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CONTRATO DE TRABALHO 13 

EMPREGADOR: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISIENCIA 
SOCIAL. 

CNPJ: 33.612.07410008.68 

ENDEREÇO: Rua Dr. Heitor Bastes Tigre 32 Bairro Vila dos 
Funcionário, 

MUNICIPIO: Barrolras UF: 8k 

ESP. DO ESTABELECIMEN1O: Serviços de Assistência Social. 
CARGO: Proressora Regente 

CBOn: 231210 

DATA DE ADMISSÃO: 01 do Junho do 2017. 

REGISTRO N. 001 FISIFICHA: 017 

REMUNERAÇÃO ESPECIFICA: R$ 1.227,99 Hum mii, duzentos 
e vinte e sete runis e noventa o novo C;ptavos) 
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Assinatur, do Emprogedor 
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EMPREGADOR. SOCIEDADE DE  INSTRUÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. 

CNPJ: 32.812.074/000e.58 

ENDEREÇO Rua Dr. Heitor Boatos Tigre 32, BaIrro Vila dos 
Funclonãrlos 

MLINICIPIO Barrolras hP: SÃ. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO. Serv;çog do Atssstâncin SocIal. 

CARGO: Merendeira 

CBOn°:513426 

DATA DE ADMISSÃO. 01 de Junho do 2017. 

REGISTRO W. 001 FLS/FICHA 010 

IEMUNERAÇÂO ESPECIFICA: R$ 1.031.00( Hum mil o trinta e hum r.eis). 
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EMPREGADOR: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO EASSISTENCIA 
SOCIAL. 

CNPJ: 33.81 2.07410008.58 

ENDEREÇO: Ruo Dr. Hoitor Bastas Tigro 32, Bairro Vila dos 
Funcionários 

MUNICI PIO: Barreiras ir: Bo. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO: Sorviços do Aaslat0i,cio Social 

CARGO: Vigilante 

CBO ri': 517$30 

DATA DE ADMISSÃO: 01 de Junho de 2017. 

REGISTRO N. 001 FLSIFICKA: 021 

REMUNERAÇÀO ESPECIFICA: R$ 937.00 (Novecentoa o Trina 
o Soto Reais). 
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GADOR: SOCIEDADE DE INSTRUQÂ0=isT 
. 

33S120741000858 

ENDEREÇO: Rua o,. Heitor 
Beatos ti9,0 32, Bairro Vila dos FuriciopAri0  

MUNICIPIO: Barreiro, UF; BA. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO: Servlç do AssistØncia Sociol 

CARGO: Instrutor de Violâo 

CBOn:234s15 

DATA DE ADMISSÃO: 01110 Junho de 2017. 

REGISTRO W. 001 FLSIFICHA. 022 

REMUNERAÇÃO ESPECIFICA: R$ 1.227gg Hum m il duzentos 
e vinte o soto reais e noventa e 
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EMPREGADOR: SOCIEDADE DE 
SOCIAL. 

CNPJ: 

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

MUNICIPIO: Barreiras UF: Do 

ESP. DO ESTABELECIMENTO: Serviços do Assit6ncjn Social 

CARGO: 1a3trua,a do Ponto Cruz 

C80r.5 761306. 

DATA DE ADMISSÃO: 01 do Junho cio 2017, 

REGISTRO Nt 001 
FiS!FICHA: 023. 

REMUNERAÇÃO ESPECIFICA: RS 937,00 (Noveeo,ito, o Trirda o Sete Reol,), 

fl dDpr4so 

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

Zuin-fura do Empregucj0  

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

COM. DISPENSA CD N°, 
FGTS N DA COMtâ 

•1 ccø 

IS 



092 

-- 
—i i 1 - ----- - 

_- 

MINSÍLL,Ü DO UtAbAL[-{O t 
- 

QUALIFICAÇÃOCiV!LJHZ45tLEtRO_ 

L - . 

rRTrn?ÀDrTBALHorr!af\rIDr\elDcI,L 
 

• 
!.. 

5502273 0040 
- - 

-- :-1 

----- 
jBA { 

__ 

g-gj '-: 

- . .- ,- 

- - — - Z • cnw o ø Ow J~ .  

- -,,. . - 
- 

- 

- :- 
ø._ •R-- 

t 

cp 

 

) 
- 

<1 

• \ / - '-t:--- -. . -- 
- 

- ,. E o w 0 o!d 1 

- . — c •1Ow 

- 

 
o 

4  - - ----; - 

-. 

--- --- .-- 

_____ 

- - :- 

- 

1 
CNPJ: 3212 C74tzr5 

ENDEREÇO- R. Or. Hct 8rtzi T?po 52 Bcrro Y dot 
Funcion&- 

MUNICÍPIO Barreira: (JE: BA. 

ESP. DO ESTABELECIMENTO: Sorviçoa do 
Soclol. 

CARGO: Oirotorg 

CBOn°: 121010 

DATA DE ADMISSÃO: 01 dojiznhc., de 2017. 

REGISTRO N. 001 FLS(PICHA: 024 

REMUNERAÇ.O ESPECIFICA- R$ 1.903.00( 1um mil 

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

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

rodo Emprogbdor 

COM. DISPENSA CD N 
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TRABALHO CONTRATO DE 
. 

EMPREGADOR SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO 
E ASSISTENCrA 

SOCIAL, 

CNPJ 33.812.074/0308M 

ENDEREÇO. Rua i». 
Heitor Basto, Tigre 32, Bairro Vila dos Ftineion rros  

Q 
. MUNicfpro Darreiras UF:  SA 

ES?. DO 
Serviços de Assi,i&neia Sooial, 

CARGO Profes,05 Regente 

080n231210 

DATA DE ADMISSÃO: 01 de Junho de 2017. 

REGISTRO N° 001 FLS/FIQHA. 020 

REMUNERAÇÃO ESPECIFEC*. R$ Vinte reais e 1.227,991 Num mil, durontos e ISOlO noventa o ilovo centavos) 

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

COM. DISPENSA 
PGTS N DA CON 
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TERMO DE FOMENTO N.002/2017 

Proc, •Adm. N° 377/2017 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE Si CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE BARRE/RAS/BA .E A SOCIEDADE 

DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CASA 

DOS. SAG'RADÕS CÕRACÕES PARA OS FINS QUE 
F$PECIFIcA.  

O MUNICÍPIO DE 
ÃIflËIRÀs/BA, Ínscrito no CNPJ sob n° 13.654 405/000195, com sede 

Av, Clãristbn Andrade 729 
- Centro, dotavante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, neste ato .repesentada pelo seu Prefeo Sr. Joãõ Barbosa 
do Souza Sobrinho, 

nomeado pelo Termo de Posse de 01 de janeiro de 2017, portador da Carteira de Identidade 
no  201375, expedida pela SSP/BA..e do CbF 176.2150544 residrie e domicifladd neSta 
cidade d'e:Barr.eiras-Bá ea SOCIEDADE: DE INSTR1JÇAo .E À8SItÊNc1A 

SOCIAL. - CASA 
DOS SAGRADOS COiAÇÕEs, sociedade, civil de direto privado sem fins lucrativos 

, inscrita no CNPJ sob n°
, 33.812,074/000858 com sede na Rua B. 255, Vila dos Funcionários -- 

Barreiras-Ba doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA, SOCIEDADE GllL, representada 
por sua procuradora Sra. Díl'ia .Fagundes de Souza, portadop do CPF n°  162667 570-87 e do 
RG n° 20748006-06 SSP/BA, residente e domiciliado [lesta cidade'de.sarreirasBa resolvem 
'celebrar o prësente Termode Foràeoto, regendo-se pelo 

'disostó»na Loi'C'omplemeniarno. lol 
de 04 de maio de 7000, nas corresondehtes Lei 'de Diretrizes Orçà'mentánias e Lei 

Orçamentária Anual, na Lei no 13,019, de 31 de julho de 2,014 e 'suas alterações através da Lei 

o. 13.204 de 14 de dezembro de 2015, consoante o processo administrativo n° 37712017 e 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

'CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

O presente Termo de Fomento objetiva, a parceria para aço 'donjunta entre as partes que 

objetivem proporcionar o atendimento a 175 (cento e setenta e 'cinco) crianças e adolescentes 
em vulnerabilidade social, objetivando valorizar a educação, desenvolvendo habilidades de 

coordenação, da leitura, interpretação, produção textual, oralidade, lateralidade, 'valorizando a 
cultura aquisição de valores éticos, moral, social, pontuando noções básicas de matemática, 
conduzindo para o raciocínio num clima lúdico e prazer,bso. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES 

Soa obrigções dos 'Partídpes; 

- DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 

CONFERE COM - 
Ccctrç 
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a) fornecer manuais específicos de prestação de contas organizaçôes da sociedadetivil por 
ocasFão da celebraQão dasparcerias, informando previamente e Oubiièando em meios oficiais 
de comunicação às referidas organizáções eventuais alterações nbu conteúdo; 

emitir relatório técnicô de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão 
de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da 
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL; 

liberar os recursos por meio de transferência eletrônicã e em obediência ao cronograma de 

desembolso, que guardará Consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto 
do termo de colaboração ou Termo de Fomento; 

d)promover o monitoramento e a avaiiaão do cumprimento do objeto dapãrceria; 

e) na hipótese de o gestor dá parceria deixar de ser sgene pÕb)ico ou ser lotado em outro 
órgão ou entidade,.o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto 
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades; 

f)viabilizãr o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos; 

g):mariter, em seu sitio oficial na internet, a r&ação das parceriãs celebradas e -dos respectivos 
planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 
enyolvidos ria parceria; 

instaurar tomada de contas antes do térn'tinõ da parceria, ante .a constatação de êvidências 
de irregularidades na Õxêcução doobjetodaparcerià. 

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

a) manter escrituração coptábil regular; 

prestar contas dos recursos recebidos por meio desleTermo de Fomento; 

divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em 
qué exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no 
minirno, as informações requeridas no parágrafo único do art, 11 da Lei n°  13.019/2014; 

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

dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das .entidades públicas repassadoras dos 
recursos, do controle interno e do Tribunal de. Contas-  correspondéntes aos processos, aos 
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei n° 13.019, de 2014, bem como aos loceis de execução do objeto; 

responder exclusivarnente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz -respeito às despesas-de custeIo, delnvStimento e'de pessoal; 

responder exciusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciári0 
WA fiscais e comerciais relacionados ã execução do objeto previsto no termo de col u 

co 
o . - ... 

. •v i C:,':nç0, Ancirads);-.. Csntrc, 
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fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administraço pública a 
inadimplência •da 0RGAN1ZAÉÃ0 DA SOCIEDADE CIVIL em relação ao referido pagamento, 
os õhus incidentes sobre o objeto da parceria ou os dand,t decorrentes de restrição á sua 
execiJçãc; 

h) disponibilizar ao cidadão, 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 presente Termo / 
e Porn'êtõ é de R$ 566:0679Q quatrocentos e sessenfa e. seis mil e sessenta d sete reais), 

dividido em 08 (oito) parcelas e primeira no valor de k$ 58.258,41 (cinquenta e oito mil, 
duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) e as demais em 07 (sete) parcelas 
sucessivas no valor de RS 8.2p,37 (cinquenta e oito mil, duzentos e. cinquenta e oito reais e 
trinla e sete centavos), cada urna, 

PARÁGRÃFO ÚNICO: As das'pesas decorrentes do presente Termo de Fomento correro por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE 0909— Secretaria Municipal de Educação 
ATIVIDADE: 12.361.019.2010— Qestão das Ações da Sec. de Educação 
Elemento. de Despesa: 3.3.50.43,00 

- Subvénções Sociais 
Fonte: 01 

CLÁUSULA QUARTA. DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronobrama dé desémbolso contid,o no 
plano de trabalho mediante transferencia eletronica sujeita a identificação do beneficiario final 
e a 'obrigatoriedade de depósito erri sua. Õonta :bano&ia: :es'pêõífiõa 'vinculada a. este 
instrumento. 

§10 - É obrigatória a 'aplicação dos recursos deste Termo. dê 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 curtp prazo, ou operação de 
mercado aberto lastreada em título da divida pública federal, quando sua utilização estiver 
prevista para prazos menores, 

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

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

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

- quando houver evidências de irregularidade na aplicação da parcela antefiorments recebida: 

fi,ir- '?? .,SÚ.'L'' /ÀLit' 
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II - quando constatado desvie de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas no termo de 
colaboração ou de fomento; 

III- quándà a •ÕRGAF4IAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar 'de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos árgãos de 
controle interno ou externo. 

§50  - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das, receitas obtidas das aplicações 
'financeiras realizadas, serão devolvidos à admin'istráção pública no brazo improrrogável de 
trinta dias, sob pena-de .imediaa instauraçãõ de tomada de' coritãs 'especial dó tetépdnsáv'el, 
proVidehcidá pela autoridadé cõmpetente- da administração pública. 

CLÁUSULA QUINTA -DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

O presente Termo de. Fomento deverá ser executado fielmente pelos Partícipes, deacordo com 
as-cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma Øela's consequências 
de-sua inexecução total ou párcial. 

'W- rica expressamente vedad.a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade 
•db ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, para: 

- realização de despesas a'titu!o.de taxa de admin istração, de gerência oú-sirnilar; 

li -. finalidade diversa da estabelécida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência; 

- realização-de despesas em data antirior ou poslerior á sua vigência; 

IV - reazação.de  despesas com taxas 'bancárias, com i-nuffas, :i05 'oü"correção- mohetária, 
"inclusive, referentes a pagaffientosi ou recolhimentos fora dos prazos; 

V - realização de despesas com' publibidade, salvo as de crát'r educativo, informativo ou de-
brientação social, das quais hão constem nomes, simbolos ou Imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; ' 

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

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou e'mçfre'gado público com 'recursos vinculados á 
-parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA / 

O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura ié 131 ê dezeintro de 2017, 
conforme prazo previsto no acexo Plano de Trabalho para a.consecução de-seu objeto. 

§11  - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

devidamente justificada e formulada, no minimo, 30 (trinta) dias-antes do:,seu término, e após o 

cumprimento das demais exigências legais eregularnentares, serão aômitidas- prorrogações dt* 
prazo de vigencia do presente Termo de Fomento 

, 
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§2° - Caso haja a raso na flberaçãp dos recursos financeiros,  a ADMINiSTAÇÃo PÚBLICA 
MUNICIPAL promover a prorrogação do prazo de vigência do presente Terma de Fomento

!  
independentemante de propósta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limflado o prazo 
de prorrogação ao exato período doatraso cerificado. 

§31  - Toda e qualquer prorroaço, incFusive.a rõferida no iten..ahte?iór;.ééré ser fdrnializada 
por termo aditivo, a ser celdbrado peles paftícipes ants do término, da Vigência õ termo de 
Fomento ou cla.última duação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo 
aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

O relatório técnico .a que se refere o artl :59 da Ldi rtt 13019/2014 s 
prejuízo de ootros elementos deverá conter; 

E - descrição sumária das:atividacJes e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas;  do cumprimento das metas e do impacto do benefício: 
sodial obtido em razãô da execução do ojeto até o perTodá, com base nos ihdieadore 
estabelecidos e. 5prÕvadosioplanõ de trabálho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

IV - análise dos documentos comprobstórios das despesas aprasentados pela ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL na Prestaçãc de cóbtas, duando não for comprovado o alcance das 
metas e resultados estabelecidos no respec:tivo termo de colaborsão ou de fomento; 

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

§1° - Na hipótese de. nexecuão por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA
DE 

CIVIL, a administração pública poderá, exclusivamenté para assegurar o atendimento de 
serviços essenciais à população, .por ato próprio e independentementé de autorização judicial, 
a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividadespactuadas 

- 

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA, PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
que receber recursos municipais. 

rle\erú prestar contas dos .rccu:rsos recebidos, ohser'ajidose as regras previstas na lei. 

além (los pitros e narinas de elahoraçào constanles do i nsti.mento de tornento e do 

11  plana de ttaba.11ici 
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§10  - A prestação de contas apresentada,pela ORGANIZAÇAO.DA OCIEDADECIVIL, deverá 
conter elementos que permitam ao Qestot da parceria avaliar o andamento ou concluir que o 

áêu objeto foi executado danfõrmepactuado, com a descrição'põrmenorizada daá atividades 

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até 6 período 
de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e 
documentos: 

extrato da conta bancária especifica 

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e número do instrumento dã parceria; 

111 - comprovante do recclhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 

IV material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 'videos au outros suportes; 

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

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

§ 2.0  Serão•glosados valores.õlacionados ameIas e resultados descurnpridos sem justificativa 
suficiente. 

§ 3.0  Caso a aplicação não se dê em sua totalidade dentro de exerckio em que os recursos 

foram liberados, a' ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devõrá prestar contas da aplicaçãõ 
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'nc planode trabalho, bem corho dos seguintes relatórios': 

1 - relatório de execução do objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

II - relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com á descriQão das despesas e 
receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objetos na hipótese de. 
descump'ritnéhto de matas é"rêUltadôs ãstsbãleci'ddã no plano detrabalho. 

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

relatório da visita téc'nicã in loco realizada' duran'te.a execução da parceria 

II - relatório técnico de monitoramento e avaliaão, homologado pêla' comissão de 

monitoramento e avaliação designada, sobra a conformidade do cumprimento do objeto e os 

resultados alcançados dorante a execução do termo de colaboração ou de fomento. 

§60  - Os pareceres técnicoã do gestor acerça da prestação de contas, de que trata o art. 67 d 
Lei n°  13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações çuanto: 

- os resultados já alcançados e seus beneficios'; rio 

II - os impactos econõmicos ou sociais; 

A'.'. flr. '4tir'tan Andrade, 
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III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV'-, a.possibitidsJe de sustérftab'ilidade das ações apbs 'a conclusãa do''objétõp'õtuadú 

§7° - 

A hianifestação conclusiva sdbre a prestação de contas pela administração pública 
observará os prazos previstos fl2 Lei n° 13.019 de 2014, devendo concluir, alterátivamente pela: 

1 -aprovação da prestação de contas; 

II- a'prõvação da Prestação de contas com ressalvas; ou 

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

- 

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para 

a ORGANIZAÇAO DA. SOCIEDADE CIVIL.sanara irregularidade ou cumprir a õbrigação. 

§9°- O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e binco) dias por notificação, 
.prorrocjável no máximo,. por 'igual periodo dentro do prazo que a administração pública possui 
para analisar e deOdir sobre 'a prestação de contas e comprovação de resultádos', 

§10°- Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, 2 

autoridade administrativa competente,, sob pena de responsabilidade 50'lidària, 
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação :dos resp'dns'áv(5'i, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

§11 0
,- A administração púbhoa apreciará a pres,tação'final de contas apresentada, no prazo de 

até cento ë cinquenta dias', contado da: data:d. seu recebimento ou do cumprimente 'de 

diligência por ela determinada prorrogávaljustifiàadmente por'igual peiodo. 

§12° - As prestações de contas serão avaliadas 

- 

regulares, quando expressarem de forma clara e objetiva o cumprimento dos objetivos e 
nletas.estabelecidos no plano de trabalho,; 

regulares com ressalva, quando evidenciarem ímpropr'iedade ou qualqüer bbtrã falta de. 
natureza formal .qué no resultõ em.d'ario 5õer&io; 

1H - irreguLares, quando comprovada qualquer dasseguintes circunstâncias 

'a) omissão no dever de fres{arcontas 

Ih).descumprimenlo injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano derabalho; 

c).'dano ao erário deccrrente de ato de ge'stãb UÕitimoou.sntieconôHico. 

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

- 

O administrador público respunde pela decisão sobre a 'aprovação da pestação dat C 
contas ou por omissão em relaçao a anáhse de seu conteúdo levando em oonsideracU- 
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primeiro caso, os pareceres técnico, financeirõ e jurídico, sendo permitida delegação a 
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelgação 

§14° - Quando a prestação de contas for avaIiãa corno .ÍrreguIar,  após exaurida a fase recursat se mantida a decióão, a ORGANIZAÇÃO DA. 
SOCIEDADE CIVjL poderá solicitar autorizaçãõ para 

qúe o. ressarcimento ao erário seja promovido pr meio de ações compensatórias de interesse.
.público m.ediantë. a apresen'taço de hoVo láho de trabalho, 

conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a área de atuação da organização cuja 
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original desde que não tenha 
havido dolo ou fraude e não seja ocaso de restituição integral dos recursos. 

- 

Durarte o prazo de 1.0 dez). anos Qontado do dia útil subsequente ao da prestação de 
contas, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arqu.ivo os docjens 
ohginais que compõãm a prestação de contas. 

CLÁUSULANONA DAS ALTERAÇÕES / 

A presente parceria poctrá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo 
aditivo, devendb a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
em relação á data de término de.sua vigência 

§1° - 
Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto. 

§2° As alterações com ekceçáo das que tenham por finalidade mcraments prorrogar o prazo 
de vigência do ajuste, deverão ser previanlente submetidas à Procuradoria Geral do Municipio, 
árgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer. 

- 

É obrigatário o aditamento do presete instrumento quando se fizer necessária a 
efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de 
vigência ou a, utilização de recursos remanescenes do saldo do Termo de Fomento. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

Pela execução da parceria em desacordo com d pldno de trabalho e com as normas da Lei n° 
13.010 de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar á ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL párceia as seguintes sanções' 

- advertência; 

II 
- 

su.spensão.'temporária da ParticiPaçãoem çhamamento público ê imøeuimento de delábrar 
parceria ou contrato com árgãos e entidades .daesfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não 'superior a dois anos; 

III - 
declaração de inidoneidade para partidipar de chamamento público ou celebrar parceria ou 

contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes. :da punição ou até que seja promovida a reabilita9ão perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade que será doncedida sempre que a ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

§10
. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa do ihterêssado no respectivo processo, no prazo de dez dias 
da c 
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abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida a'põs dóis anos de aplicação da 
penal idade 

§20  - Prescreve em cinco anos, contados a partir de data da apresenlação da prestaãc de 
contas, a aplicação,de penalidade decorrente de infração relacionada ãexêcüção-da parceria. 

§3° - A prescrição será interrompida com aedião'de ato âdministrativo:voltade à'apüaçãa.da 
infração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES 

Rara os fins deste ajuste,. .consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente 

adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessánibs à cpnsecução do 
otjeto, mas que a ele no.'ae:incorporam . 

§10  - Para os fins deste Termo, uiparàni-Ce.a bens remanescentes os bens e equipamentos 

eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construidos com os recursos 
aplicados em razão deste Termo de Fomento. 

§2°  - Os bens remanescentes serão de propriedade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo' a ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL formalizar prõmessa 'de. trahsler6nciã da Øroptiedade à admihistração 
pública, na hipótese de suaextinção 

§39 
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos podeÊão, a critério do 

administrador público 'ser doados a outra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que se 

proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária quando, após a consecução 
do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, 

§4° - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inãlienabilidade e deverão, 
exclusivarnente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao 

previsto neste Termo de Fomento, sob pena de rêversão em favor da Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O presente Termo de Fomento poderá ser: 

- denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis somente pelas obrigações 
e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, 

respeitado o 'prazo mínimo de 63 (sesseotà)'diáa de 'antecedêricis para a publicidade dessa 
intenção; 

II - rescindido, independente de prvia notificação ou infrpelaçâo Judicial ou extr.ajudicial, nas 
seguintes hipóteses: 

utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

inadimplemento de quaisquer da& cláusulas pactiadas; 

constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em 
apresentado; 
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d).verifioaçio da ocorrència de qualquer circunstâncià que enseje;a instauração de Totada de 
Contas Especial, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICIDADE 

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos ue impliquem em aíteração ou 
ampliaçao da exeouçao do objeto descrito neste instrumento fioa condicionada à publicaçao do 
respectivo extrato no Diário Ofidial do Munici, a qual deverá ser providehciáda pela 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLIOA MUNICIPAL no prazo de até.20 (vite) dias a dontar darëpêctiva 
assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Acordam os liartioipes, ainda em estabelecer as seguintes condições: 

.1 - as comunicaç6es reltivas.a.este termo•de'Fomentê serão remetida§ Por.correspondência e 
serão consideradas reuiài-mente efatuadês quando comprõvado o recebimento 

II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes bem como quaisquer 
ocorrências que posssm ter implicações neste Termo de Fomento, serão aoeitas somente se 
registradas em ata ou relatórios circunstanciados 

CLÁUSULA. DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

•Serà competente para dirimir as contrvérs.iasecorrentes deste Termo de Fomento, que não 
possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Barreiras, Estado da 
Bahia, .com renúnciaexpressa a oulros, pôr rna'is privilegiados que fõrem. 

E por asirn estarem plenamenfe de acordo, os' parUcip obrigam-se .ao:total e irrenunojàyel 
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e abhado conforme, foi lavrado 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que yão assinadas pelos participesr  para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

Barreiras-Ba, 29 de março de 2017. 

JOAO BARBOS UZA SOBRINHO 
Prefeito Municipal de Barreiras 

.DÍLIA FGUNbÈS DE SOUZA '  
.QRGANIZAÇÁO DA SOCIEDADE CIVIL 

Sociedade de .1 instrução e Assistência Social 
- Casa dos Sagrados Corações 

TESTEMUNHA: 'La kL 
CPFy'Oc; &.Z2 tL63/ 

o 

Av. Dr. CIérston .Anddo.29  , 

rone (77) 3614-71e0 
sIu i- 'wk,f-y- j 'q'y,br CNPJ .n l3.€j54•4Q5/Øcj 



k4

CIEDADE DE INSTRUÇÃO   E ASSISTE  NCIA SO CIAL 
tB 

C ASA DOS SA 

 

A 
 CNp~ 

 &'Et&çRua Or.  Heo os Tigreou N rV 
- 4("e Baroilados runci

SO 

  5 
onárjos

04/0008 8 CC? 47807 550Brreiras - BEXTENS - CENO 
Ap DE 

PROMOÇAOHUMANAEA RAVASCORua "3  N. 255 

 

Bairro Vila dos Funcionários Tci./Fax: (77) 3612- 1740 CEP: 
47.807-530 Barreiras - BA. E-mih cph 

PLANO DE TRÁBAL NO 
1 - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE 

- 

ftenomi.hação .. 

., . ....
•.. Sociedade de Instrução e Assi 

. 

stência Social 
o _Casa doê Sagradbs 

33 
 es 

_ i Endereço - 
- 

Rua  pReitor. BaspJigr e-ou_E N°32 Bairro Vilas dos FunciohÃrjos____ 1 CIDADE 
UF CEP 

. DDD 
 

Barreiras 
BA 47.807-550 (77)3612-1740.. Respons 

Institucional pela Assinatura do Convenio 
Dilia Fa undes de Souza  

CPF 
Cargo/Função  162.667.57087 

. Diretora/Coordenadõrã - - - Coordenador do Convënjo 

- 

Fu 
de Souza 

Diretora Setor 
nção 

Trabalho 
Matrícula 

_ _ 

 

Telefone _______ 
d)Iiasouzafa9uflde@m.a. l. - 

/ 

Den 

venjda C 
idade 

Coo rd en ad oTH 

3614-7177 

UF 1 CEP 1  DDD/Telefone E-mail BA 47.800-000 77 3614-7100 - 

)nal pera Assinatura do
Sobrinho 

Convênio 

Setor de Trabalhà 
los e Convênjos 

- Setor de-Cnnv.anin--. 

47145 

DOS :;ADASTRAIS DA CONCEDENTE- 
. - 

a l  de sarrwa. * 
1 bÇioà7 

flfl Anrlr.,4.. ° . - 

atll_± 5  Uentro 



O 3 3 O 14 3 IDENTlFIcAçÂo DO PROJETO  

31-Título do Projeto -. 
3.2- Peiodo de Execução: 

;ln!cio: -. 
- Centro de Promoção Término: Humana Eugênia Ravasco, 

- Março de 2017 Dezembro 
de 2017 .1 

3.3 Objeto do Projeto: 

Promover e defender a vida das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social numa 
autentica promoção da mulher, 

 despertando para os valores humnos êristâos valorizando o estudo e 

pela hurnanidade 
as oportunidades de crescimento para uma construção de personalidades fartes responsaveis por si e 

» 
num despertar para o sénsociitico e para a cidadania, 

Desenvolver, 
 habilidades de coordenação de leitura interpretação produçao textual Oralidade 

lateralidade valorizando a cultura aquisição de valores. étieos,- moral, :sqcial, jtiituando noções 
básicas de maternática,.conduzindo para o raciõõinio num clima lúdicd eprazeroso 

3.4 - Justificativa do Projeto 

A Instituição atend 175 crianças e adolescntes em 
v
. 
 u

-

-----i-- i-----  -s
-
o
- 

cial dir  etamoposto ao da escol
- ---- ----- ------------- ---- -- --

cessidades são gritantes, 
em turo 

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 vidá. Neste sentido» primeiro passo é.elevar.estas 175 mulheres, à 
condição de sujeito portador de direitos e deveres de cidadãs 

m 
sua presença no conscientes de 

mundo, inclusive no exercido da prerrogativa sublime da ulher como Instrumento divino da vida 

forma critica 
Nossa missão é ajudar a dêsenvoiver sujeitos .:utõnqrrbsaut6ôeterminadd qUe tenham uma 

çao etica 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 !ventos beneficenies 

4-DESCRIÇÃO DOQJETp  

Conhecendo a realidade SÓCIO-ECONÔMICA das familias da comunidade dos bairros, Cascalheira 

Vila dos Funcionários, Vila Amorin,, Vila Rica, SantaAntônio e proxiriidades do CAIC, percebemos a 
necessidade de intervir na melhoria da qualidade de vida e sustentabilidadé das mesmas. 
Considerando a falta de qualificação profissional eescolaridade exigida pelo mercado de trabalho o 
Projeto Centro de Promoção, Humana EugênW Rãvasco

:incéhtieêsd5dolésehtes a voltar aos 
estudos e sua auto/aIorização. Assim estávamos contribuindo para à transformação da realidade 
social das famílias das meninas que frequentam a Entidade. 

- 



5— ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 
 

• . 

• .. 

- Executar o objeto pactuado neste Plano 

os 
recurs5 financeiros ou seiços 

exclusivamente na execução das atividades propostas no mesmo; 

- 

Arcar com o pagamento de despe5 excedentes ao cronograma de desembolso aprovado neste Plano de Trabalho; 

- 

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

-  

Prestação de contas Manter sob sua guarda, durante o prazo mínimo de 
10 (dez) anos 

Cony 0; , contaàos da data de aprovação da os documentos relacionados ao  
- 

Noticar a CONCEDENTE Imediatamente após a ocorrência de qu 

comprometa a execução 
das atividades estabejecidas neste Plano de Trabalho; 

alquer que  
- 

Não alterar o conteúdo deste Plano de Trabalho durante a vigê 
 

. 

n  
cia doConvêhjo*ue ele estabelece

;  

- ftribtIbujçôes da 

Transtenr os recursos necessários a execução das atividades,que costam neste Plano de Trabalho 
seguindo um crono9rama de desembolso que tambem está estabelecido neste instrumento 

- Acompanhar e controlar a execução do objeto 
deste  Plan6 detrabalhod. 

ou por delegação 

de 

a dirigentes de Órgãos ou entidaq5 pelencentesá administração do Fundo Municipaj de Assistência Social; 

- 

Fornecer ao PROPONENTE as normas e instruções para 

.Pfeaçáo :de conas dos recursos do 
Convenro vinculado a este Plano de Trabalho, 

• ., ....... 

•.•• .; 



6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 0000
o 

1$ 
Metá Etapa/Fase Especificação Uflldad 

Quantij Início Término 
3.Apoio ao 
desenvolvimento 

3.1 
Profissionais .Pe'ssoa. . 01 Passo 

do atendimento 
educacional 'das 

para 
execução do 

3.2 Diretora (40h ) ..... 
'. 

-. 

3,3 Secretaria Escolar Pessba 
. 

.- 

01 Pessoa 
benencjados atendimento 

(40h) 

3.4 Coordenadora (201h) Pessoa educacionai 
a 35 Assistente Pessoa 

ai Pessoa 
01 Pessoa 

Instituiç&o, Adminjstraijvo 

3.6 Professores regentes ( Pessoa 07 Pessoas 20h) 
 3.7 Professora déÍia 

' . 

- moial e religião, Pessoa , . 01 Pessoa 
(25hy ' 

- 3.6 Professora (scbije '  ' 
bordados) (20h) 

Pessoa 
'  01 Pessoa 

3.9 Professora de Crocliê Pessoa 01 Pessoa 
o  

•(20h)- 
»- -: 

3.10 Professora d - Pe&soa. 
, 

2 

01 Pessoa o 3 
informática (20h) 
3.11 Professor de vi'otao e - - Pessoa. 

. 

ai 'Pessoa ' CD 
recreador (20h) 

 3.12 Professor de Educaçêo Pessoa oi. Pessoa 
Elsica (20 h) 

-- -4 
tu 

3.13 Merendeira Pessoa oi Pessoa 9 
(40h) , 

• - 

3.14 Serviços gerais 
- 

- 
Pessoa oa Pessoas 

' (40h)  

3.15 Vigilantes notumos Pessoa :02:essoa 
(40) - 

- 

:,.; 

•:*-.:*Y. ' 

3.16 Professora de " Pessoa 
.' 01Pésso 

-- alíabetiza0 para ctiançah ' 

com TDAH (20 h) - 

3.17 Professora de música O1pesoa '01 
- (Piano e teclado) . - 

Pessoa 
:;.. :. 
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6. CRONOGRÁMA DE EXECUÇÃO: 
• íH. 

Meta Etapa/Fase 1k 

Espe'cidaçã'j 

Indicador 

l.l.l. Compra de 

1, Condições 1.1. 

Materiais de consumo referentes ao 
atendimento dos benéficiados; 

básicas de Atendimento 
1.12, Gastos com manutenção 
 esporádicas do atendimento 

de 
dos espaço físico da 

instituição (reparos): 

beneficiados; 
beneficiados 

1.1.3. Compra de material de limpeza; e 
higiene ambiental. - . 

1.1.4. Compra de tecidos para trabalhos 
manuais. 

- - -, 
- 

1.2. ....... 
Preservação do 

5. Compra - de material de
- 
 higiene  

espaço físico da 
'pessoal. 

 

1.1.6. Compra de 'equipamen05 
2. Apoio ao 

instituição; ei. ou 
manutenção das oficinas de música.  

desenvoivim 1.1.7, Manutenção dos computadores., 
ento do 

1.1.8. Compra de livros para uso -na InstituicAn 
- --- - 

. - 

dLanalrnento  
edijrrinnoi i - 1.1.9. Compra de material didti' -. - • 

./..• -. 

dos 
ci. 

Manutenção de 
2.11. Compra de malenal de expecliente;  

beneflciados: ações que 
2.1.2. Pagamen de: água Lui, telefone e internet; 

promovam O 
atendimento 

2.1.3. Compra de material para dança' 
educacional na 

para uso na Instituição. 
2.1,4. Compra de tinta para tecidos instituição: para 
uso na Instituição 
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 matérial elétrico em 
geral com mão de obra (reparos) 
2.1.8. Reposição de material hidtáulico - (reparos). 

. 

... 

- ,. 
, 2.1.9 Çompra de mangueirà. -  

. 
3.1.1 colchonetes para educação tisica 

. 

----- 

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 cotars e sapatilhas para 
dança para uso da Instituição, 

- 3.1.5 compra de combustível para uso da 
Instituição. 
3.1.6 Compra de material para 
treinamento nas oficinas de culinária 

CD 
N 
CD 
3 
o- 
d 
a 
0 

o 
'-À 
'-1 



7. PL4NÕ bE APLICAÇÃO 



& CRQNQcjRAM:A DE DESEMBOLSO. 

................. Parc&a/2017 Ohgenl.dosr Recurso3 

-o 

TOTAL 

P patcela/ 20 17 oo R 46.6Õ,70 21 parcela,2017 
. . R$P,0O R$46.6Oë7o 3aarbêja/2o1.7. 

!2Mo:. R$ 46.60670 

a R$4esoe,io 
parcela! 2017 

. .R$ 0,00. R$ 46 . .60670 6 parcela! 2017 $Q,od R$ 46.606,70 7 parcela! 2017 
R$ 46,60670 parcela! Ol7 

a 
 R$.0,00 R$ 46,606,70 g parcela! 2017 R$ 0.00 R$ 46.60699 

loa parcela! 2017 R$ 0,00 R$46,606.40 
tOTAL R$ 0,00 .. R$ 466.ossqq' 

R,$ 46.606.70 

R,$ 4660670 

R$46.eo6jo 

R$ 46.606,70 

R$46C67o 

R$ 46..606,70 

R$ 460675 

R$ 46T677JJ 

46,yg 

R$ 46iT6i',99 

-I 



9 DECLARAÇÃO 
- 

Na qualidade de representante legal da SQC!EPAPE DE 
INSTRUÇÃO E.AsslsTatlA SOCIAL 

- 

CASA DOS SAGRADOS CORÁÇOES, dec1aro pára fins de prova )uatdt 
participe do convenia a'qual se vincula o presente plano de trabalho para os efeitos e sob 
as penas da Lei que inexiste qualquer debito em mora ou situação de inadimplencra com 
quaisquer órgâos ou entidades que impeças transferência doCçecúr.sosaquj previstos. 

Local e Data 
. ProØ nentõ 

10. APROVAÇÃO: 

---------------- 

• 

,.. 
Local e Data 

• 
• • 

• • 

Concedente 
Gestor de Fundo Municipal da Sepretarja de Educação 

-. 

Local e Data 
Concedente 

:........Prefeito Mônipá[deBarrasBA 

..-...•, 
. 

... .• .•,•;s••'., .. 

•
JC 

 

. . .. 

.-... 

ale 
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1.•-i ._.l 

L 

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,r tão Estado da Guanabara, pela Congregação das Religiosas Filhas dos 
S grados Corações de Jesus e de Maria, também denominada Instituto1  
B: vasco, que chegaram no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1955, iniciando1 

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

i de Janeiro à Rua Almirante Alyxandrino n 1112, no dia 5 de março de 
171, para melhor atender as unidades 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 Cartário Civil das 
Pessoas Jurídicas (Alvaro César de Melio Castro Menezes) na cidade do Rio de 
laneiro - GB, no dia 3 de novembro de 1961 no livro "A", sob o número de 
ordem 9.034 e do Protocolo n9  22.671, Ltvro 'A" 3. 

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

- Rosa Foglia; 
Secretária - Carolina Quaglia; Tesoureifa - Assunta Tatone; Conselheiras 
Crocifissa Conti, Linda Luisa D'Ascanio, Angela Rosa Alleva e Elmosa Saad1 
Hamu, Esta Ata também foi registrada no mesmo cartório supracitado, no 
livro "E", número 4, sob o número de ordem 4.372 e do protocolo número 
22.788 no dia 17 de noyembro de 1961. 

Em Brasília - DF consta que foi registrado no Cartório do l Ofício de 
Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoa jurídica, no dia 23 de julho1  
de 1971, apresentado sob o nQ 14.470, e registrado no livro "A' 

- 5, sob o n 

Í} Iti L 



sede. toro e tina Ildades 

-. 

Da denominação, caráter, duração, sede e foro 

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 A5so6açf10 

- Beneficente de caráter Educacional e de Assistência Social, 

Sé par tempo Indeterminado. 

Art. 3°-,  A SIAS, tem sua sede no SGAN Quadra 906 Conjunto 'G'. Av. W Si 
. Norte,;  Brasília - DF, CEP 70790-060. 

;ÀL4°'F1iceieltooForo da Comarca de Brasília, DF, par•a.dirirnir eventuais 
,dúvidas ou Iltígios sobre quaisquer assuntos relacionados com a 

'SlAS1  

Das finalidades 

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

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

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

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

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

V - manter espaço de hospitalidade, através de pensionato, para! 
acolhida de jovens, erri vista da promoção humana; 

VI - desenvolver projetos de Proteção Social em prol dos menos1  
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.....e.spii:ituaL &...,........ 
hiopsicológica. 

Art. 60  Dentro de suas possibilidades e, na rnedda em que as1  
circunstâncias o permitirem, a SIAS poderá desenvolvêr at$iias)' 
como pensionatos e outros, que beneficiem a juventude, ftô Jctoi 
a mais necessitada.  
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.70 -A ;SIAS;: no atendimento de suas finalidades, não faz qualquer 
- 

discriminação de raça, gênero, Idade, nacionalidade, cor, credo 
: - 'reljjoso;ideoiogja política e condição social, observadas as normas 

tegais. 

Das associadas 

Das associadas 

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

Art. 90 -São associadas da SIAS, Religiosas Professas da coregação das 
Filhas dos Sagrados Corações de jesus e de Maria, também 
conhecida por instituto Ra'asco, admitidas pela Dlretdra Presidente. 

§ Único - As - associadas não respondem, solidariamente e seauer 

subsidiariamente, pelos encargos e obrigações da SIAS. 

a admissão de associada 

Art 10 Para ser admitida como associada na SIAS, a candidata deve tomafl 
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 

Art: li - São- direitos das associadas efetivas da SIAS: - - 

- participar das Assembléias Gerais;  - 

ii - votar e ser votada; 
II - participar dos órgãos administrativos, desde que eletas Ou 

-- 
indicadas dentro das competências previstas neste Estatutoj 

- Social; 
IV - receber assistência quê lhes assegure o eficaz desempenho de 

- funções; 
JICIO E NOTA .pitssegurada a formação permanente de vida consagrada- 

P 4uë ' 'sociada poderá ser impedida -de -exercer 
SI FfJD -- dE 

-, - 

2ie lhe tenha sido legitimamente conferido, a 
sa..peiaforma previstos nesse Estatuto 

- SOARES E1T0S4 
ESCREVENTE AUTO, ZÁDO 

lselo:T3D 2Oi6OOJO2522OMA 
1!Qriv no-sitewww,tidit,ius.br _______ 

- direito ou' 
não ser nos 

4 
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Art. ifo d7es das Kssociadada 
- cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

II - manter conduta ética e compatível com as finalidades da SIAS; 
III'- exercer os cargos e ofícios que lhes são confiados; 

. IV - participar das Assembléias Gerais; 
- contribuir com seu trabalho e dedicação à consecução das 

finalidades da SIAS; 
Vl ..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 patrimôn!o individual 

.!JJ.' 1 .
os requisitõs para demissão de associada 

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

Da exclusão de associada 

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

Art. 16 Perde a condição de associada, aquela que: 
- deixar, abandonar ou for demitidã da vida religiosa 
'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. 

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

compensação pelos serviços prestados como associada, 

Art. 18 A exclusão e admissão da associada 
competente.  

Art 19 E assegurado à associada em processo de exclusão, o djreito deL 
ampla defesa. 

íQocL ' t 

- 
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Da constftu$ção e organização 

rt. 20 A SIAS, 
é Constituída e organizada por religiosas da Congregação 

das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria 
- Instituto 

Ravasco, e rege-se pela legislação brasileira e, subsidiariamente 
pelo Código de Direito Canônico e pelo Dreito Próprio 

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

Da Assembléia Geral 

Do conceito e da Const r 
utuiçao da Assembléia Geral 

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

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

Da convocaçao, Iflstalaçao e funcionamento da Assembléia Geral 

Art. 24 A Assembléia Geral é convocada Pelapi.retora Presidente e em sua 
ausência ou impedimento pela suá sübtirütãleal:........... 

Art, 25 Em caso de relevante interesse  socalifia assegurado a um quinto 1  
das associadas o direito de requerer uma Assernbiéu Gera!, 
observando também, o disposto no Direito Próprio, 

Art. 26 As Associadas SO convocadas para a Assembléia Geral com, 
antecedência mínima de 10 (dez) dias, através de qualquer meio de 
comunicação, 

Art, 27 Em casos especiais e de urgência, a Diretora Presidente poderá, 
covocar a Assembléia Gera l em prazo inferior ao estabelecido no! 

- J---LUWLâDStLpr 
40 , F NÜTA9EpAsIiA 1 

Geral reúne-se ordinaríamente a cada ano, e 
«%\\l 

xtraordinarlamente sempre que for convocada pela Diretora 
...............fteo por sua substituta legal. 

'yctÜ1z SOhRts FEI105 
SCREvEHTc 4TanIz4Do 

DO 
.......................... . 

,1, 



tadas 

Art. 29 mbléia Geral se instala, funciona e 
ra convocação com o mínimo de 2/3 (dois terços) do número1  
ociadas e em segunda e última convocaçãomeia hora após
qualquer número, deliberando pela maioria simples das: 

presentes. 

Art 30 Fica assegurado à Diretora Presidente o voto de desempate nasi 
• 

. Assembléias Gerais. 

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

rt r nv' Geral Eletiva, a presidência é exercida por 
......uma associada eleita na sessão de abertura da Assembléia, 

m:otamente com uma ou mais moderadoras 

••••

:. ..............

Dascompetências da Assembléia Geral 

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

li - 
eleger e empossar a Diretoria e o Conselho Fiscal: 

1H - 
destituir a Diretoria e/ou membros da Diretoria e cio 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 relatório de atividades da SIAS, com., os respectivos 
balanços financeiro e patrimonial, consubstanciados do: 
parecer por escrito do Conselho Fiscal; 

VII - 
deliberar sobre assuntos de interesse da SIAS e demais:  

assuntos apresentados pela Diretoria; 
Viii - traçar a política e as estratégias de ação da SIAS, para melhorj 

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, alienaçãot 
de bens móveis e imóveis da SIAS; 

XIII - 
deliberar sobre recurso interposto por associa ex,.ç iuíd.da 

SIAS, observando o Direito Próprio e o Direito. CanôLnçQ ... ... 

J, 
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§ 1U Em relação aos incisos III, IV e XIII, a Assembléia é convoE7Jl 
especialmente para este fim, deliberando com o voto concorde de 
2/3 (dois terços) das associadas presentes, não podendo a 
Assembléia deliberar em primeira convocação, sem a maioria 
absoluta das associadas ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes. 

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

1 .. . . 1.I,i1I1,IotT, ...,. . - - 

Da Diretoria 

Da Diretoria 

Art, 34 A SIAS é dirigida e administrada por uma 
constituída: 

- Diretora Presidente; 
II - Diretora Vice-Presidente; 
III - Diretora Secretária; 
]V - Diretora Tesoureira. 

Diretori assim 

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

..Qet,LDiretoria: 
1- O ICIO DE NOTAS O '.i'impri e fazer cumprir o Estatuto e as decisões das 
IA ;;T07T; pIeiõs Gerais, 
Id Lei b3'I%. 

~,Jèíffiea 
amitire demitir Associadas; 

BRASIL A/DE, O e empossar as Diretorias dos Estabelecimentos; 
r-crLar..c4rgos, funções e comissões, nomear os seus titulares e, 

DARES F iT°efini r  bs competências; 
ISe1o:TJDFT 6

RUE 
2J0ropor Assembléia Geral a reforma do Estatuto; 

•fl0S1www.lj,jftjuc:r 
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VI - estabelecer o regimento interno, se necesátL::LL. . . - . 

VIi• elaborar os critérios de gratuidades oferecidas pelas suas 
filiais; 

•.:j:M.111.'.decidirj com a anuência da Assembléia GeraI, sobre 
aquisiç 

1.
ões, alienações e doações de bens imóveis da LIAS, 

ábservando o Direito Próprio; 
IX - elabora anualmente o Relatório das atividades da LIAS e 

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

• . X - aceitar a renúncia de um membro e nomear a substítuta; 
interina ao cargo vacante na Diretoria até a realização da 
Assembléia Geral; 

XI - deliberar sobre a fundação de uma nova Filial e/ou Instituição 
•'•-• vincülada, bem como sobre a extinção e/ou modificação de 

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

Xiii - elaborar anualmente o Plano de Trabalho da LIAS; 
XlV -interpretar os dispositivos estatutários e resolver ,  os casos 

omissos, de conformidade com as Leis específicas que regem 

. assunto, 

Das competências específicas dos membros da Diretoria 

FtTia Compete à Diretora Presidente: 
- convocar e presidir as Assembléias Gerais, Ordinárias & 

Extraordinárias, bem como as reuniões da Diretoria; 

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

lii - constituir advogados e mandatários; 
IV - gerir a administração ordinária; 

V - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como1 
emitir e endossar cheques e ordens bancárias, assinando 
individualmente ou com a Diretora Tesoureira da SIAL, como 
também delegar outras associadas para que exerçam essas1  

funções; 
VI - exercer o voto de desempate; 

Art. 39 Compete à Diretora Vice-Presidente: 
- 

auxiliar a Diretora-Presidente no exercício de sua função; 

11 - substituí-la, em casos de morte, renúncia, ausência ou 

eventuais impedimentos; ,,»...... .. . ... .... .......... 
III -desempenhar encargos que lhe forem confdb5øeliret6ra 

Presidente 
jz. 

• ••'* 
'1. 



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

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

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

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

contábil, de acordo com as instruções da Diretora Presidente; 
11 - 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 Pisca 

Do Conselho Pisca 

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

Das competências do Conselho Fiscal 

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

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

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

4o. CF 

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

§49...O—C4asa4 Fiscal, reúne-se anualmente e, extraordinariamente, 
)iOTASçjaneeessário  

d arco & 

OAR FEIJUSA 
E 40 ORIZADO 
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monio e dos recursos 

1 r- U-  ':'- (Y'C•': t - :. 

1. 

uo patrimônio social 

• Art, 44 
P Patrimônio Social da SIAS, será constituído por todos os bens! 
imóveis, móveis e semoventes de sua propriedade j ct iodos • aqueies que vier a adquirir, assim como por todos os legítirnosi 
direitos que possua ou venha a possuir. 

. •.:... § .1 :OPatrimônio pode ser aumentado por todos 05títúloslégftjmos de ;: -aqukiçâo•e posse, 

uos recursos economicos e financeiros 

financeiros-da SIAS, são provenientesde: 
- 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 convênios de prestação: 

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

estrangeiras; 
VI - donativos e legados; 

VII - contribuição das Entidades vinculadas; 
VIII - promoções, 

•Art 46 Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado e encerrado o 
Balanço Patrimonial, acompanhado das respectivas Dernonsraçps 
Contábeis Financeiras. 

Art. 47. A SIAS mantém a escrituração dé suas récitas; despesas,1  
ingressos, desembclsos e mutações patrifrdnï&s, em livros' 
revestidos de todas as formalidades legais que assegurem a suaL 
exatidão, de acordo com as exigências específicas do Direito. 

Das disposições gerais e transitárias 

Art. 48 48 A SIAS constitui e administra suas filiais, departamentbg e tambér?1f;d -  ct 

as instituições com personalidade jurídica própria, d€nominada'" 
"Entidades Vinculadas", dotando-as de recursos ma'is e 
humanos 1-' 



49 A SIAS podeorganizar o trabalho voluntário ao atendimento de suas 
nalid ad es institucionais. 

Ârt. 50 O trabalho voluntário édisciplinado em Regimento Interno, devendo\ 
os voluntários firmarem o "contrato de voluntariado" ou "termo deE 
voluntariado", na forma da lei. 

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

Art. 52 A SIAS aplica integralmente suas rendas, recursos e eventuat t  

resultadõ operacional na manutenção e desenvolvimento dos L  

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 nãd distribui resultados, dividendos, bonificaÇõeS.l 

participações ou parcela do seu patrimônio sob nenhuma forma ou 

pretexto; 

No caso de dissolução OU extinção do SIAS, pagos todos os 
compromFssoS1 o remanescente de seus bens, reverte em benefíciol 
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 entidadeE 

públicas conforme for fixado pela Assembléia Geral. 

Em caso de dissolução ou extinção a que se refere o caput deste\ 

artigo, devem ser observados 05 bens doados com cláusulas e as 

doações feits pelas associadas e/ou benfeitores. 

4sSLa serviços gratuitos e permanentes aos usuários dai 

TAftêha social sem qualquer 
crirninaçãO de clientela de 

7çFãTjada diária e sistemática, não se restringindo apenas a 

J
±strTbuiçô de bens e benefícios e a encaminhament05  

E 20 

•)us.hr 

Art. •55 

§ Único 

0252 gi 



Art 57 ASIAS  

estejam vinculadas; 

RF9JS'TRÍ; Ç..tVÏI E.{:,: 

.............Ar. 58 ÁSI 
ãbdtit'Ljátrimônio de Hdivíduo 6úd sõciedade seril 

caráter beneficente de assistência social, 

.1i...............ÃH9....o exercício social da SIAS, coincide com oãnb civil, 

.............Ãrt, 60 Os casos omissos ou duvidosos, na nté rpretaçâo: d este Estatuto 
- Social, serão resolvidos pela Diretorra, cabendo recurso à ..

.,,.,-...., Asseffibl6i Gera . . 1  

Art. 61 O presente Estatuto Social, revoga as disposições contrárias 
e . ,..-; 

.. anteriores, entrando em vigor na data de seU rëistro no Cartório ;  

Brasília - DF, 17 de novembro de 2003F 

Diretora Secretária Di tora-P / dente 

-- 

1 
 

.....................
': ,, " . 

Advogada -9 179 OAB/DF " 

-.-.. ---- -- --. .- 
. 
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Ata da Assembleia Geral Eletiva da Sociedade 'de Instrução e Assistência Social 
- 5f realizada no dia 12 de outubro de 2014 

- Assembléia de eleição e (ornada de posse ts 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 
sede da Entidade situada no SCAN. ..Av. W5 Norcá Quadra 906, Conjunto  

DE. A Diretora Presidente Maria COta Pinheiro de Brim, abriu a Sessão uo:Ilbniic 
ci 

pauta descrita na 'Convocação" enviada às associadas. Após a oração inicád e 
conferido o quorum, a Diretora Presidente decla 'ou instalada a Assembleia Eletiva e H 
aprovado o nome da associada Cair Fernandes Valente para secretariar os iruhtjlh,, 
Em sequëncja, observando o disposto no Au 21, 27 e 39 li do 

[SISTW'. 
processo eletivo por "aclamação" conf'ome o Regimento da Assembleia Os tornes 
compor a Diretoria e o Conselho Fiscal da Sociedade de liisu- uçào e Assistencia SocLa! 
SIAS, foram indicados pela assembléia ..Após o processo de eleição por aclamação a 
Diretoria ficou assim constituída Diretora Presidente Maria Célia Pinheiro de Brito, 
btásiléira, solteira, maior, professora ponadora da CJ 

n° 104.351 SJC 
- GO e do CPF n° 

098 602 741-34, residente e domiciliada em Brasilia no SCAN, Av. \V 5 None, Oua',io', 
906, Conjunto "G", CEP 70790-06 
Cost 0 Diretora VieePrcsiden rc A te Joana d'Al'.'esja 

brasileira solteira, maior, professora, por adota da Cl n.° 104.338 SIC- 
(iD e do 

CPF n° 195 164 790-49, residente e domiciliada em Brasilia no SCAN, Av, W 5 Norte 
Quadra 906, Conjunto "O", CEP 70790-060; Diretora Secretária, Cair Femarides 
Valente briJeira solteira, maior, professora portadora da Cl n° 

1 43.242 e do CPF r( 028 869 431-04, residente e domiciliada cm Formosa 
- GO àAv.  937, CEP 7380] -100 ftrewra 1 CSCU"ir. Rosa ele Assis brasileira 

maior, proftssora, Pofladrira da Ci n° 753 313 ? Via 
- 55P GO e CPF 0 34 090 5w- 91, residente e domiciliada em Fontosa 

- GO à Av. Valeriano de Castro, 937 ("EP 
73801-100. O Conselho Fiscal ficou assim constituído- Maria Augusta Cesário de 
Tes, brasileira, solteira, maior,  professora portadora da Cl ri°  1,675961 e do CPF a" 311 787 741-04, residente e dómicijiada em Formosa 

- CO 'á Av Valeriaju, de  
937, CEP 73801-100 Nclli Inêz Bulegon brasileira sobeira, maior rrofèsso'u, poadora da Cl no 13/R99006c SSP/ 

' SC CPF ° 433.620 600 -'72 residente e 
domiciliada em Brasília no SCAN, Av, W 5 Norte, Quadra 906, Conjunto 

 7
90-060 Marinês de Assis, brasileira, solteira, maior, professora, ponadora da Cl 

ii °  5 501 535 SSP/GO e do CPF n° 58471405504 residente e domiciliada em Posse- GO à Av. Pe, 
Trajano, 209, CEP 73900-000 As associadas eleitas aceitaram os curaos,,te 

lhes foram conferidos pela Assembléia. A cerimônia de posse Foi reali7ada 'ia 
Cunciu. com 

 um ato de ação de graças, pelos avanços e reaiizações da Entidade e pedi,'do  
também a proteção de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, para a Diretoria 
do Conselho empossado, cujo mandato será de 12 de outubro de 2014 a 12 de OLitubre de 2017,. 

Nada mais havendo a tratar, eu scrctaria lavrei a presente Ata que, após lida e 
aprovada, será assinada por mim e pela Diretora Presi,k;tis 
Brasília, 12 dce outubro de 20l4 

..» + Diretora Secretária: Clair Fernojides Valente 
- 

Diretora Presidente: Maria Célia Pii1eiro de Brito'0o 



- 
-- 

--- 

a, 

Ata do Conselho Diretor da Sociedade de instrução e Assistência Social - 

SIAS realizada no dia 29 de julho de 2005 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e cinco foi 
realizada a Reunião da Diretoria da Sociedade de Instrução e Assistência 
Social - SIAS na sede da mantenedora, situada no SCAN, Av, WS Norte, 
Quadra 906,. Conjunto "O', contando com a presença de todos os membros 

A Diretora Presidente. Rosa Foglia, apresentou a pauta que trata sobre a 
abertura do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

- CNPJ. da "Casa dos 
Sagrados Corações", cujo endereço é o seguinte: Rua 0v. 1-leitor Bustos-
Tigre, n° 32, Vila dos Funcionários, CFP: 47800-000 Barreiras 

- 13A. A 
Diretoria aprovou a abertura do CNPJ como Filial da Sociedade de Instruçâo 
e Assistência Social - SIAS. Tão logo esta filial tenha o CNPJ, semá iumnbéni 
inscrita na Secretaria Municipal de Assistência Social, para fins de Utilidade 

- - 

Publica Municipal pois a "Casa dos Sagrados Corações", mantém os 

seguintes Projetos de Proteção Social: assistência a crianças eia situação de 

risco social de 6 a [6 anos, através do "Centro de Promoção Humana 

Eugênia Ravasco"; Pastoral Social de Proteção às Crianças e às Mães 

Gestantes e- visita às Famníl ias; Proteção Soei ai de acoilipai liam ei o a 

adolescentes e jovens; Proteção Social a idosos e doentes. Nada mais 

havendo a ser tratado, a reunião ibi encerrada, da qual lavrei a presemuc \td, 

que lida e aprovada, passa a ser assinada por mmi Diretora Secretária e pela 

Diretora Presidente, 

Brasília, 29 de julho de 2005 
- 

í;iFtUft: 
Secmctaua Mamam (Imm PiiWcmco de Bimw 1 1 

_residente: Rosa Foglis  
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~A:-3R up NO ANOS 

NÃO PLASTIFICAR 

kLkr 

20.748.006-06 3003-2012 

DILIA FAGUNDES DE SOUZA 

CICERO FAGUNDES DE SOUZA 

MARIA ALVES DE OLIVEIRA 

POSSE GO 14-04-1944 

-e.NAS. CM  POSSE GO OS 
SEDE LV AOOG FL 223V RT 547 

162.667.570-87 

E;- 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ SOCIEDADE DE 
INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NA FORMA. 
ABAIXO: 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração 
virem, que aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (27112/2013), 
em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço. Notarial, perante mim, 

a. Escrevente, compareceu como OUTORGANTE: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E 
• AS.&ISTENCIA SOCIAL, estabelecida no SGAN Quadra 906, Conjunto G, Asa Norte,. 

Brasília-Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o n° 33.812.074/0001-81, neste ato 
representada por sua diretora presidente; MARIA CELIA PINHEIRO DE BRITO, brasileira, 

-L declara ser solteira, maior, professora, portadõra da CI RG n.° 104.351 SIC/GO e do CPF 
no 098.602.741-34, residente e domiciliada no SGAN Quadra 906, Conjunto G, Asa Norte, 
nesta Capital, conforme o Estatüto Social devidanienteregistracjo e arquivado sob o n° 
933, do livro n° 05-A, em 23.07.1971, protocolado e microfilmado sob o n.° 55197, em 
.25,11.2003, noCartório do 10  Oficio de Registro de Pessoas Jurídicas Brasília-DF e Ata 
Eletiva, devidamente registrado e arquivado sob o n.°  933, do livro n.° a-OS, em 

- iL 2307.1971, protocolado e microfilmado sob o n.° 0105276, em 24.01.2012, no Cartório do 
1° Ofício de Registro de Pessoas Juridicas Brasilia-DF, com cópias arquivadas nestas 
Notas, reconhecida e identificada como a própria, por mim. Escrevente, em face dos 

p documentos que me foram apresentados e de cuja ôapacidade júrídica dou fé. E por ela 
me foi dito que, por este instrumento púbiico, nomeia .e constitui sua bastante 
PROCURADORA: DLIA FAGUNDES DE SOUZA, brasileira, solteira, maior, professora, 
portadora da CI RG n.° 20.748.006-06 SSP/BA e do CPF nP 162.667.570-87, residente e 
dorniciliada na Rua Dr. Heitor Gastos Tigre, n.° 32, Vila dos Funcionários, na àidade de 
Barreiras, Estado da Bahia, - a quem confere amplos e especiais poderes para representar 
ativa e passivamente a outorgante, podendo representá-la perante as Repértições Públicas, 

C Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral, Repartições Públicas do Estado da Bahia, 
seus Departamentos e Secretarias: Pessoas Físicas e Juridicas, de direito Público ou privado, 

. Cartórios de Registro do Estado da Bahia, Sociedades de Economia Mista, Estatais, 
h1 Paraestatats, Receita Federal, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho, Sindicatos, 
•Ç Comércio e Indústria, nos Bancos e Estabelëcimentos de Créditos em geral, inclusive o 

r1L BANCO DO BRASIL SIA, BANCO BRADESCO, DFTRANS, INSTITUTO NACIONAL DO 
L SEGURO SOC!AL/INSS, DETRAN, CONTRAN, DNIT, DELEGACIA DE ROUBOS E 

FURTOS, e onde com esta se apresentar e for nécessário, reqüerer,  alegar e assinar o que 
[ for preciso, juntár, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, 

requerer cedidões, alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e dar 
andamento a processos, pedir ttas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar 

1i e/ou receber importâncias, Seja a que título for, dar e aceitar recibos equitações, comprar e 
" vender mercadorias do ramo a firma, assinar documentos fiscais e faturas, Øromover e 

efetuar endossos e avais em(tít los para descontos bancários, assinar borderaux; admitir e/ou 
demitir empregados, assina\ e ou dar baixa em carteiras de trabalho: fixar ordenados e 
atribuições, promover e efetar lteração.de  anotações em carteiras de trabalho, nomear 

1 orepostos junto a DELEGAJA \DO TRABALHO E OU JUNTA DE CONCILIAÇAO E 
JULGAMENTO, INSS, RECEITA FEDERAL, abrir, movimentar e ou liquidar contas 
correntes emitir enHn r tocr n n to noe4r IA 

' -r' " " " c' '- ssnar LHCLLO, VC!ItILdl dIJUb, dtI 

depositas e retiradasoli itar\extratos . • 
de contas e talões de cheques, reconhecer e ou 

• _<-*)/ 7k . . . . . . .. . . 

v. , -j.-,- , , --- ....................................4  Wtfl 
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: 
c UA ontestar saldos; assina istratos e aditivos contratuais de prestação de serviçàs,,  
ajustar cláusulas-e condições, p par de concorrências públicas ecu particuIres, Iicitações  
tornadas de preços, cartas-convite, pregões, retirar editais, participar de aberturas de  - 
licitações, acordar, discordar, dar lances, interpor recursos, prestar declarações e infoHações, 

' 

solicitar efou cadastrar senhas, constituir-Advogados- com poderes da cláusula Ad-Judicia, e os-- - 
mais necessários perante qualquer Jnstância, Foro ou Tribunal, em Juizo ou fora dele, enfim, , 

praticar os demais atos aos finè deste mandato. VEDADO O SUBSTABELECIMENTO:-  » 
CERTIFICO que a qdàlificaçãô da procurádora e-a descrição do bbjéto do presente mandato 
foram -declarados pela outorgaote, a qual se'responsabiliia civil,ecrirtiinalmenteorua 
veracidade DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIQIDA DIRETAMENTE 

' 

PELOS ÕRGAOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E. de. fcomo assim, o disse,, 
do que dou fé, •me pediu que lhe lavrasse o presente, o-qual feito.p I)Se sendp lido  em alta,e-
bem clara voz, o-achou em.  tudo conforme, outorga, aceita .e- -asir1a. DSPENS DAS AS-
TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI A autenticidade deste ab odera ser nsultada  

• através do cite: wivwcartorios.com.br, irisérindó OS dados dj / - 
o. confornie 4 . 

nota no rodapé. Emol:R$ 28,00, recolhidos-pela uia n°29061 .EL /' ESAR' - 

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

- , AROLDO DE 
SOUZA ARAUJO, Esc(eprftAutorizado conféri li e encepró' -, sente ato, coljiendo a(s)  assinatura(s). Eeu, HJIJII j EDIMAR MENDONÇA DS 

co 
.03; Tabelião Substituto, t' 

dou fé assino SelJJ)aFT2Q13oo91851221vAJS a consultar o selo acesse ; t- 
.www.1jdft4usbr. 

- 
. •;5_•_ ".icí. : ::. 

- 
- . - MARIA CELIA PINHEIRODE BRITO  

Diretãra Presidente  
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Ceidão 
- • Certidão. Extraída Reprograficamente do ato Tavrado em 27/1212013. g 

No Livro 4231 às Folhas 120/121. Era o-que continha em dito livro e 
• . $ 

folhas, com relação ao pedido, de onde fiz extrair a presente certidão, a 
qual me reporto e dou fé. Parscon&ultar o se!o acesso idft.lus,br- 

-.  
• 

• . N°GUIA: 438506 •- • 

LsELo: TjDFT2017oo9oo31a5 icssE 
 

• • BrasíUa - DF, 11 de Janeiro de 2017 
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SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 33.812.074/0008-58 

CERTIDÕES NEGATIVAS 



-, 
1 '- 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 33.812.074/0008-58 
Certidão no:!139701447/2017 

Expedição: 07/11/2017, ás 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°  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 à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências 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 juridicas 
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: 47605-0O 

CNPJ: 13.654.405/0001-95 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número: 001867/2017.E 

Nome/Razão Social: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nome Fantasia: CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES 

Inscrição Municipal 000009046 CPF/CNPJ: 33.81 2.074/0008-58 

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 MUNICíPIO. 

Observação: 

******************************* ************** ************ ************************************************ *************** 

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

;rtidão válida até: 19/11/2017/ 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 0600002914070000106485090001867201708210 

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Impresso em 07/11/2017 às 09:02:59 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 14/11/2017 15:27 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa..de. Débitos Tributários 

Emitida para os efeitos dos a'ts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário:do.Estado daBalifa) 

Certidão N°: 20113390556 

SoowAJtDE INSTRUCÃO E ÁSSISTENCIA SOL 

RISCRÇ,O ESTADUAL. ChIpi 

33Si21074J000&sS 

E da 'dIaiusp aiCaa i?SIouju#díta acima 
identifiÕada. relativas aos tributos administrados Dor esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dlvidt 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

J.i 

Emitida em 14/11/201 , conforme Podaria n°918/99; sendo válida por 60 dias contados a partir da data de sua 
«e 1 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificadó de Réguláridadê dó FGTS - CRF 

Inscrição: 33812074/0008-58 
RazãosociakS!AS .CASA:DOSSAGRADPS CORACOES 
E'ndEreçot RUA:DflHu.IuKSTOSu11GRE;32tVItÂ DOS 

FJJNQONAffl /SARkRPS /SA /47800-160 

A Caixa: Econômica: Federal, ntr uso da: atribuiçãoqüe lhe 
confere o.ArL7, da iS.t06de ii. de.. maio.. de. 1990, 
acerufica que, nestã data, a ernpmsa :adrna identificada 
•encøntrase em: .stbiação regulár perante .o Fúndo de 
Garantiado:Tempo:de2SeMw FGTS 

: presente Certificado nãõ servirá de provã contra 
cobrança de:.,quaisquer débitos: reférentés a contribuições 
e/ou encargosdevidos decorrentes das obrigações: com o 
FGTS. 

Validade:: 21/11j2Õ 17 a 207 12/20171  

Cettificação 1Múmero: 2017112103063169591387 

Informação obtida.ern2iJflf2ü1Y7 às 10:28:58. 

:Âutilizaçãó :desteteitiflód..para os fins previstos em Lei 
est4condidonadá à verificação..de.autentjctdàde no site da 
Caixa: wwwcai*a.gõtibr 



lltlp:/iw\vw.receita.fazenda.gov.hr/Aplicacoes/ATSPO/cerli(lao!c  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL 
CNPJ: 33.812.07410001-81 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do BrasU (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal: e 

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem 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 órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada ã.verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços 'chttp:/fwww. receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 0211012014. 
Emitida às 10:42:59 do dia 23/05/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 19/11/2017/ 

Código de controle da certidão: 1105.FF5C.347F.8FDE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

de 1 09/11/201709:14 
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