e - 
bem clara voz, o achou em tudo conforme outorga aceita e asbirla DISENS DAS AS 
TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI A autenticidade deste a odera ser nsultada 
atraves do site www cartorios com br, inserindo os dados d / 

o conforme 
nota no rodape Emol R$ 28,00, recolhidos pela guia n° 29061  

COSTA FILGUEIRAS, screvente lavrei o presente ato E eu , AROLDO DE' 
-' 

SOUZA ARALJJO, Esc erAutorizado conferi, li e enceKo sente ato, colhendo a(s) 
assinatura(s). Eeu; I[1!11 1 EDIMARMEF4ÕONÇA 09S A OS: Tabelião Substituto. --±-'. &, dou fé assino. Selktfr5FT2O130O91851221vAJs - a cõnsultar o, selo' acesse 
www tjdftjus br 

- '9 

- SOCIEDADE DE INSTRUÇ O-E ASSISTÉNCIASOCIAL  
- - MARiA CELIA PINHEIROGE BRITO,  

Diretora Presidente  
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SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 33.812.074/0008-58 

- 

CERTIDÕES NEGATIVAS 
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Ceidâo 

• 
Certidao. Extraída Reprograficamente do ato lavrado em 27112/2013.
No Livro 4231 às Folhas 120/121, Era o que continha em dito livro e • 1 I 
fo!has, com relação ao pedido, de onde fiz extrair a presente certidão, a 
qual me reporto e dou fé. Para censuRar o selo acesso w.tidítjus.hr  

- 

• • 

0GUIA;43,806 .. . 

[iLO:fJD32O17OO9003185oxBsE J 
• Brasília — DF, 11 de Janeiro de 2017 . 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Certidão n°: 139701447/2017 
Expedição: 07/11/2017, às 10:00:17 
Validade 05/05/2018/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n o  33.812.074/0008-58, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores á data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst . jus . br ) ,  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Prefeitura Municipal de Barreiras 
AVN CLERISTON ANDRADE, 729 

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805900 

CNPJ: 13.654.40510001-95 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número: 001867/2017.E 

Nome/Razão Social: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTËNCIA SOCIAL 

Nome Fantasia: CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 

Inscrição Municipal: 000009046 CPF/CNPJ: 33,612.074/0008-58 

Endereço: RUA HEITOR BASTOS TIGRE, 32 

VILA DOS FUNCIONARIOS BARREIRAS - BA CEP: 47800-000 

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

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

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observação 

Esta certidão foi emitida em 21/08/2017 com base no Código Tributário Municipal. 

Certidão válida até: 19/11/20171 

;ta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 0600002914070000106485090001867201706210 

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: 
https://barreiras.saatri.com.br, Econômico - CerUdão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Impresso em 07/11/2017 às 09:02:59 



GOVERNODOESTADØDkØAIUA Emissão: 14/11/2017 15:27 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Çfmitida para.os efeitos dosarts..113.e 1.14•da.Lei3S56 deli de de~ de 1981.- Código 

CertldâóN°: 20173390556 

• RAZÂÕSDCtAL 

SOCIEDADE DE..INS1aUCAOE.ASSISTENCLA,SOaÀL,. 

1  rslÇÃoEsTADuAL cwi 

Vtcr õSMcaoo t$5nao wrsit• 
identificada, relativas aos tíibutbs adniinistrados oorestaSecretarla. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dividi. 

Ativa, de competência da Procuradoria Gemi do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

Emitida em 14/11/2017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60dias, contados a partir da data de sua 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

Válida com a apresentação conjuntado cartãoongmal de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
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CAIXA ECONÓMICA FEOERAL 

Certificado.dé ReguIáiridáde:.dó:FGTS CRI? 

inscrição: 33812074/0008-58 
:Razão;SaISAAPoSGRADO5  CO RACOES 
Efldéreço: RuADR9EnOwaSrOS11GRF32IVILA.DÕS 

FUNCONARI /tÀRREIRAS iSA / 47800-160 

A Caixa Ecõnôrica: Federal; na uso da atr1bu1ç20:  que lhe 
confere. o. Art... 7, da tei.'&036,de.. ii de maio de.. 1990, 
certifica que, 'natã 3data, :a empresa acima identificada 
..eflrnntra- eni .situacãii regular pente o Ainda de 
Garantiado:TempadeiSeMçÕ FGTS;, 

o presente Certificado :flØ servirá ?de .pt-oa contra 
cobrança de quaisquer débitos referêntTes .a cõntribuíções 
e/ou encargos devidos, dêcorrentes das: obrigações, com o 
TGTS. 

Validade:2171if2CI7a 20f 1272017 

Ceitif.tação 'Número:.20171121030&3169591387 

Informação obtidàem.21/Ii/2GI7; às 1028 58'. 

.A üt111zaçãàdëSé Certiflódõflara os fins previstos em Lei 
está condicionada à .vertfitaçãÓT.deaUtentitidádë 'no site da.  
Caixa wvd. caixaqov.br  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Fedélál do Btasil 

'Jat Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E Á DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nõme; 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; 

1, constam débitos adminislíados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
• exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

• Código Tubutário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para flns de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, esté documento tom os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os àrgãos e fundos públicos da adminislração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ámbito da REB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a d!  do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenlicidade na Internet, nos 
endereços <hltp://www.receita,fazenda.gov.b(> ou <http;//www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014. 
Emitida ãs 10;42;59 do dia 23/05/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 19/11/20fl77 
Código de controle da certidão; 1105.FF5C.347F.8FDE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este ducLirnento. 
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Rifl1tUA MUnICIPAL Dt8ARDEIAS 

TERMO DE FOMENTO N.00212017 

Prbc. Adm. N°37712017 

REI 

(twuj) 

TÉRMO DE FOMENTO QUE ENTRÈ.SI CELÉBRAM 
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BÁ Y A SOCIEDADE. 
DE INSTRUÇÂÕ :E ASSISTÊNCIA SOCIAL — CASA. 
DOS SAPADÕS cøMõtS PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. . 

OM 654.4051000   t & 1.-9,  com sede. 
Av. Cl&iston Andrade, 729 —Centro, dõràvante denominado ADMINISTRAQÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL neste ato representada pelo seu Prefeito Sr João Barbosa do Souza Sobrinho 
nomeado pelo Termo de Posse de 01 de janeiro de: .2017. portador da Cárteirá de Identidade 
n° 2091375 expedida pela SSP/BA e do CPF 176 219505-44 residente e ddmiciliado nesta 
cidade de Barreiras-Ba e a SOCIEDADE DE INSTRUÇAO E ASSISTÊNCIA SÓCIAL — CASA 
DOS SAGRADOS CORAÇÕES, sociedade civil de direto privado ,. sem fins iudãtivos,, jnscrita 
no CNPJ sob n°. 33.8.12.074/0008-58, com sede na Rua B', 255, Vila dos Funcionários - 
Barreiras-Ba, doraanfe dehominãda ORGANIZAÇAO dA SOCIEDADE dIIL, representada 
por sua procuradora Sra. DiHa F'agundes de Sõuza, portadoco CPF .n° 162.667.570-87 e do 
RG n° :207480Q6-06 SSP/BA, residente edomicfliado nesta cidade de BarrSa's-Ba, resolvem 
celebrar o presente Termo da Fomento, regendose pelo disposto na Lei'Complementar no  ioi 
de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes 0rça4ntárias e Lei 

• Orçamentária Anual; na Lei n° 1$.019, dó 31 dejulho,de 2.014.e'suaslte(açôe5 através da Lei 
 ri, 13.204, de, 14 de dezembro de 2015, consoante o processo administrativo.n° 377/2017 e 

mediante as cláusulas econdições seguintes: 

CLÁUSULAPRIMEIRA-000BJETo 

O presente Termo de Fomento objtiva a parceria para açáo õo'njunta entref as partes que 
Objetivem proporcionar o atendimento a 175 (cento e setenta e cinco) crianças b adolescentes 
em vulnerabilidade Social, objetivando valorizar a eduõaçâ'o, desenvolvendo habilidades  de. 
coordenação, da leitura, inter*etaç5o, produção textuaL.oralidadó;. làtetãlidade, 'valorizando a 
cultura, aquisição de valores éticos, moral,, social, pontuando noções básitas dó m'ateitática, 
conduzindo para o raciócínio num clima lúdico.eprazerosõ. r 
PARÁGRAFO ÚNlCO Para alcance do objeto pactuàdo, ospartícipes obrigam-êea cumprir o 

• Plano de Trabalho, que é parte integrante deste'Ter'mo devidarnente aprovado pelo Município 
de Barrelras. 1 

CLÁUSULA SEGUNÕA - DAS OBRIGAÇÔES 
1 

Sã'o obrigações dos Participes: 

• 1 «DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL: CIO V - JQ 

Av. O' C!t,t,ti.t+n Ánd,adâ, Cçent,to -iMfti(,:i7f3J. G>:4m9jr.. ,ø'_  

Fusu, (71) 3(U4 710t) . 

• •' ,rr+:'ia »4t'5, CNPJt E&65'4,46510001'wg5 1 
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REFUURA M!4$ItØAL DE BAR WAS 

ESTAPODA Z*$IA 

a) fornecer manuais especificos de prestação dêcontas sorgaPizações da •sociedade civil ptr 
ocasio da celebração das parcerias, Informando previamente e publicando em meios oficiais 
de comunicaçâo:às referidasorganizações eventuais alteraØes no eu cóhteúdõ; 

• ) emitir relatório téõbicÕ de monitoramento e avaliação a parteria e õ submeer àcorpissão 
de monitoramento e aváliaçáo, designada que o homôlõgará ibdependintêménte  da 
obrigtotiédàdê de apresentaçâo da prestaço de contas devida pela ORGPNIZAÇÃO DA 

• SOCIEDADE CIVIL; 

c) liberar os recursos pôr meio de transferêndia,eletrônica e em obediéncia.ao  cjronograma de 
desembolso, que guardará tonsonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto 

• dõiérmodecolaboraç'âocuTermode Fomento; 
- 

• •d) promover o monitoramêntoe a availaçãõ- do cumprimento'dobjeto daparceri 

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente, público -ou ser .lbado em outro 
árgão ou entidade o administrador, publico devera designar novo gestor, assumindo, enquanto 

• issc não Ocorrer., todas as obrigações do gestor, com as tespectivas responsabilidade; 

-f) viabilizar o -adompanhamento pela internetdos prócessos de liberação de recursos; 

g) manter, em seu sitio pficial na Internet, .a.re1açã0 das parceriastelebradas e dos respectivos 
• panõs de-trabalho, até cento.e oitenta dias-após a respectivo encerramento; 

• h) divulgar pela internet os meios dë representação sobre a aplicaçAo. irreuIa dos recursos 
enyolvidosnapareria; 

• i) instatfratiômada de contas ante do término da parceria, ante a constatação de .óvidêiicias; 
de irregularidades na execução do objeto da parerià.. .- 

II - DAORGANlZAÇÃODASOciEDADEClVlL' 

• a) mãnter escrituração coritábil regular; 

• b) prestar contas dos recursos recebidos por miodeseT.ermà de Fomento; 

• ;c divulgar na iútêrnet e «til íocais Visiveis de suas sedes socais e dos estabêleóirnentos em 
que exerça suas ações Itodas a$ parc(5rFas õe!ebradãs com o poder público, Contendo, no 
rnínmo, a in'formãões requeridas no parágrafo únÍcõdo art it da Lei :n9 13.019 2014; 

• - d) mabtêr e movimentar os recursos na confa bãfiôáa éspeclflca, observado ci dispoto no art. 
• 

. 51 da Lei no 13.019/2014 - Conta Bancária n°46.644-1, Agênõla 0231-3, Banco do Brasil S)A; 

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas- repassadoras dos 
recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos' pçoceos, aos 
documentos, às informações réferentês aos instrumentos de tranisferências rêUlaçnentados • 1 

• . pela Lei i'° 13.019, de 2014, bem como aos-locais de execução do objeto; 

• , f) responder exclusivamente pelo .gerertiamento administrativo e flnanceiro fdos recursos 

• 1 recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de lnvStimento e de pessoal: 

g) responder •exdusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, prpvidenciárfíos, . •1 

• • fiscais ecomerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração o 

• . • 1w. O' ClPristoi Atd?adt» • Cenno - 
- CtP:47oÓf.q9 
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ESTADO 
1 

fomento4  não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da adminisfração pública a 
Inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação ao refeido pagamento 
os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução; 

h) disponibilizar ao ddadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua:  sede, consulta 
ao extrato 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 breserte Termo 
de Fomento é de R$ 466.067,00 (quatrocentos e 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 OZ (sete) parcelas 
sucessivas no valor de R$ 58.258,37 (cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e 
trinta e sete centavos), cada urna. 

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

UNIDADE: 0909 — Secretaria Municipal de Educação 
ATIVIDADE: 12.361 .019.2010 - Gestâo das Ações da Sec. de Educação 

• Elemento de Despesa: 33.50.43.00 — Subvençõs Sociais 
Fonte: 01 

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
o 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, confõrme o ótonograrna de desembolso contido no 
plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final 
e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica viqculada a este 
instrumento. 

§10  - 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 operação de 
mercado aberto lastreada em títul.o da dívida pública federal, quando sua utilização estiver 
prêVita para prazos menores. 

§21  - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplièados. 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 financeb-o não poderão + 

ser computadas como contrapartida, devida pela ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL. 

§40  - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da pacería .não serão liberadas e ficarãõ 
retidas nos seguintes casos: . 

- quando houver evidências de Irregularidade na aplicaçãõ de parcela antÕriormentë recebida: 

CtrIon Andr,dn, 229 Ci'ntto- 
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11  - quando constatado •desvicdé finalidade na aticação  -dos . recursosGooinadilë.meNõ da 
ORGANIZAÇÃO DA.SÕCIEDÃDE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas nq termo de 
coiboraçâo o:u de fomento; - 

a tYRGAWIZAÇÂO DÁ &OCIEDADE CIVIL d&xar de aøtar se ri justificalUva 1 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração publica ou pelos órgãos de 
contrõle interno ou externo. . 

§50  - Por ocasião da conclusg, denúncia resõiso ou xtinço da parc9ià, os sáldós 
financeiros remanescentes inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaç6es 
financeiras realizadas serão devolvidos à administração publica no prazo improrrogável de 
trinta dias sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial d9 responsável, 

$ 

providendada pela autoridade õõrnpetente da administração pública. 
. 

ÕLÃUSULAQUINTA- DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS 

O presente Termo de Fomento devera ser e)cecutado fielmente pelos participes, de acordo com 
as c(áusuias pactuadas e as normas de regência respondendo cada uma pelas qonsequências' 

1 1 

de1suafnexecuçâøtotaíõupárcial. 

- Fiã eressàmehtê Vedada a. utilização dos recursos transferidos, sob perla de nuiiàde. 
do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA1 SOCIEDADE 
ÕlV!Para: 

1-realização de despesas a tUu104etaxade adminVa42lõ, de;(êuiàia oúsirnilà 

Il - fitalidade divesada.estabelécidã neste inMtUffltitõ, àlnda que em caráter deemergência;  

III mrealmação de despesas em data antCriõr ou posterior à sua vigência; 1 

reafizaçãoí de despesas com taxas bancárias, com mu1tas juros. ou correção monetária, 
iQolusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

V realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter edMcativo; inforiativo ou d 
onentação social das quais não constem nomes simbolos ou imagens que caracterizem 
promoção.pessoaldeautoridades.ou:servidores públicos;- . . 

VI -. repasses corno confribuições, auxílios ou sub.vençôes às ihst1tu1ç6eS prvada com fins-
lucretivos;  

VII- pagar, a qualquer - titulo, servidor ou ernireado públicõ tm têc.ürsos vÍnculados. à 
- 

prçeria, salvo nashipóteses previstas ém lei especifica e Ra lei de diretrizes orçamentrias. .. 1 

CLÁUSULA SEXTA DA. vIGÉNtIA  

. 
-- -. 

O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 31 de dezeinbro de 2017, 
conforme prago previsto - rio aflexo Plano deTrabãlho pará a consecução dé seu objeto. 

- Sempre que nacessário, mediante proposta. da. ORGANIZAÇÃO- DA $OCÈDAD- CIVIL 
devidamente Justificada e formulada, no minimo 30 (trinta) dias antes do seu têrqiino, e após o 
cumprimento das demais exigências legais e regulamentares serão admitidas prorrogações do 
prazo de vigência do presente Termo de Fomento 

. - . . 
Az I)r cic..ri.tan tndrodC 
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520  - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Terrno de Fomento 
Iôdeendentemeõtê de proposta  da OANlZAÇÃO :ÕÃ,SÓCiEDAOECI VIL, limitado o prazo 
deprorro.gaçãõ ao exato período doátrasoverificado. 

§30 —Toda e qulqüer prrrogaçãb,.iflclUslve  a lreferida no. itàin antetior; .dévérá ser fornaIizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelos participes antes do término da v:gência1do Termo de 

L 

Ëõmõnto ou dã,últlia.!dilação de prazo, sendo : xpressamente vedada a celebr9ção de termo 
.:aditivoco.m *ibiiiçâode vigÔücia.óu efeitos fihattceirõs retroãtiVõs. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DQ MQNITOAMENTOI DO ACOMPANHAMENTO E. DA 
.:FISÕÃLIZÃÇÃO. 

. 

O relatório técnico a que se refere o art. 59 da L& n° 13.019/2014 sem préju'ízo de outros 
eImentos deverá bonter: 

-des.criçao sumárla das tividades e metas estabelecidas; 

11 - nãlise das atiViøades realizadas do curnprim&itõ das metas S do .impactJ do benefí&a 
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base riok indicadores 
estabelecidos e. aprovados no-plwno de irabálhõ;. 

111-valores efetivamente transferidõs pela adrifinistração. pública; 

- análise dos documéntos cornprobatórios das despesasiapresentados pela 9GANiZAÇO 
DA SOCIEDADE CIVIL na prestação de contas, uahdo não for comprovado o alnce das 
metas e resultados .estabeletidos no respecUvo termo de eóIàbôt4õ ou dõ.fome'títo; 

V análise de eventuais auditorias realizádas peld cõnffõies initerno e externo, no Âmbito da 
fiscalização preventiva bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 
dcõctência dessas .áuditõtias. 

- Na hipótese de ihexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO 
.DAISOCIEDADE 

CIVIL, a administração pública poderá, exciusivamente para assegurar -o atendimento de 
serviços essenciais a população por ato próprio e independentemente de autorikação judicial, 
afim de realizar ou manter-a execução das metas ou atividades' pactuadas: 

1 retomar os bens publicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: parceira 
qualquer queienhaEidoa•mõdaUdadeou.tÍtuio que õoncedéudiréitos de uso de tais bens; 

ti m assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto. no piano de 
trabalho, no caso de paralisação de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado •a prestação de contas o que tqi e*eõutado pela ORGANIZAÇAO DA 
SOCIEDADE CIVIL até õ momeóto effl que a.adminístração assumiu essas iesops.ab.illdàdes. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE. CONTAS 

- I 

ii 

I I  

II 

:1 

na lei 

Dedo .1 

A ORGÁNIZAÇÀO •DA SOCIEDADE CIViL que receber recursos 
deverá prestar contas dos recursos recebidos, observando-se as Tew-as  -pre  
alérni dos prazõs e normas de eïaboração constantes.do  instrurnentó de 
piano de trábalhcc r 

K 

A*drado' 279  Certw. twtc - asfi3A - Ce: 
•l.  

Vóne (7.) 36 i.'i flui) 1 
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§10  - prestação de 'contas: apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, deverá 
conter elementos que permitam ao gestor a parceria avaliar o andamento ou concluir que o 
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição-:pórmenorizada das atividades 
realizadas e a comprovação do alcance das metas 'e dos resultados.esperado4,. at6 o período 
de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, 'das seguintes, 'informações 'é 
documentos: 

- extrato da conta bancária especifica; 

- PEFETUflA MQNICpA.L DE ØAPWRÀS 
ES?A* DA BAHIA 

OOt59 

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, Valor, dados da 
ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL e número do Instrumento da parceria; 

III - comprovante do'recolhirnento do saldo da conta bancária específica, quand 
1 
o houver; 

IV - material comprobatório do cumprimente do objeto em fotos,videos ou outros suportes; 

V relação de bens adquiridos, produzidos ou construidos, quando for o caso; 

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

' 2.0  Serão glosados valores relacionados a metas e. resultados descumpridos bem justificativa 
suficiente. 

§. 3.0  Caso a aplicação não Se dê em sua tQtaiidade dentro de exercício em que os recursos 
foram liberados, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá prestar contas da aplicação 
parcial desses recursos até o. último dia anterior ao dia 31 de dezembro. 

§40  - 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 SOOIEDADE CIVIL, 
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento 1 

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 
descumprimênto de metas e resultados estabefecidos no plano de trabalho. 

§50  - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em 
1 
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 
,monitorarnento e avaliação desinada, sobre a cõnfõrmidade do cumpriment9 do objeto -e os 
resultados alcançados durante a execução do termo de coiaboraç5o ou de fomento. 

- Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, 'de que '&ãta •o art. 67 da 
L& n° 13.019, de 2014, deverão conter análise de eflcácia e de efetividade das ações quanto: 

- os resultados já alcançados e seus benejicios; 

li - os impactos econômicos ou sociais; 

' 

- 

1w. Ø. Clíçtct, Ahcliado 229 Centro' Brn,,ro's/UA - Ceo: 47$OGOS , 
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1 - 

IIF-o grau de satisfaçãõ do púbílco-alvo; 

;rv a possibifldade•de sustentabifidade dasações após a conclusão do objetø pabtuado. 

:10  - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração públiõa 
observara os prazos previstos na Lei n° 13019, de 2014, devendo concluir, aIt6rnativamente, 
pela: 

1 

- aprovaâoda prestação de contas; 

II aproãçâo da fl5táõ.db contas com ressalvas; ou 

III. - rejeiç& da prestação de "contas e deterrninaçãode Imediata instaUração fe tõmadá de 
contas espe61a1. 

§8°' Constatada irregularidade ou omissãpna preSção.de  contas, será conted do, prazo para 
.a ORGANIZAÇÃO DÁ SOCIEDADE CIVIL. satiar:a irreularidadeou çvrnprira õbiigaçáo. 

§9 Q prazo referido no capbt é limitado a 45 (quarenïa e cinco) dias: por notificação, 
prorrogável, no máximo por igual período dentro do prazo que a administração publica possui 
$ra analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprbvaçàõdé çesultádosl 

§1.0b Transcorrido o prazo para saneamento dairreUIarkadè ti) da omissão, rã0 havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena.de .rsspansàbfflàade sõhdária, 
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do rsssarcÍmetdo;  nos têrmos da ieisÍação vipnte. 

§tl° - A administração pública apródiará a prestaçõ final de. contas apresentadali no prazo de- 
até cento e cinquenta dias, contádo da: data de seu xecebimetito oU do tubiptirhõnto dê - t 
'diligência por ela determinada, prorrogvel justifiõadamente por igual periodõ. 

Asprest6ês de contas -serãoavanadas: 

1 - regulares, quando expressarem, de forma *ra e objetiva o cumprimento dos objetivos e 
meias estabelecidos no piano de trabalho; 

:1 ii - reguiarés com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou ququerõutra falta de. 
E: natureza formal quênà resulte em danõõ erário; 

.1114ffegulares., quando cornprovada qualquerdasseguintes circunsndàs: 

• 
a)oniissàõnÕdëvedé,prestarcontas; 

- - 

• 

" .b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estábeleddos no :Ø[ano  de trabalho,. 

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

dj desiáiqtie ou dsvio de dinheiro, bens ou valores públicos. . 

L13 - O administrador publico responde pela decisão sobre a aprovação da1  prestação de 
contas ou por omissão em relação à análise de sÉu.:tonteido, levando em con sideração, 

229 Ceïuro- Úaie&,as/BA Gop: 47800-9115 . 
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primeiro caso, os pareceres técnico financeire e jurídico, sendo permitida delegação a 
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

§141  - Quando a prestação de contas for avalia-da corno 'Irregular, após exaurida a fase 
recursai, se mahtida 'a decisão, a ORGANIZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar 
autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de açôes 
compensatórias de interesse público, mediante a aprêsentaço 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 nâõ tenha 
havido doto ou fraude e não seja o caso de. restituIçáp integral d,os recursos. 

§150 
- Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil sü'bseuente ao a prestação de 

contas, a ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo os documentos 
oríginais que: compõem a prestação de contas. 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

A presente parceria poderá ser alterada a. qualquer tempo, mediante assiatura de termo 
aditivo, devendo à solicitaçâo ser encami'nhada 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 alteraØo da 
natureza do objeto. 

§20  - 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 Municipio, 
árgão ao qual deverão os autos ser-encaminhados em prazo hábil para análise e parecer. 

- .É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fiar necessária a 
efetivação de alterações  que tenham., por objetivo a. mudança de vàlor, das m4tas, do prazo de 
vigência ou a utilização de reçursos remariescentes do saldo do'Te'rmo de Fornent. 

CLAUSULA DECIMA - DAS .RESPONSABILIZAÇOES E DAS SANÇOES 

'Pela execução da parceria em desacordo corri ó 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, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pa'rceira 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 n5o superior a dois anos; 

III - .declaraçêo de inidon&dade para participar de chamamento .público ou celbrar parceria ou 
contrato com órgàos e entidades de todas as esferas de governo, enquantb perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou 'até que seja promovida a reabilitação berante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a ORGANIZAÇÂO DA 
SOCIEDADE CIVIL ressarcir a administração pública pelos prejuizos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

'I 

Is 

.10. As sanções estabelecidas nos incisos II e .111 são de competência exclusiva do Prefeito 
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias 

Alt 02 C1e'in 
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• sbe?tura. de-vista, odendo reabilitaçãc ser requerida após; d6 anos de apEicação da' 
pêhalldade. 

. 

- Pitscreve em 1.cinco .anos contados a partir daT data da apresentação da ptõstação de 
cÕnta,.a apIicção.de  penalidãde decorrente'de infração relacionada àexecü'ção.daparceria. 

§31  - A prescrição será interrompida, com a diâo de ato administrativo-voltado 
hfraçã 

.à apuração da • iQ.' 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES 

Para os fins deste ajuste, consideram se bens remanescentes os de natureza permanente 
adquiridos .com recursos financeiros envolvidos na parceria, nec'essáriõs à consecução do 

. 
Õbjeto.mas,<ua'a.elenãõsinrpõram  

.i° — Para os fins .dèste-Termo, equparàrn-e a bèhs remanescentes -os bens p equipamentos 
eventualmente adquiridos produzidos)  transformadGs ou construidos cor4n os recursos 

- - 
aplicadoem,razãodesteTermo  -deppep . 

. 

§2? - Os bens rerpanescer)tes serão de propriedàd'e da Q'ROÃNIZAÇÂO D A SOCIEDADE  
CIVIL e gravados com çláusula -de inaHena'bllldade, devendo -a ORGINIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL formalizar promessa de transferência da propriedade a administra$o J 

- pública, na hipótese"de:st,ia'extin'ção.  

§30  - Os -bens remanecentes adquiridos com recuráos trarisYéfidos 'põder4õ, a cfltér10 do. 
administrador público, ser dôados 'a outra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, que se 
proponha a fim 'iguàl ou sGnielhantõ ao da Organização donatária, quandõ, após a consecução 

• dõ'objêto, não forem fletesá?ios para assegurar a continuidade do objeto pactuado, 

§40  - 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. Êornento, sob peAã dõ tvetsão em favor da Adr"inlstçaço. Pública., 

; 
ÇLÁUSULADECIMASEGUNDA.DADENUNCIAEDARESCISAO 

- 

O presente Termo de,Fomen!o.poderá ser: : 

- denundiado a qualtüer"tempo, ftõan'dó os p'artíipetresponsàvis somõnte 'teias' obrigações 
e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamepte da avença 

. respeitado, o prazo mínimO de 60' (sesenta)' dÍas de antecedêricia para a 'publiddade essa 
inteõção; 

 

.11 -.rescindidó, indepéndentG de ,ptèvia notificaço aU i'õtpe'lao judicial o, LtrajudiciaL ra 
seguintes hipóteses 

.utilizaçao dos reõursos lerri,desacordõ com o Plano de Trabalho; 

inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas, 

c' constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em 'qu'alquw documento 
- - 

apresentado, 

-: - 

- 
r. Dc Cr4ston .Aidt 

229 * Contro,- SarroiiítsiflA Cp:4730 905 
' 

;ru.(77)a614-7,.10n 1 
SÇto: ir.-w t7.c Lè.QC)v,htCi'4Pi n' 1'3;SS4ÃdV/Ó00L9S ' 

-: 



0001 

43c,nt' 1 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstáncia que enseje :a ihstauraçãd de tomada de 
Contas Especial. - 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.. DA PUBLICIDADE 

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impIiüem e 1 
m aIteraço ou 

ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento flca condicionada publicação do 
respectivo extrato no Diário Ofkial do Municipio, a qual deverâ ser providenciada pela 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUP4ICIPAL no prazo de at620 (vinte).dias a dontárda respsctiva 
assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Acordam os participe, ainda, em estabélecer as seguintes condições: 

1- as comunicações relativas.a este Termo.de Fomento &erão remetidas pôr .correspondência e 
serão consideradas reodiarmente efetuadas quando comprovado orecebirnento 

II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes, bem -como qqaisquef 
ocõrrõndas que possam ter impIicaçes neste termo de Fomento, serão aceitas somente se 
registradas em ata ou relatôrios.citõunstanciados 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Será competente para dirimir as contrqvérsias eoorrentes deste termo de Fontento, que não 
possam ser resolvidas pela via admihistrativa1  o foto da Cornarca de Barreirs, Estado da 
Bahia, com renúncia expressa a: outros pôr mais privilegiados lua forem. 

E, por assim estarem plenamente de acõrdo, os. participes obrigam-se ao total b irrenuncjável 
cumprimento dos termos do presente instrumeõto, o quàí lido e aàhado confõrrhe, foF lavrado 
em 2 duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos padfcpes, para: que produza 
seus juridicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

Barreiras-Ba, 29 de março de 2017. 

•JOÃOBARBOSA DESOUZA SOBRINHO 
Prefeito Municipal de Bareiras 

S4» 
dILIA FGUNDES DE SÕÚÍA (J 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
Sociedade de instrução e Assistência Social - Casa dos Sagrados Coraçõõs 

TESTEMUNHA: LL: 
CPFJ1O 44 

TÈSTEMUNHA;: 0(22 th44'C~ (!i!À., 

Av Or.clórls*on Afldrad929. ÇQfltr- 

Èonc (77) 3614-7100 
Site: ozrekLlaQ,o CNPJ at .554A05/000195 

Ir. 

PREFEITURA MUNICIPAL DESAflEjp. 
EST*no DA BAHIA 
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• SOCIEDADE DE iNSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CASA DOS 

Rua Ur, Heitor Bastos Tigre ou (E') N. 32 Bairro Vila dos Funcionários. 
CNPJ: 33912.074/0008.58 CEP: 47.807-550 Barreiras - BA 

EXTENSÃO - CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGÊNIA RAVASCO 
Rua B N-. 255 Bairro Vila dos Funcionários Tel/Fax: (77) 3612- 1740 CEP: 47.807.530 Barreiras - 

E-mail: cpheugeuuavpsçp@hotjnaii,cpm  

PLANO DETRABALHO 

- DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE 

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

- Coraçoes 3.812,o74/000as8 
Endereço 
Rua Dr. Heitor Bastos Tigre ou (E) N° 32 Bairro Vilas dos Funcionários 
CIDADE UF CEP DDD / TELEFONE e-mail 
Barreiras BA 47.807-550 (77)3612-1740 cph~eugeniaravasco@hotmail.com  
Responsável Institucional pela Assinatura do Convênio 
Dilia Fagundes de Souza 

- CPF 
. . Cargo/Função 

162,667.670-87 
. Di retora/Coorden adora 

Coordenador do Convênio 
Olha Fagundes de Souza 

Cargo/Função 
______ 

_________----------------.------------------- -- 

Setor de Trabalho 
Diretora 
Matricula 

. e-mail 
diliasouzafa9undes@mailcc»  

Telefone Fixo: Celular: 
f7)3(312-1740 (7,7)99193-1126 1999200724 

2. DADOS CADASTRAIS DA CONCOFMTr- 

Denominação CNPJ 
Prefeitura Municipal de Barreiras J 13.654405/000l-95  

Endereço 
Avenida Clériston Andrade n° 729 Centro 
Cidade TÕF CEP DDDlTelefone 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 SetordeTrabalhT 
Coordç!o de Contratos e Convënios Setor de Convênios 
Matrícula E-mail 

convêni2parfeiJ'asba 9ov br  
Telefone Fixo: Celular: 
27) 3614-7177/ 36147145 J77) 9998-1270 



000@93 3 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1 -Titulo do Projeto: 
3.2 -_Período de Execuq- 
Início: JTérmino: Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco 
Março de 2017 Dezenibro 

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, despertándo 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 critico e para a cidadania. 

Desenvolver habilidades de coordenação, de leitura, interpretação, produção téxtual, oralidade 
lateralidade, valorizando a cultura, aquisição de valores éticos moral, social, pontuando noções 
básicas de matemãtica conduzindo para o raciocinio num clima lúdico e prazeroso 

.3.4 - Justificativa do Projeto 

nstituiçao atende 175 crianças e adolescentes em A l 
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 parte das mulheres pobres

]  seja em qual for a etapa da vida. Neste sentido o primeiro passo é elevar estas 175 mulheres à 
condição de sujeito podador 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, êtica, 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 beneflcentes 

.. 

- 
4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Conhecendo a realidade SÓCIO-ECONÔMICA das familias 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 sustentabiliclade 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 autovalorização Assim, estávamos contribuindo para a transformação da realidade 
social das famílias das meninas que frequentam a Entidade. 

CONFERE Co 



5—ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 

- Atrib 

- 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 Trabalhd; 

- 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, 

—Atribuições da  

- 

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

- Acompanhar e controlar a execução do objeto deste Plano de Trabalho, diretamente ou por delegação 
de competência a dirigentes de õrgãos ou entidades pertencentes á 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; 



6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Ø,  çy 

Indicador 
Fisico Duração 

Meta Etapa/Fase Especificação 
• 

Qua 
, LJflIU 

ade 

ntida Início Término 
dé  

1.1.1, Compra de 
Materiais de -consumo referentes ao 
atendimento dos beneficiados; 

1 Condições 1 .1. 1.1.2. Gastos com manutenção 
básicas de. Atendimento esporádicas do espaço fisico da 
atendimento dos instituição (reparos); 
de •. beneficiados; 1.1.3. Compra de material de limpeza; e 
beneficiados; 

. higiene ambiántal. 
1.1.4. Compra de tecidos para trabalhos 
manuais. 

1.2. '  1.1,5. Compra de material de higiene 
Preservação do pessoal, 
espaço fisico da 11,6. Compra de equipamentos e/ ou 
instituição; manutenção das oficinas de música. 

2. Apoio ao 
. 1.1.7. Manutenção dos computadores. 

desenvolvim 1.1.8. Compra de livros para uso na 
ento do Instituição. 

. atendimento 1.1,9. Compra de material didático; N educacional 2.1. . 2.1.1. Compra de material de expediente; . 

dos Manutenção de 2.1.2. Pagamento de: água, Luz! telefone ,. .4  
- 

beneficiados; ações que e internet; 
promovam o 2,1.3. Compra de material para danç- ., , 

atendimento para uso na Instituição. 
educacional na 2.1.4. Compra de tinta para tecidos para 

- (1) 
' 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). 

- 

2.1,9 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. 

ÇUNFERE COM 



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 33 Secretaria Escolar Pessoa 01 Pessoa 
educacional das execução do (40h) 
beneficiados; atendimento 3.4 Coordenadora (20b) Pessoa 01 Pessoa 

educacional 3.5 Assistente Pessoa 01 Pessoa 
da 

Administrativo 
Instituição; 

3.6 Professores regentes ( Pessoa 07 Pessoas 
20h) 
3.7 Professora de ética ]  
moral e religião. Pessoa 01 Pessoa 

(20h) 

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

3.9 Professora de Croché Pessoa 01 Pessoa 
(20h) 
3.10 Professora de Pessoa 01 Pessoa o 
informática (20h ) 
3.11 Professor de violão e Pessoa 01 Pessoa 
recreador (20h) 2 

3.12 Professor de Educação Pessoa 01 Pessoa  
Fisica (20 h) .4 
3.13 Merendeira Pessoa Cl Pessoa 

(4Db) 

3.14 Serviços gerais Pessoa 03 Pessoas 
(4Db) 

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 Cl pessoa 
(Piano e teclado) Pessoa 

(IÜNFERE COM 

4=AL— 

 



2 
• o_J 

o 

• 7 PLANO DE APLICAÇÃO ix !2 

1 9 
31.9.0J1.00.00 Vencimentos e VantagensFixasPessoa/cjvjjt R$ 382M22,10 R$ 332.022,10 
3.1.9.0.13.00.00 1 INSSPATRONAL 

R$ 486.066$6 



n "n r fl 8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO U i U J 

• Parcela/2017 Origem dos Recursos 
TOTAL 

Proponente Concedente 
la parcela! 2017 R$ 000 R$ 46.606.70 

=  

$ 

R$ 46.606,70 
28 parcela! 2017 R$ 0100 

- 
R$ 46.60670 

- 

R$ 46.60670 
3 parcela! 2017 R$ 0,00  R$ 46,606,70 R$ 46.606,70 
48 parcela!2017 R$0,00  R$ 46.60670  R$ 46.606,70 
58 parcela!2017 

• R$ 000 R$ 46.606,70 R$ 46.606,70 
ea parcela!2017 

• 

R$0,00 R$ 46.606,70  R$ 46.606,70 
78 parcela!2017 

• R$0,00 R$46.606,70 R$46.606,70 
38 parcela!2017 

•
R$0,00 R$46.606,70  R$46.60670 

98 parcela!2017 R$0,00  R$ 46.606,99  R$ 46.606,99 
102 parcela!2017 

• R$ 0,00 R$4E606,40 R$46:606,40 
TOTAL _

.•R$0,00 R$466.066,99 R$ 466.066,99 



9. DECLARAÇÃO: 

Na qualidade de representante legal da SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E 
SOCIAL - CASA. DOS SAGRADOS CORAÇOES declaro para fins de p?t 
participedo 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. 

e Data 

10, APROVAÇÃO: 

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

Local e Data Concede nte 
Prefeito Municipal de Barreiras-BA 

a 



SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 33.812.074/0008-58 

'LIÇfl,J 

DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS 
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EMPEAR. bOCIEDADE DE INSTRUÇÃÕ E ASSISTENCIA SOCIAL. 

C 33.81207410. 

ENDEREÇO Ruo Dr Hoitor Gostos Tigre 32 Bairro Vila dos runr,fl&i 
- 

. 
- 

MUNICIPIO: Borreiros UF: BA. 
- 

- ES!.o ESTABELECIMENTO. 5ori1Ço3 do Assisteinciosioi 
f ÕAGo ProfessoroRegonte - 

. - 

-- 
.- 

- 
- CBO n;2312i0 

- - - -. 

-
,MATA lÕE t 

- Id 
t : ;REGIsTRoN.:100i ~'FLSIFICK4• 002 

 

. 

R$ 1.227.99( Hurn rilil.1 duzent6s 
ovínto dsetorüis e novontn e novo centavos)

- 
 - - 

rodoEmpr 

DATA DE SÂIDA DE DE 

ampr 

CCkDiSPÉNA CONe - -- 

FGTSN°DACONTÃ -. 

N 



ESTADO DA 5A11A 

IflJaU 
s,cnn

TO OF  DI 
 ÀsJcoMc.purnt  

• ( 
RIA 

t3t1I*pC*ÇAO .tIjlQ  MkLLD 

NÃO PMSTIFICÂR - 
• 

..2 ..... 

15.113 I97-73. DAtA n*Pí6c 23L02_2013 
1 1 

NOMI 
ÃNA FLAVIA BERNARDINO BARROSA 

ADEILDO DA CRUZ BARROSA . 

- 
XRCEMA BERNARDINO. BARROSA 

flruan - - - flAtAQ NACflL?fltO 

BARFEIRAS BA - • 1. 14-10-1990 
ÕbC,ORtM - - • - f .. 

C< NAS. CN- BARREIRAS BA DS - 

40:OFÍCIOLv.A29'FL- 151,R-r. 032176 - - 

.048340.865.42 Ç 

L c&< 
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- CONTRATO DETRABAL 110 

EMPREGADOR: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSIS1ENCIÃ 
SOCIAL 

CNPJ: 33.812.07410008.58 

ENDEREÇO: Rua Or. Heitor 8nstos Tigre 32, Bairro VIla dos 
Eu ncloné rios 

MUNICÍPIO: Barreiras UF: Ba. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO Serviços de Assistência SocaI 

CARGO: instrutora de Crochã 

CBOn: 768130. 

DATA DE ADMISSÃO: 01 de Junho da 2017. 

REGISTRO N'. 001 FLSffIQHA 003. 

REMUNERAÇÃO ESPECIFICA: R$ 937.00 (Novecentos e Trinta 
e Sete Reais), 

radoEmprog or 

fll 

DATA DE SAÍDA. ............... DE ........................................DE  

Assinatura do Empregador 

2............................................... 

COM. DISPENSA CO N. 
FGTS W DA CONTA 



e-ii.213:416-59 

fl4A LUCIA DE OLIVEIRA 

'ILAÇÃO 
ANTONIO LUCAS EVANGELISTA 

SATÚtAfrEVANGELISTA 
•-• •--.• ' • 

• - ••' - -. -• DATA 
POSSE GO -, 20-03-1973 

'ocCÕtin. 1,' 
C.NAS. CMPOSSE'GO. DS: 
SEDE LV Ali FL 287 RTtl4461 
7293-34.475-34  

c0 Z & 

• 4j'REPÚBLICA FEDER&TNA 00 

sMbrooÁw irt ': 
-' 

-- 

• 
- 

StCkEMR140ÁStGIJft4RÇA tosljcA - 

flMItUTO D IDEWnÇICAÇÂO PORD MED.0 - - 
-- PUO PLASTIFICM 

1 

• r(Ø 
TTilLZ :»ü La: 

tptljl,.r 

• 



Antonio 

MREIfrAs 

nrique de Moreira 
Prefeito Mur 

PRÉFEITURA• Barreiras 
GOVERNO DO TRABALHO 

ha Ribeiro Santos 
Coõrdenadora 

Colmeia 
IricIusao Social e Desenvolvirrcnto Siistentàvel 

Sec. Moe. do Trabalho e Promoçao Sodal 

ï J  
-'7 

7 

r-c. a d..  u 
Certifibamos que Ana Lucia de bliveira 

concluiu com aproveitamento satisfatório o curso de Cràchê 

com caÊga horária de150 horas/aula. 

Barreiras- 

- - 

Perosa Pftia 
Se eMria Muniàipal do Trabalho 

e Prornoço Social 

1Ii!LIItLI 
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CONTRATO DETRARAtlj0 13 

EMPREGADOR: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA 
SOCIAL. 

Cl 33.812.074g000.5 

ENDEREÇO: Rua Or. Heitor Beatos Tigre 32, Bairro Vila dos 
Funcionftrios 

MUNICIPIO: Barreiras Ur: DA. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO. Serviço, de Assistôncia Social. 

CARGO: Professora Regente 

CBO n: 231210 

DATA DE ADMISSÃO: 01 de Junho de 2017. 

REGISTRO P. 001 FLSWICIIA: 004 

REMUNERAÇÃO ESPECIFICA: R$ 1.227,99( Hum mil, duzentos 
e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) 

tt )iJra do Empreg9jlo? 

DATA DE SAIDA. ............ DE 

AssInatura do Empregador 

r............................................... 

COM. DISPENSA CD'N.___________________________ FGTS N DA CONTA 



.. untc 1 .i •;.-*s. z3td*;,c'•sx1w_m. . 

lInívÉrsidade nortt do píaríaná 
UNOPAR itredencíada pclô Beftto Jkrtcrat itt) itt julho de 1997 

!stado do paraná 
Curso de iraduaco etflcdagogía 

flecouhccído conforme § úníco, Nt 63, Portaría flormatíua n° 40/2007 de12/!2/07 - publicada do JDÁLU. de 13/12/07. 

tertífícaíta 
fl Ueítora da bníuersídade fone do araaá, no uso de suas aIníbuíçes legaís, certifica que 

flntonía illerbttní fllarííns dos Saidos 
concluía o Curso de I3raduação em Jeda9ogía, cm 04 de julho de 2009, e na sessão solene de colação de grau, obteve o lttufo de licenciado em 
Pedagoght, no dia 29 de outubro de 2009, conforme os regístros acadêmicos desta nstítuíção de insíno $uperíor. 

londrina, 29 de outubro de 2009. 

ProF fflaría íj rrcid aU! itraIisi 
ró-fln ora cadFmíca 
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Certificamos que 

íJ'NYAÃNA /1ft(O tedeae 2Ftaseoø dsd Sa#sen 
Institútõs de Educação Superioj., 

brsi1eira, natural:do Éstado do Ceará, nascida em 27 de julho d€.1968, filha de Maria Soares 
Marhns de Ara9;o e aIdemar Veras de Araujo concluiu, de acordo com a Resolução n° 1 
•CNWCES de 3  de abi1 de 2001, nete Instituto de Educaçío Superior UNYAHNA de Barreiras 

- 

TESUB, o Curso de Especialização em PSICOPEDAGOGIA, em nível de Pós-Graduação latb-
sensu, realizado no período de novembro de 2009 a março de 2011, com 460 horas-aula, a fim de 
queL possa gozar dos direitos e das püeriogat-ivas legais. 

1 _I '• - 

/ 
1 Salvador,l5deju1hode2013 '  

Concluinte RGn0  09374656-31 SSP/BA 

MI1a  Uzêda Lques 

i 1 

$ Diretora Acadêmica \ 
~~a Luiza Fér an à'~ A'C" 

Diretora do I8UB 
[1 1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA 
a.. 

.0 

CNPJ 13.654.40510001-95 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

ce"ü4.,ca& 
Ceríi/ïcanws qu 

Formação coniinuida em Serviço para professores da Educação Infantil, promovida 

pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura..Esporte e Lazer no período de Março a 

Dezembro de 2008, perfazendo um total de 1,23horas. 

Barreiras, 1 de dezembro de 2008. 

Ivi(a) Afaria .1Ia/ja Macedo de .iui,aude, 
Secretci,ia A'Iiuihipc,/ de Etluraçïo. 

Cultura, Esporte e Lazer 

Pedagõgka(u) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIMSBA 
CNPJ 13.654.4051000195 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

td 
ertcanios que 

,participou do Curso de 
Fonnlâb'.&?7n nada

: O/li ares atentos a Educação Infantil, promovido pela Secretaria 

Municipál de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no periodo de Agosto a Dezembro de 

2008,perfazendo uni totaldejnjzoras 

2008. 

\Ç7  . 
Barr'as, dezeibtoÚe. 

76Áavierdos.a,,to 
Saulo Pedro a dc A hnezda Maria Anã/ia Macedo de Miranda 

Prefeu Municipal Secretária Municipal de Educação. 
Coordenadora Geral Culuwa, Esporte « Lazer 

da 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI  CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Edu
em 
flç  

Formação Continuada em Serviço 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA 

• ç%bQfiZQ 

Ldrmenfo 

CERTIFICADO 
Certificamos participou do curso 

de FORMAÇAO NTINUADA ALFAS TIZAÇAO E LETRAMENTO, promovido pela 

f Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no período de 

28/07/07 a 15/12/07, perfazendo um total de 120 horas. 

Barreiras, 20 de ezembro de 2001. 

%lan, )t Ia ia ;iarz , .2 
Çer,rtd,ia efe IZ.f,erad 

Educação 
jdEç. 

I,iriz:e ( 
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rr CONTRATO DE TRABALHO 

EMPREGADOR: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA 
SOCIAL 

1 CNPJ: 33.81 2.07410008.58 

ENDEREÇO: Rua Or. Heitor Rastos Tigre 32, Bairro Vila das 
Funcionários. 

MUNICIPIO: Barreiras UF: BA. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO: Sorviços do Assistência Social. 

CARGO: Auxiliar Serviços 

A CBOn:512105 

DATA DE ADMISSÃO: alda Junho do 2017. 

• REGISTRO N'. 001 FISIFICHA: 005. 

• REMUNERAÇÃO ESPECIFICA: R$ 937.00 (Novecentos e trinta e 
sete reais). 

&Á4n tao 
AnlnntijradaE4ogsdor 

DATADESAIDA' ............... DE ..............................DE 

Asainaturo do Empregador 

COM. DISPENSA CD 
FGTS N'DA CONTA. 
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EMPREGADOR: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA 
SOCIAL. 

CNPJ; 33.812.07410008.58 

ENDEREÇO: Rua Dr. Heitor Beatos Tigre 32, Bairro Vila dos 
Funcionários 

MUNICÍPIO; Barreiras UF; Ba. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO; Serviços de Assialõncia Social 

CARGO; Serviços Gerais 

CBO n;,512105 

DATA DEADMISSÃO 01 deJunho de 2017 

REGISTRO N, 001 FLS!FICHA 006, 

REMUNERAÇÃO ESPECIFICA; R$ 93700 (Novecentos e Trinta 

:

.

5ete 
 

2.......................................... 

DATA DE SAIDA. ............... DE 

Assinatura do Emp regador 

2 ................................................  

COM. DISPENSA CD N°.  
FGTSNDACONiA 
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k UJIZA FRflttJCISCP DE SOUZA 

44 OA'A 4WJItC'UtItO 

U4IREIRflS i.'3P1 07)11/1933 
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Mr, M!NISTÉRIo DO TRABALHO 
E EMPREGO 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

161.43788.53-8 1 

9T1L O7245O7HLIJL 
6U&&kSô LJb 

I,t', 'TT?flTZ 

SOCIAL. DE INSTRUÇÃO E ASSISTg 

CNPJ: 33.81 2.074'000a.58 

ENDEREÇO: Rua 
Dr. Heitor Basto, Tigre 32, Sair10 Vila dos FuncionA,105  

MUNICJpio. Barrelran UF: BA. 

ESP. DO 
ESTABELECIMEN.m Serviço, de Asaistôncia Social, 

CARGO: Assistente Administrativo 

411010 

DATA DE ADMISSÃO: 01 de Junh0 de 2017. 
- 

REGISTRO N. DO, 
FLSIFIcp4. 007 

REMUNEMÇÃO ESPECIFICA. : AS 1.131,25 (Hum mli, cento e 

DATA DESAbA. ............... DE ..............................DE ................. 

nawdoEmpr 

COM. DISPEP4M Co 
FGT3 N DA CONTA 
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21.040 958-40 2802Ol3 

ÉVELINIBEATRIZ SANTOS DE CARVALHO 

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO 

MARIA RISOt±ENE DOS SAWTOS 

5A3C44W70! 
BARREIRAS BA • ( 13O3-1998 
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003.565.205,52 

ANTONIO:SAN.ToS MATOS 
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