
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL N° 033/2018

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA,

no uso de suas atribuições, legais com fundamento no artigo 3° parágrafo único da resolução TCM

1 121/05, ait. 26, da Lei Complementar n° 101/00 - LRF, conferidas na Lei Municipal íf 1.235 de

21 de Fevereiro de 2017 e, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o segitinie

parecer.

A Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL —ABAS-

BETEL- CNPJ N" 07.823.924/0001-37, exercício financeiro de 2017, prestação de contas

referente 3"(terceira) parcela— Termo de Fomento n° 008/2017, foi encaminhada

tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados naquela

data.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Instituição ASSOCIAÇÃO BETEI.
DE AÇÃO SOCIAL-ABAS-BETEL - foi realizado na integra pela coordenadoria de Controle

Interno deste Município, resultando desse exame o Relatório, que registra a existência dos

pagamentos da referida entidade.

O Município de Barreiras/BA repassou a Instituição ASSOCIAÇÃO BETEL DE

AÇÃO SOCIAL-ABAS-BETEL- 3" (terceira) parcela no valor de RS 7.500,00 ( sete mil e

quinhentos reais), conforme cronograma de desembolso de 08(oito) parcelas, cujo montanie total

de R$60.000,00(sessenta mil reais\).

Relembramos ao ilustre e,xaminador que: empenho da despesa observa a fonte de

financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da

Resolução 1 121/05.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor liquido.

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade

competente e processada pela contabilidade.

Em face do exposto, segue em anexo^-a prestação de contas dos valores em questão.

Barreiras-Bahfia, IS/demiarço de 2018.

í  |U'
JOEL RESMINI

Controlador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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RELATÓRIO TÉCNICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico i

A aplicação dos recursos do Fomento n" 008/2017, está regular com ressalva. jk)is

foram evidenciadas impropriedades consoantes artigo 72. inciso 11 da Lei n" 1^.019/2014.

quanto às certidões de regularidades llscais da Lniidade e dos parceiros credores, que quando

apresentam se encontram com data posterior a data emissão das notas fiscais e ao período de

execução das parcelas.

Assim, de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinado:

- O presente Termo de Fomento visa conceder apoio rmanceiro através de repasse do recurso-

da Secretaria da Educação, Fonte 01. Exercício de 2017. para promover o desenvolvimento-e-^

suporte às atividades de allãbetização de crianças do 1" ao .T' ano do Ensiiu) l undamenial, na

faixa etária de 6 a 9/10 anos de idade, ofertando ensino de qualidade.

.Aprovação do Ordcnador de Despesa Barreiras - fialiia, I s'03/20

.lO.ÀÜ BA1<130SA Dl. .SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal

" iS'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO TÉCNICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RESERVADO A UNIDADE BENEFICIADA

Parecer Técnico

A aplicação dos recursos do Fomento 008/2017, está regular com ressalva,

pois foram evidenciadas impropriedades consoanies artigo 72. inciso I I da Lei iT'

13.019/2014, quanto às certidões de regularidades llscais da Entidade e dos parceiros

credores, que quando apresentam se encontram com data posterior a data emissão das notas I

fiscais e ao período de execução das parcelas. : I ^
Assim, de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinado: j ;

-  presente Termo de fomento visa conceder apoio llnancciro através de repasse do recurso |

da Educação, Fonte 01, Exercício de 2017, para promover o desenvolvimento e suporte às-|

atividades de alfabetização de crianças do 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental na faixa

etária de 6 a 9/10 anos de idade, ofertando ensino de qualidade.

Aprovação do Ordenador de Despesa liarreiras - Bahia, LS/0.1/2018.

DEBOllA ANUN^IAÇAO DA S11..VA BASTOS
Ação Betei de AçàcrSocial-ABAS-BETEE

l^residente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PARCIAL N» 033/2018

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA,

no uso de suas atribuições, legais com fundamento no artigo 3° parágrafo único da resolução TCM

1 121/05, art. 26, da Lei Complementar n° 101/00 - LRF, conferidas na Lei Municipal rf 1.235 de

21 de Fevereiro de 2017 e, levando em consideração, ainda, as colocações seguintes, faz o segiiinie

parecer.

A Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL —ABAS-

BETEL- CNPJ N" 07.823.924/0001-37, exercício financeiro de 2017, prestação de contas

referente 3"(terceira) parcela— Termo de Fomento n" 008/2017, foi encaminhada

tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados naquela

data.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Instituição ASSOCI.AÇÃO BETEI.
DE AÇÃO SOCIAL-ABAS-BETEL - foi realizado na íntegra pela coordcnadoria de Controle

Interno deste Município, resultando desse exame o Relatório, que registra a existência dos

pagamentos da referida entidade.

O Município de Barreiras/BA repassou a Instituição ASSOCIAÇÃO BETEL DE

AÇÃO SOCIAL-ABAS-BETEL- 3" (terceira) parcela no valor de RS 7.500,00 ( sete mil e

quinhentos reais), conforme cronograma de desembolso de 08(oito) parcelas, cujo montante total

de R$60.000.00(sessenta mil reais\).

Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de

financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da

Resolução 1 121/05.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor liquido.

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade

competente e processada pela contabilidade.

Em face do exposto, segue em anexo, a prestação de contas dos valores em questão.

Barreiras-BahV 15 de março de 2018.

ALDIR JÒJBL RESIVIINI

(^oniro^ Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO TÉCNICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico

A aplicação dos recursos do Fomento n" 008/2017, eslá regular com ressalva, pois
foram evidenciadas impropriedadcs consoantes ailiuo 7_. incist) II da
quanto às certidões de regularidades fiscais da Entidade e dos parceiros credores, que quando
apresentam se encontram com data posterior a data emissão das notas fiscais e ao período de
execução das parcelas.

Assim, de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinatlo:
- O presente Termo de Fomento visa conceder apoio financeiro através de repasse do rccuiso

da Secretaria da Educação, Fonte 01, Exercício de 2017, para promover o dcsenvolvimcnto-r
suporte às atividades de alfabetização de crianças do 1» ao 3» ano do Ensino Fundamental, na
fai.xa etária de 6 a 9/10 anos de idade, oFeilando ensino dc qualidade.

Apro\ ação do Ordenador de Despesa
Barreiras - Bahia, 15'0:-!/2Õi

JOAO BARBOSA D\. SOL/ZA SÜBR.IN.,
Prefeito Munic



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO TÉCNICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Rt:SERVADO A UNIDADE BENEFICIADA

Parecer Técnico

A aplicação dos recursos do Fomento n® 008/2017, está regular com ressalva,

pois foram evidenciadas impropriedades consoantes artigo 72, inciso I I da Lei

13.019/2014, quanto às certidões de regularidadcs llscais da Entidade e dos parceiros

credores, que quando apresentam se encontram com data posterior a data emis.sào das notas ̂

fiscais e ao período de execução das parcelas. ;

Assim, de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinado:

-  presente Termo de Fomento visa conceder apoio financeiro através de re|xissc do recurso

da Educação, Fonte 01, Exercício de 2017. para promover o desenvolvimento e suporte à.s-

atividades de alfabetização de crianças do T ao 3" ano do íòisino Fundamental na fai.\a ;

etária de 6 a 9/10 anos de idade, ofertando ensino de qualidade.

Aprovação do Ordeiiador de Despesa Barreiras - Bahia, 1.S/03/2Ü I8.

DEBOllA ANlJNCnACAO DA SILVA BASTOS

Ação Belcl cic Ação SÒcial-ABAS-BETLl:;
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

ENCAMINHAMENTO m 057/2018

DE:(ê®®l?á!(§0Dâ]áI@0^ (â© ©(Wi
PARA:Controladoria

íodO®@

Encaminho a prestação de contas (parcela 03) do Termo de Fomento

08/2017 desta Prefeitura com Associação Betei de Ação Social - BETEL, para

avaliação e emissão de parecer.

Atenciosamente,

,  Em 15 de Março de 2018.

Ronney budré

Mat. 3074

Elaborado por: Dayana Fernandes Agostini

Mat. 55875

PARA:



ABAI

Associarão Betei de Arõo Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 03

Período 31/08 a 25/09/2017

Termo de Fomento 008/2017

Barreiras - Bahia

Setembro- 2017



ASSOCIAÇ AO BETEL DE AÇAO SOCIAL

fIBflS Buenos Ayres, n° 335, Bairro Vila Rica - Barreiras - BA

Barreiras, 01 de março de 2018.

Ofício n° 12/2018

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras

João Barbosa de Souza Sobrinho

Assunto: Prestação de contas, Termo de Fomento 008/2017

Pelo presente expediente encaminhamos a prestação de Contas do período de 31 de
agosto a 25 de setembro de 2017. Referente aos repasses feitos pela Prefeitura
Municipal de Barreiras à Associação Betei de Ação Social — ABAS, para manutenção
da Escola Betei de Alfabetização, mediante Termo de Fomento 008/2017, terceira
parcela.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora ÀnunciaçãhLda Silva Bastos
Associação Betei de Ação SociaT- ABAS
Presidente
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APRESENTAÇÃO

A Associação Betei de Ação Social, instituição sem fins lucrativos, atua em projetos sociais

em Barreiras, notadamente no bairro de Vila Rica e adjacências, e desenvolveações que

visam contribuir para a formação social e cidadã de pessoas da comunidade. Destaca-se o

trabalho da Escola Betei de alfabetização, atendendo nesse ano de 2017,167 crianças em

fase de alfabetização em turmas regulares. Atividade realizado há dez anos com o apoio

da Universidade do Estado da Bahia, que disponibiliza técnicos que se ocupam da

proposta pedagógica da escola, e da Secretaria de Educação do Município de Barreiras

que disponibiliza o quadro de professores, funcionários administrativos e de apoio, bem

como a merenda escolar.

Durante todo esse tempo a manutenção da Escola ficou a cargo da Associação Betei de

Ação Social com a ajuda de colaboradores, sobretudo da Igreja Batista Betei, que assumiu

durante oito anos as contas de água, energia, telefone e materiais diversos. Em 2014

assinamos o primeiro convênio com a Prefeitura Municipal e assim podemos contar com

o aporte de recurso financeiro para assegurar a continuidade das atividades, garantindo

melhorias na manutenção física da escola bem como na aquisição de móveis,

equipamentos, materiais pedagógicos e de expediente.

O presente relatório apresenta a prestação de contas referente aos recursos repassados

pela Prefeitura Municipal de Barreiras a Associação Betei de Ação Social - ABAS,

destinados à manutenção da Escola Betei de Alfabetização, pelo Termo de Fomento

008/2017. Nessa etapa constam documentos referentes a terceira parcela do Termo de

Fomento Ns 08 de 2017, compreendendo os meses de 31 de agosto a 25 de setembro

2017, com repasse de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Cumpre observar que, com a

parcela recebida foi possível pagar a conta de água, energia, Internet, realizar

manutenção em três climatizadores, restando um saldo à transportar para a prestação

seguinte de R$ 11.041,49(onze mil quarenta e um reais e quarenta e nove centavos

Apresentamos o relatório de prestação de contas, conforme estabelecido no plano de

trabalho aprovado pela prefeitura. Em tempo, externamos nossos agradecimentos à

Prefeitura de Barreiras, bem como a equipe do setor de convênios que nos assessorou em

todos os momentos. Deus recompense a todos.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Barreiras, 25desetembrode 2017.

Débora Anunciação áa Silva Bastos Cunha
Presidente da Associação Betei de Ação Social



NOTA EXPLICATIVA

Informamos que foram identificadas cobrança de multas/juros nas contas da Embasa

(mês 09/17) e Coeiba (08/17). Conforme consta no Termo de Fomento 08/2017, que rege

essa prestação de contas, tais despesas não são cobertas pelo recurso repassado.

Foram contabilizadas, ainda, as despesas referente às tarifas bancárias do período,

também não pagas pelo recurso repassado.

Relatório de Contrapartida do Período:

1. Multa/Juros-Embasa 07/2017-055813917 R$ 42,73

2. Multa/Juros-Coeiba 07/2017-237307236 R$ 13,12

3. Tarifas Bancárias do Período R$ 202,50

Total R$ 258,35

Como contrapartida foi depositado no dia 08/03/2018 R$ 112,36, pois foi abatido o valor

de RS 42,65, excedente da contrapartida do período anterior.

Débora ArSTErCaiiha
Presidente

Associação Betei de Ação Social



27/12/2017 Banco do Brasil

r  .
BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

A35F271750841379014

27/12/2017 18:21:32

Cliente - Conta atuai

Âgêhcià 231^
Conta corrente 57394-9 ASS BETEL ACAO SOO ABAS

Período do

extrato

Lançamentos

09 / 2017

balancete movimento

/•s

í«\

31/08/2017

01/09/2017

01/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

22/09/2017

22/09/2017

22/09/2017

25/09/2017

25/09/2017

26/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

30/09/2017

0000

0000

0000

0000

0000

8784

8764

8764

0000

0000

0000

0000

8764

0000

0000

0000

0000

0231

0000

8764

8764

0000

0000

0000

0000

Lote Histórico

00000 Saido Anterior

13113 Tar Extr Mês em Curs-Agên

Tarifa referente a 01/09/2017

00000 BB RF CP Automático

13113 Tarifa Pacote de Serviços

Tarifa referente a 06/09/2017

00000 BB RF CP Automático

17560 Cheque Pago Outra Agência

17560 Cheque Pago Outra Agência

17560 Cheque Pago Outra Agência

13113 Tar Processamento Cheque

Tarifa referente a 12/09/2017

13113 Tar Processamento Cheque

Tarifa referente a 12/09/2017

13113 Tar Processamento Cheque

Tarifa referente a 12/09/2017

00000 BB RF CP Automático

17560 Cheque Pago Outra Agência

13113 Tar Processamento Cheque

Tarifa referente a 22/09/2017

00000 BB RF CP Automático

13113 Tarifa Renovação Cadastro

Tarifa referente a 05/09/2017

00000 BB RF CP Automático

99026 Transferência on line

26/09 0231 46671-9 P M BARREIRAS

00000 BB RF CR Automático

17555 Cheque Pago Outra Agência

17555 Cheque Pago Outra Agênda

13113 Tar Processamento Cheque

Tarifa referente a 27/09/2017

13113 Tar Processamento Cheque

Tarife referente a 27/09/2017

00000 BB RF CP Automático

00000 SALDO

Documento

862.441^00.067.272

872.491.201.309.861

5

850.083

850.084

850.085

872.551200.239.224

872.551200.239.225

872.551200.239.226

5

850.086

862.651.200.302.267

862.680.800.039.167

5

660231.000.046.671

5

850.087

850.088

862.701200.383.044

862.701200.383.045

Valor R$ Saldo

0,00 C 0,00 c

2,85 D

2,85 C 0.00 C

42,00 D

42,00 C 0,00 C

610,01 D

2.822,57 D

99,90 D

4,35 D

4.35 D

4,35 D

5.545.53 C 0,00 C

460,00 D

4,35 D

464,35 C 0.00 C

42,00 D

42,00 C 0,00 C

7.500.00 C

7.500,00 D 0,00 C

1.085,00 D

1.770,81 C 0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8901536 DÉBORA ANUNCIACAO DA SILVA BASTOS C.

https://aapi.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2e8081d54b07103cac8c40e72429b2c0# 1/1



27/12/2Ô17

24/08/2017 25/08/2017 0000

25/08/2017

25/08/2017

24/08/2017 25/08/2017

25/08/2017

28/08/2017

28/08/2017

29/08/2017

29/08/2017

29/08/2017

29I0BI20M

31/08/2017

31/08/2017

31/08/2017

0000

0000

0000

0000

0000

0000

8764

0000

0000

0000

0231

0000

0000

Banco do Brasil

14079 Cheque Devolv sem Fundos

Cheque devolvido por motivo 11

13113 Taxa BACEN Devoluç Docum

Tarifa referente a 25/08/2017

13113 Tar Processamento Cheque

Tarifa referente a 24/08/2017

00000 Estorno Resgate Automátic

00000 Resgate Poupança

13113 Tarifa Devol de Cheque

Tarifa referente a 25/08/2017

00000 Resgate Poupança

17560 Depósito Online

13113 Tarife Devol de Cheque

Cobr pare tarf pend ref a 25/08/2017

13113 Tar Depôs Proces-Caixa

Tarife referente a 29/08/2017

00000 BB RF CP Automático

99026 Transferência on tine

31/08 0231 46671-9 P M BARREIRAS

00000 BB RF CP Automático

00000 SALDO

850.078

850.078

812.370.700.064.127

148

148

862.400.700.037.427

148

87,641.756.000.159

832.410.900.756.286

872.411.200.055.833

660J231.000.046.671

199,80 C 20,17 0

0,350

2,35 0 17,47 0

2Q.17'b 2,70 D
2,70^/"" O.ÜO O

17.47 D

0.00 0/,47C

300.00 0

33.380

2A4.6'2TJ

15.000,00 C

0.00 O

15.000,00 D

0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8901536 DÉBORA ANUNCIACAO DA SILVA BASTOS C.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSe8sao=2e8081d54b07103c3c8c40e72429b2c0# 2/2



Resumo Mês Setembro

Cliente ASS BETEL ACAO SOC ABAS

^Agência 231 3 BARREIRAS

00005 BB RF CP Automático

Conta 57394 9

Saldo Anterior

Aplicações
Resgates

Rendimento Bruto

IR

lOF

Taxa de Saída

Bônus Performance

Saldo em 29/09/2017

Rendimento Líquido

Rendimento Tributado

16.939,47

42,28

7,92

{-)

15.264,73

7.500,00

5.867,54

47,79

1,77 {-)

3,74

0,00

0,00

« Set / 2017 »

A  rentabilidade abaixo e o

rendimento bruto se referem ao

(-) período do último dia útil do
mês anterior ao último dia

útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,3454



08/03/2018 - BANCO DO BRASIL -

^^^SoVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

cliente: ass betel acao soc abas
agencia: 0231-3

^  08/03/2018
Nr! DOCUMENTO 87.641.756.000.229
VALOR DINHEIRO J}2.3b
VALOR TOTAL ==:==~dr
NR AUTENTICACAO 2.708.5CD.B02.616.4A6
LEÍA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

DEPÓSITO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 112,36.

ORIGINAL



nBAS ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

nome da entidade

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

TERMO DE

CONVÊNIO NS

008/2017

RECEITA DESPESA

TRANSF. DA PREF. BARREIRAS R$ 15.000,00 DESPESA

CONTRAPARTIDA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 42,28

DEVOLUÇÃO DO RECURSO

Tarifas Bancarias

SALDO ANTERIOR

CHEQUE NÃO COMPENSADO

R$ 101,01

R$ 199,80

SALDO

R$

R$

3.992,48

104,25

RS 11.246,36
TOTAL DA RECEITA R$ 15343,09 TOTAL DA DESPESA R$ 15.343,09

RESPONSÂVÉIS

Responsável pela Execução dos recursos

Débora A. S:B. Cunha
Presidente

Associação Betei de Açãc Social

Responsável pela Prestação de Contas

Contador
CRC-BA 018552/0-2

Contrcladoría Interna
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ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Nome da entidade

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO N2

008/2017
Período de julho a agosto de 2017

FÍSICO

META

(ÁREA)
ETAPA

FASE
DESCRIÇÃO

NO PEFtíODO

PROG. EXEC.

1. Atendimento de

necessidades

custeio da escola

1.1. Custeio Pagamento de água

Pagamento de energia

1

1

1

1

2. Custeio Internet 2.1. Mensalidade Pagamento internet 1 1

3. Serviço de

Manutenção

3.1 Serviço de

Manutenção

Climatizador

Manutenção Climatizador 3 3

TOTAL 6 6

Controladoria Interna



FINANCEIRO (R$1,00)

META

(ÁREA)

ETAPA

FASE

REALIZADO NO PERÍODO

CONCEDENTE PROPONENTE OUTROS TOTAL

1. Atendimento de

necessidades

custeio da escola

1.1. Custeio - -

R$ 3.432,58

2. Custeio Internet 2.1. Mensalidade

R$ 99,90

R$ 460,00

3. Serviço de

Manutenção

3.1 Serviço de

Manutenção

Climatizador

TOTAL - -
- R$ 3.992,48

Responsável pela Execução dos recursos

Débora A: S. B, Cunhu
Presidente

Associação Betei de Ação Social

Responsável pda/Prestação de Contas

ÁdéurKocna òuva
Contador

CRC-BA 018552/0-2

Controladoria Interna
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ABAI

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ENTIDADE: TERMO DE FOMENTO NS

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇAO SOCIAL 0008/2017

OBJETO:

Apoio ao desenvolvimento e suporte às atividades de alfabetizaçSo de 167 crianças do primeiro ao terceiro ano do

Ensino Fundamental, na faixa etária de seis a nove anos, realizada pela Escola Betei de Alfabetizaçâo

PRESTAÇÃO PE CONTAS

Prestação de Contas Terceira Parcela Período: 31 de agosto a 25 de setenbro 2017

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

Ações Programadas:

1. Atendimento de necessidades da escoia:

a) Pagamento de consumo de água, energia e internet;

b) Manutenção de três aparelhos climatizadores.

Ações Executadas:

1. Atendimento de necessidades da escola:

a) Pagamento de consumo de água, enei^ia e internet;

b) Manutenção de três aparelhos climatizadores.

Apresentamos de modo sucinto os principais benefícios:

a) Conseguimos pagar contas de água, energia, internet e realizara manutenção de três climatizadores

RESPONSÁVEL

Local e data:

Débora A. S.B. Cunha
Presidente

Associação Betei de Ação Socj^I
Controladoria Intema



flBns ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Nome da entidade

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO NS

008/2017
Período de Julho a Agosto 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas final Período de Julho a Agosto de 2017

DADOS BANCÁRIOS

Banco

^ 001 - Banco do Brasil

Agência

0231-3

Conta-Corrente ns

57.394-9

Tipo de Aplicação

MOVIMENTAÇÃO BANIRIA

DATA
VALORES (R$ 1,00)

(A) = APLICADO (B) = RESGATADO (0 = SALDO

10/07/2017 RS 7.500.00

04/08/2017 R$ 1.597,77 RS 5.902,23

07/08/2017 R$ 763,22 RS 5.139,01

09/08/2017 RS 690,00 RS 4.449,01

11/08/2017 R$ 467,31 RS 3.981,70

11/08/2017 RS 2.783,26 RS 1.198,44

18/08/2017 RS 300,00 RS 898,44

18/08/2017 RS 900,00 RS (1,56)

Tarifas Bancárias RS 202,50 RS (204,06)

Contrapartida R$ 300,00 RS 95,94

Saldo Anterior R$ 77,00

TOTAL 7.877,00 7.704,06 172,94

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A) /7,

Não houve Rendimento no Período / jf
Responsável pela Execução dos recursos Responsável pela/Prastação de Contas

Débork4.irSreunha
Presidente

Associação Betei de Ação Social

dair Rocha Silva
Contador

CROBA018SS2Í0-2
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ABAS

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome da entidade
TERMO DE

FOMENTO N&

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL 0008/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas Final Período de julho a agosto de 2017

DADOS BANCÁRIOS

Banco |Agência Conta-Corrente ns

001 - Banco do Brasil |0231-3 57.394-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO

(H-) Saldo Anterior

(+) Saído do extrato bancário em 31/08/2017

(+) Saldo de aplicação em poupança

(->-) Contrapartida ABAS

(-) Tarifas bancárias debitadas pelo banco

(-) Cheques emitidos compensados pelo banco:

H Cheques emitidos e não compensados pelo banco:

(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do

Convênio

101,01

15000,00

42,28

104,25

3.992,48

199,80

0,00

SALDO DISPONÍVEL (Contábil) R$ 11.246,36

responsáveis 4ÍResponsável pela/Prestação de ContasResponsável pela Execução dos recursos

Débora AJTBTCttnho
Presidente

Associação Betei de Ação Social

Contador
CRC-BA 018552/0-2

Controladoría Intema
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ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE TARIFAS DEBITADAS

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

TERMO DE

FOMENTO NS

0008/2017

PRECTAÇAO DE CONTAS

Prestação de contas final Período de 31/ago a 25/set 2017

PADOS BANCÁRIOS

Banco Agência

001 - Banco do Brasil 0231-3

Conta-Corrente ns Tipo de Aplicação

57.394-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
01/09/2017 Tarifa Extr. R$ 2,85

06/09/2017 Tarifa Pacote Serv. R$ 42,00

12/09/2017 Tarifa processamento cheque R$ 4,35

12/09/2017 Tarifa processamento cheque R$ 4,35

12/09/2017 Tarifa processamento cheque R$ 4,35

22/09/2017 Tarifa processamento cheque R$ 4,35

25/09/2017 Tarifa renovação de cadastro R$ 42,00

Total R$ 104,25

Débora A. S. B. Cunha
Presidente

Associação Betei de Ação Social



MM ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

nome da entidade:

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL
Terceira Parcela

Declaração

TERMO DE FOMENTO NS

008/2017

ciáramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à terceira
Prestação de Contas dojermo de Fomento Ns 008/2017, encontram-se guardados, aiquh/ados em
boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura de Barreiras/BA.

Responsável pela Execução

Barrelras{BA), 25 de setembro de 2017

Débora A, S. D. Cunha
Presidente

Associação Betei de Açãc Social

Contador ou Técnico em/cç^tabllidade, com CRC

Contador

CRC^A 018552/0-2

Barreiras{BA), 25 de setembro de 2017

Controladoria Interna
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25b-6b0047621-2

12/Set/2017 HÜRA DF 17:33:03 ;

TERH 044730%
.  ípa

%

'€0T. 03.12935-4
,5-eocaudade: barreiras
t:^G. vinculada: 0783
cS?

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COELBA CIA ELETRICIDADE BA

búK DO PAGAMENIO: 610,01

838200000061 100100300070
029856081106 056264703036

255-850047621-2

pL
Vi

^3

!Sí3

lí! VIA

00

0Gfõí ASTOH'.X)G& iíE.

coeiba
neoenergía

1^ Social de Energia Bétitex Criada pctold I(M38,de26AHA)2

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA
NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 21/0972018
Conpanhia da EIs&iddade do Eilado da BaMa
Av. Edgatd Santas. 300 - Cabula VI. Salvadür. BA | CEP 41.181-SOO
CNPJ iS.139.62SniQ1-S41 Inae. Ett.0047S6S6NO

DADOS DO C'JE'JTE

ASSOCIACAu BfcTEL DE A1.AO SOCIAL ABAS

CNPJ 07 823 924/0001-37

CLASSIUCAÇAO

B3 COMERCIAL
ATMOAOES DE ORGANIZAÇÕES REUGO
Tnfasrco

tPOAIWmRSCAL I SÊRie
24338Í572 j ÚNICA /
AntEsanAcAo I ipaocusim

22/08^017 I 1012088711 1 385257
DESCRIÇÃO

Consumo Ativo(kWh)
AcrOscimo Bandeira AMARELA
Acréscimo Bandeira VERMELHA
ContnbingSo Oumnaçto Púfabca
Multa por atraso.NF 237307236 • 21/07/17
Juros por afrasoJ^ 237307238 - 21/07/17

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUADANÍE de IXIVEIRAAÜ

VILA rica/barreiras
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47813-102
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CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Balila - OAB, 4" Av. N® 420 - CEP 41.745-002

Código Débito Autonãátlco

Matrícula

055813917
Môs/ATíb^vdv Cidade dv Inscrição

09/2017^ 0020 5 05.0075.2.0461.0000.0
Nome/Endereço para entrega

ASSOCIACAO BETEL DE ACAO SOCIAL ABAS
RU BUENOS AIRES, 40
BARREIRAS VILA RICA CEP-47.813-070

Vtmcimanto

19/09/2017

CNPJ 07.823.924/0001-37

N*Hldr6metro t^.Le

Y12S578834 ^ 46
Endereço da LIgaçã

RU BUENOS AIRES, 40
BARREIRAS

Especificação

Leitura Atwl

2924

Leitura Anteríoc

2804

VILA RICA

CONS. AGOA 9BM3

ESGOTO

MULTA REFER. A(S) CONTA(S) 07/2017

JUROS DE MORA - CONTA(S) 07/2017

Dias de Cons. Período de Consumo

30 24/07 A 23/08
Data da Leitura Data da Fatura

23/08 ^,^3/08/201"

Valores em R$

1.546,26

1.237,00

31,24

8,07

Consumo dos últimos meses

-.i.^;>JGonsutTiòs!

OMlifoquioiMivIOM
MatsrteisuObrasp ^

Constantes ̂Presente NOla FScal Foram
Prm^os
Recebidos

Executados

09/2017

08/2017

07/2017

06/2017

05/2017

04/2017

ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE

UM MES REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 1380 LITROS.

Tarifa COM-0002

Faixas de ,
Consumo VL. UntL(R$) x Cons.!"»^) X UC = Vafor<R$}

- Padrão da Pottaría

MS 2914/2011

Parâmetros

Cor-iSUH

Turtiidez-S.OUT

Clofp'Min. 0,2 mg/l
Esctierictiia

Coli - (•)

DECRETO FEDER/U. N' 5.440 / 2005

N* de Amostras-Rede

Exigidas Analisadas Em conformidade

0056

0139

0139

0139
TOTAL A PAGAR EM R$ Coüfotmes

Termo&derantes - ArrsenteOI 39

0148

0148

0148

0148

0148

0148

0148

0147

2.822,57
ES60T0(% água) VL. Total

COMERCIAL

ATE 6 mínimo

7 A 10 3,05
>  10 17,47

6

4

39

UNIDADE

79,60

12,20

681,33

TOTAL AGUA

TOTAL ESGOTO

COFINS

1.546,26

^!Mfi0ST0^jESBASÍ10Ê:cÀCCUL0:RS;:í;::iET:!I'.í

o, 00

80

1.546,26

1.237,00

2.814,50
1,180

5,480

33,21

154,23

ELEITOR, O CADASTRAMENTO BIOMéTRICO é OBRIGATÓRIO.
COMPAREÇA AO CARTÓRIO ELEITORAL OU ACESSE WWW.TRE-BA.JUS

0148 0148
Agua fluoretada com teor máximo permitido de até I.Smg/L de flúor {**).

Turt)id82

Cloro:

Cofifòrmes Totais:

Esctrofichia

Coiin:
núorc*):

ocon» devido a paiticutas (
ocone devido a partículas em suspensão, que deixam
a água com aparãncia turva:

produto quimico uUSzado para eliminar tractérias;

indicador ut&ado para medir contaminação per tractérias;

produto químico adldorrado á água para prevenir cáries
dentárias.

(*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mès, ausência em
95% das amostras examinadas.

(') Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas
uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.
{•*) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados.
Obs: Detectadas anomalias, medidas rxirrelivas são adotadas para
o retomo á normalidade.

UH=Unidade de Cor ÜT=Unidade de Turbidez

CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DE
SERVIÇOS: LEI FEDERAL 11.445/07,
LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO
7.765/00 E RESOLUÇÃO N.001/11 - CORESAB.

i Consumo - UC
i/casas/saias) 0002

Const^ Médio jp«r Unidade (tif) 49

Consíimo Méã|ò Mensal/Ligação -f^lO

O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA
lEUIPUCARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
CONFORME LEI FEDERÀt. 11.44^ E
DECRETO FEDERAL7^17/10.

f - .C: -S p E S n ̂  '

íí£C!.'RSO boTERiW
OÊFOM£.í'/TÜN''J}0^g (9.
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BRADFSCO

CÜMPKÜVANIlí Ülf r-AGAMENÍO
AGlíA, LUZ, Ifil.tr-ONE, GAS

l)A1A DO PAGAMENiu: 12/0í3/ZtJl/ HORA: lh;h2:b/
agencia: 00973
AUTENIICACAO: 836 lERHlNAl.: 104 GFQ: 0112/
COD TRANS: CB01
CODlGO DE BARRAS:
82640000028-S 2257004/820-2
55813917091-1 75000000000-0
VALOR principal: 2.822,57
empresa: \ EMBASA/BA

BBI)0973 104 83|(^122^ 2.822,57R CB01
A  transação acima foi ieali2ãila por meio (Io
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento devera ser
guardado para apresentação a
Erapresa/Concessionaria competente,
quando requisitado

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Infot ijiacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Paia - 0800 722 0099
Atendimento 24 (.loras, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

€
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^ SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA - ME
R PROFESSOR FOLK ROCHA

JARDIM OURO BRANCO - 47802-200 - Barreiras - BA

^ CNPJ: 19.860.429/0001-87 I.E.: 115.523.995

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

21- Série: U ^
Numero:^0.000.y^EmlssãQ!^/09/201J.

Período: 20/08/2017 à ig/oâ^ÜTT"-"^
ASSOCIACAO BETEL DE ACAO SOCIAL - ABAS

RUA BUENOS AIRES 335

VILA RICA - 47813-070 - Barreiras - BA

N' de Referência: 5863

CNPJ/CPF: 07.823.924/0001-37

Inscrição Estadual:

Base de Calculo do ICMS

0,00

ICMS

0,00

Isentas e Não Tributadas

0,00

Outros

99,90

Valor Total

99,90

Chave de Codificação Diaital

I 72EF.0C44.369D.9CA7.26C9.586D.4538.5842

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS VALOR DESCONTO TOTAL BASE CALC. ICMS ALÍQUOTA ICMS

10M EMPRESARIAL 99,90 0,00 99,90 0,00 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
ims, Não gera direito a crédito fiscal.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS COM BASE NA LEI 12.741/2012 6% - 0,00 (IRPJ), 0,00 (CSLL) 4% (CPP) 2%
(ISS)

i-veSPESAPAGACoaíi
.HÊCURSO 00 TERMC
-.í^rOfíSMíOM' OO? /R

Oedarei|UB §6

Prestados P
ReoebWosl
Executados.
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00.000.000/0231.32
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CONFECCAO: 08/2017
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CWq 07.823.924/0001-37
CUENTE BANCARO OESOE 01/2014
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^ t.

Prefeitura Municipal de Barreiras
AVN CLERISTON ANDRADE. 729

CENTRO-BARREIRAS-BA CEP; 47805-900

CNPJ; 13.654.405/0001-95

Nota Fiscal de Serviços Etetrônica
Número da Nota

00000508(
Data e Hora de Emissão

20/09/2017 16;35:51

Data do Fato Gerador

20/09/2017
Código de Verificação

AAERALAI-EZAHCC

Dados dois) Servicofsi
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigtvel

LocaJ da Prestação
BARREIRAS/BA - BRASIL

Local da Inctdência

BARREIRAS/BA

Prestador do(s) Servico/s)

^ Nome/Razão Sodal: AGOSTINHO FRANCELINO DE MATOS 61819964515
Nome Fantasia: CLIMATEC

Endereço: RUA CARIBE, 121
VILA DULCE BARREIRAS-BA CEP: 47800-300

CPF/CNPJ: 11.886.435/0001-87 insc. Municioal: 000010544

Telefone: f77} 3611-0343 E-mail: cIimatec.mato8@hotmaiI.com

Tomador do(s) Setvicofs)

Nome/Razâo Social: ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL
Nome Fantasia: ABAS

Endereço: RUA BUENOS AIRES, 40
VILA RICA BARREIRAS-BA CEP: 47800-000

CPF/CNPJ: 07.823.924/0001-37 Insc. Municipal: 000017181

Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)
TRÊS (03). MANUTENÇÕES DOS CLIMATIZ/MDORES MODELOS TETO E PAREDE

Dedarecpegi

Prestados
Reoet>idos
Executados

Classificação do Serviço (LE1116/2003)
14.01 - Lubrificagão, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refriaeração e ventilação para uso Industrial e comercial
Valor do(s) Sennço(s)

460,00
Valor Dedução

0,00
Desconto Incondidnado

0,00
Base de Cálculo ISS

460,00

Alíquota ISS (%) Valor do ISS Valor ISS Retido Desconto Condicionado

MEI MEI 0,00 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda
0,00

PIS

0,00
COFINS

0,00
CSLL

0,00
INSS

0,00
Outras Retenções

0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)
460,00

Total Líquido
460,00

Total da Nota
460,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nadonal
O prestador do(s) setviço(s) possui regime espadai de tributação: Microempresário Individual (MEI)
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 0231-3. C/C 55.287-9

AGOSTINHO FRANCELINO DE MATOS 618199645-15

íjESPHSâ paga CCS.ÍÍ
;íEC='-'::^o do tèRMO
i. :;. riO-;' OOI;, '

Favor veifllcar a autentidflade deste d

E

no site httP8:y/barreiras.8aatrix«miÍMr
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA CONCEDENTE

ANEXOS



TERMO DE FOMENTO N.008/2017

Proc. Adm. N® 562/2017

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA E A
ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL - ABAS -
BETEL

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob n® 13.654.405/0001-95, com sede
Av. Clériston Andrade, 729 - Centro, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza
Sobrinho, nomeado pelo Termo de Posse de 01 de janeiro de 2017, portador da Carteira de
Identidade n® 2091375. expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e
domiciliado nesta cidade de Barreiras-Ba e a ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO
SOCIAL - ABAS - BETEL, sociedade civil de direto privado , sem fins lucrativos , inscrita no
CNPJ sob n®.07.823.924/0001-37, com sede na Rua Buenos Ayres, 40, Vila Rica -
Barreiras.BA. doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada
por sua Presidente Sra. Débora Anunciação da Silva Bastos, portador do CPF n°
548.210.025-15 e do RG n® 0295398892 SSP/BA, residente e domiciliado nesta cidade de
Barreiras-Ba, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na
Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei n® 13.019, de 31 de julho de 2.014 e suas
alterações através da Lei n. 13.204, de 14 de dezembro de 2015, consoante o processo
administrativo n® 562/2017 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento objetiva a parceria para ação conjunta entre as partes que
objetivem o desenvolvimento e suporte ás atividades de alfabetização de crianças do 1® ao 3®
ano do ensino fundamental na faixa etária de 6 a 9/10 anos de idade, ofertando ensino de
qualidade.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos Partícipes:

1 - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

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

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter á comissão
de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente ^

- • ' '«u*.
ir. 11 .••'itilf

•  ' ■ /' 'ifi!;,* «iO'.,'OííO'-



1

oDngatonedade de apresentação da prestação de contas devida pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL:

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

0) Ceder profissionais para compor o quadro de pessoal conforme especificado no Plano de
Trabalho:

e) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria:

f) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público 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;

g) Viabilizar o acompanhamento pela Internet dos processos de liberação de recursos:

h) Manter, em seu sitio oficial na Internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento:

1) Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos
envolvidos na parceria:

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

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Manter escrituração contábil regular;

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

c» Divulgar na internet e em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no
mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei n® 13.019/2014:

tí) Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no
art 51 da Lei n° 13.019/2014 - Conta Bancária n® 57.394-9, Agência 0231-3, Banco do
Brasil S/A;

ei Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, ás informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei n® 13.019. de 2014. bem como aos locais de execução do objeto:

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

9) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários.
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou
de fomento, não implicando responsab[lidade solidária ou subsidiária da administração
pública a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação ao referido
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pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de
^  restrição á sua execução;

^  h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na intemet ou, na falta desta, em sua sede,
consulta ao extrato deste 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
^  de Fomento é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 08 (oito) parcelas sucessivas

no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) cada uma.

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

UNIDADE: 0909 -- Secretaria Mun. Educação
ATIVIDADE: 13.361.009.2011 — Gestão das Ações do Ensino Fundamental

^  Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte: 01

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

§1 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não
utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu
uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto 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 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

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

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

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas no terrpo
de colaboração ou de fomento; V
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III- quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificativa
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de
controle interno ou externo.

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

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

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

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

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

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

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

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

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

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às Instituições privadas com fins
lucrativos;

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

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017,
conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO

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

1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

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

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que receber recursos municipais, deverá prestar
contas dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas na lei, além dos prazos e
normas de elaboração constantes do instrumento de fomento e do plano de trabalho.

§1® - A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIV[L
deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamentq,^u condi
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que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até
0 período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos:

1 - extrato da conta bancária específica;

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

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

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

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

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

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

§ 3.® Casa a aplicação não se dê em sua totalidade 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.

§4® - A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a
análise dos documentos previstos no plano de trabalho, l)em como dos seguintes relatórios:

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

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

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

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

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

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

i - os resultados já alcançados e seus benefícios;

11 - os impactos econômicos ou sociais;
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III - O grau de satisfação do públicx>alvo;

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

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

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

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

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

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

§10®- Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

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

§12® - As prestações de contas serão avaliadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

§13® - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, na
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primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a
^  autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegaçâo

§14° - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase
/m, recursal, se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar

autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,
conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha
havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

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

CLÁUSULA NONA • DAS ALTERAÇÕES

A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo
aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
em relação à 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 exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o
prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do
Município, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e
parecer.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

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

I - advertência;

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

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
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K»\ §1°. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Prefeito
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da
penalidade.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENTES

Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente
adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do
objeto, mas que a ele não se incorporam.

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

§2® - Os bens remanescentes serão de propriedade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL e gravados com cláusula de inalienabilidade. devendo a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL formalizar promessa de transferência da propriedade à administração
pública, na hipótese de sua extinção.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA • DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

0 presente Termo de Fomento poderá ser:

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

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

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

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
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c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado;

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

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

Barreiras-Ba, 14 de abril de 2017.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito Municipal Barreiras

DÉBORA ANUNCIAÇÃO DA SILVA BASTOS
ORGANIZAÇÃO DÃ^OCTEDADE CIVIL

Associação Betei de Ação Social - ABAS - BETEL

TESTEMUNHA:

CPF:

TESTEMUNHA:

CPF:

Av. Or. Clêriston Andrada, 229 * Cwtro - Barreíras/BA - Cop: 47800-905
Fone (77) 3614-7100
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ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

0^

Plano de trabalho para celebração de

Termo de Fomento com a Prefeitura

Municipal de Barreiras:

/*N
/•n

_  Plano de trabalho apresentado à Prefeitura

Municipal de Barreiras com a finalidade de firmar

convênio para assegurar a continuidade de projeto

educacional na Escola Betei de Alfabetização.

Barreiras - Bahia

^  2017



Associação Betei de Ação Sociai - ABAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

a) Titulo: Convênio para manutenção das atividades da Escola Betei de

Alfabetização

b) Propósito: Oferecer ensino público de qualidade para crianças de 6 - 09 anos

(Período da alfabetização) - compreendendo o 1^, 22 e 32 ano do Ensino

Fundamental.

c) Local: Rua Buenos Ayres n2 40 - Bairro de Vila Rica - Barreiras/Bahia.

d) Duração: Fevereiro a dezembro de 2017.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título Do Projeto

CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA BETEL DE
ALFABETIZAÇÃO

Período De Execução

inído

Abril/2017

Termino

31/12/2017

Identificação Do Objeto

A Escola Betei de Alfabetização é uma instituição de ensino público, cujo objetivo é a
alfabetização de crianças do 12 ao 32 ano do Ensino Fundamentai, na faixa etária de 6 a 9/10
anos de idade. A escola funciona desde o ano de 2006, em parceria com a Universidade do
Estado da Bahia e a Secretaria de Educação de Barreiras, atendendo crianças da Vila Rica,

Barreiras I, Cascaiheira, São Sebastião, Vila dos Funcionários, São Pedro, dentre outros bairros.

A Escola Betei foi criada pela Associação Betei de Ação Social - ABAS, sediada na Rua Buenos

Ayres, 40 - Vila Rica, município de Barreiras. É uma associação civil, de direito privado, de
caráter socioambientai, sem fins lucrativos, representada por sua presidente Débora

Anunciação da Silva Bastos Cunha, conforme cópia da Ata de Eleição e Posse, anexa.
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3. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE CNPJ

ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL 07.823.924/0001-37

ENDEREÇO

Rua BuenosAyres,40-Vila Rica

CIDADE UF CEP TELEFONE E.A.

BARREIRAS BA 47.800-000 3612-1300

Conta corrente Banco Agencia Praça de pagamento

57.394-9 Banco do Brasil 0231-3 Barreiras-Ba.

Nome do responsável CPF

DÉBORA ANUNCIAÇÃO DA SILVA BASTOS CUNHA 27732568591

Ci/Orgão expedidor Cargo Função Matrícula

159549868 PRESIDENTE -

Endereço CEP

Rua Senhor Do Bonfim, 226 - São Pedro - Barreiras, Bahia 47.810-818

3.1. OUTROS PARTÍCIPES

NOME CNPJ

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 14.485.841/0001-40

ENDEREÇO CEP

BR 242 - KM 04 - FLAMENGO - BARREIRAS, BAHIA 47.800-000
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JUSTIFICATIVA

Nos últimos vinte anos, observa-se um aescimento dos índices de analfabetismo funcional no

Brasil, pois os alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental não aprendem ler, escrever e

contar. Dados oficiais e relatórios dos Sistemas de Avaliação do MEC informam que, no Brasil, o

aluno típico que conclui o quinto ano, não consegue ler e escrever um texto simples com

compreensão e, na Bahia, esse aluno situa-se abaixo da média nacional. A Secretaria Estadual

de Educação tem divulgado que a Bahia possui um dos piores índices de analfabetismo de

crianças.

Em Barreiras observa-se o mesmo fato, crianças em idade avançada não sabem ler e escrever.

Os índices do IDEB - índice de Desenvolvimento da Educação Básica - que avalia o desempenho
das escolas individualmente e dos municípios, dão conta de que, em Barreiras, a situação é

preocupante. Em uma escala de zero a dez, a média da cidade oscila entre dois virgula oito (2,8)

a três virgula três (3,3) - média baixa.

Outro fato preocupante é que a população de crianças em idade escolar vem crescendo e a

oferta de vagas não acompanha essa demanda. No bairro da Vila Rica e Barreiras I, existem

apenas duas escolas que atendem crianças em fase de alfabetização. Por essa razão, muitas

crianças são matriculadas em escolas distantes ou em escolas particulares, obrigando os pais a

realizarem grandes esforços para mantê-las estudando.

Pensando em contribuir com a comunidade da Vila Rica e bairros circunvizinhos foi que a

Associação Betei, resolveu criar uma escola em com a Urílversidade do Estado da Bahia e a

Secretaria de Educação do município de Barreiras. Trata-se de uma escola que se especializou

no processo de alfabetização infantil, com índices elevados de crianças alfabetizadas nos dois

primeiros anos do Ensino Fundamental. Em média, 80% das crianças concluem o primeiro ano

lendo e escrevendo textos. Toda a orientação pedagógica é da UNEB que tem a escola como

um grande laboratório de formação de professores e de produção de tecnologia educacional na

área de alfabetização. O trabalho desenvolvido na escola vem sendo disponibilizado ao

município de Barreiras, através de cursos de formação de professores e também contribuindo

para a construção da proposta curricular das escolas municipais de Barreiras.

Portanto, trata-se de um espaço que beneficia crianças, professores e estudantes de pedagogia.

Nesse sentido, a continuidade de suas ações poderá contribuir para a melhoria dos índices de

alfabetismo infantil, mediante a extensão de seu trabalho para outras escolas da cidade, bem

como para a formação continuada dos profissionais alfabetizadores.



Evolução do Atendimento na Escola Betei:

Em 2006 e 2007, trabalhamos apenas no turno

matutino, com duas salas de aula com

capacidade para vinte crianças em cada uma.

Em 2008 passamos a trabalhar nos dois turnos,

praticamente dobrando o número de crianças,

utilizando as duas salas dos anos anteriores e

mais uma sala menor com capacidade para

doze crianças. Em 2010, devido a grande

procura por vagas, passamos a usar a galeria

da Igreja Betei como sala de aula, que foi

fechada para esse fim, ampliando o

atendimento para 134 crianças. Finalmente,

no ano de 2012, com o apoio do FUNDESIS,

ampliamos a escola e passamos a usar cinco

salas de aula, com capacidade para vinte ou

vinte e cinco crianças, tendo matriculado 220

alunos, em 2013 mantivemos o número de

matrículas. Em 2014 e 2015 mantivemos o

número médio de 200 crianças. Em 2016

atendemos 180 crianças e nesse ano de 2017

matriculamos 178 crianças.

Associação Betei de Ação Social - ubiis

«M 2006 01 turrtia - 25 crianças

;Ó5 turmas W 92iGríançi^

2011 08 túrfTiàs - 134 crianças

2013 iõ turmas . 220 críanças; ■

2016 ,09 tu rmás v 180 cria nçás

178|E,mança

4. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

6.1. Histórico e experiência

A Associação Betei de Ação Social foi criada por iniciativa dos membros da Igreja Batista Betei, a

partir da identificação de necessidades socioambientais e educacionais da nossa cidade e, mais

especificamente, da população residente no bairro de Vila Rica, Vila Amorim, Vila dos

Funcionários, Cascalheira e Barreiras I. Desde sua fundação - em 1992 - a Igreja Batista Betei

vem realizando pequenas ações voltadas para assistir as necessidades pessoais dessa

população. A construção de sua sede levou em consideração a visão desse trabalho social, de

modo que os espaços fossem utilizados tanto para a realização dos cultos religiosos quanto

para as ações sociais.
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As demandas sociais locais apontaram para a necessidade de uma instituição que cuidasse
dessas questões de modo mais independente, que pudesse ampliar suas ações, inclusive

captando recursos. Nasce, então, a ABAS (Associação Betei de Ação Social), composta por
membros da Igreja e por pessoas da comunidade, com o intuito de ampliar o trabalho social

timidamente iniciado pela Igreja, tendo nela seu principal apoio.

^  Experiência Comprovada

A Associação Betei de Ação Social realiza projetos de relevância social como se segue:

3) Proieto de futebol: destinado a adolescentes e pré-adolescentes do bairro da Vila
Rica. Possibilita o engajamento esportivo e também a discussão de temas que
colaboram na formação ética dos meninos.

b) Cursos profissionalizantes: Em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial) a ABAS realiza cursos de formação profissional, como:

"Manicure e pedicure", "Doces finos", "Salgados para festa", "Bolos confeitados". No
período de 2008 a 2009 foram certificadas sessenta e seis pessoas. No ano de 2010 e

2011, foram oferecidos cursos de inglês, bolos confeitados, manicure e pedicure, com

quarenta certificações.

c) Proieto Ler e Aprender: Projeto de alfabetizaçâo de crianças, motivador da proposta,
é realizado em parceria com a Universidade do Estado da Bahia - UNEB e a Secretaria

da Educação do Município de Barreiras. A Escola Betei abriga o "Projeto Ler e

Aprender" e funciona como um grande laboratório para experimentação de novas

tecnologias educacionais de leitura e escrita, bem como para formação de

professores. O projeto teve seu início em fevereiro de 2006, com uma classe

experimental de alfabetizaçâo (com 25 alunos) e uma turma de reforço escolar para

crianças em séries mais adiantadas que apresentavam dificuldades em ler e escrever.

Hoje, graças a ampliação do espaço físico, conseguido com recursos do Fundesis

(Edital 01/2010) e (Edital 01/2012) a escola funciona com dez classes em dois turnos

(do primeiro ao terceiro ano do Ensino Fundamental), atendendo duzentos e vinte

crianças.

5. NECESSIDADES DA ESCOLA BETEL

5.1. PESSOAL

Nesse ano de 2017 a Escola Betei funciona com oito turmas regulares e mais oito grupos de

crianças, organizadas segundo a necessidade, para reorientação da aprendizagem escolar, que

apresentam dificuldades de aprendizagem e necessitam de acompanhamento diferenciado. O
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quantitativo de crianças que necessitam desse trabalho aumenta a cada ano, de modo

preocupante.

Além das saias de aulas a escola dispõe de uma biblioteca, seis banheiros, secretaria, cozinha

ampla com despensa e pátio para recreação, merenda e outras atividades escolares.

Para atender a essas turmas, a escola necessita de professores, coordenador pedagógico,

auxiliar administrativo e pessoal de apoio: zeladores, porteiro e merendeira.

Quadro de pessoal da Escola:

Função Quant. Carga horária

Coordenador Pedagógico 01 40 horas

Professores - turmas reguiares 06 4 X 40 horas

2 X 20 horas

Professor reorientador 01 40 horas

Recreador 01 20 horas

Cuidador infantil 01 40 horas

Auxiliar administrativo 01 40 horas

Porteiro 01 40 horas

Merendeira 01 40 horas

Auxiliar de serviços gerais 02 40 horas

Estagiário administrativo 01 30 horas

5.2. MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGÓGICO

O fornecimento da merenda escolar e do material didático e pedagógico como livros didáticos,

jogos, material tecnológico e outros enviados pelo MEC e/ou distribuídos para a rede

municipal, também será de responsabilidade do município, como já vem acontecendo há nove

anos, quando a parceria foi iniciada.
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ABAS

CR0AU>6RAMAD£ EXECUÇÃO FINANCEIRA.(M£1^ ETAPAOUFASE)^

Meta Etapa Especificação Indicador físico Duração

Fase Unidade Quant. Inicio Término

01 Manutenção da escola e das

atividades pedagógicas e

administrativas

Mês Parcelas

sucessivas

Fevereiro/2Q17 Dezembro/2017

Obs: Detalhamento anexo

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ~ 2017 (R$)

1. Cronograma de Desembolso (R$ 1.000,00)

Janeiro Fevereiro Março Abnl Maio Junho

- - - 7.500,00 7.500,00 7.600,00

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

7. DEFERIMENTO SOUCITADO

Considerando os itens já apresentados acima, solicitamos a celebração do convênio

visando a continuidade das ações que favoreçam a manutenção da Escola Betei de

Alfabetização.

Barreiras, 03 de abril de 2017.

Associação Betei de Ação Social

Débora Anunciação da Silva B. Cunha

Presidente
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8. MANlFESIAÇÃaDaCONCEDENTE
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Anexo
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Assoc/açáo Bete/ de Ação Soc/a/ - abas

Piano de aplicação anual 2017

Meta Etapa/fase Especificação Indicador ffsico

Unid. Quant.
1. Atendimento de

necessidades fisicas

da escofa

1.1. Manutenção física Pagamento de água, energia,
telefone-e internet. Mês

1.2. Aquisição de

equipamentos,

móveis e

manutenção da
escola

Aquisição e Instalação de

climatizadores para sala de aula,
biblioteca, secretaria e

laboratório

Manutenção do prédio, dos

móveis e equipamentos.

Armários para diretoria,
biblioteca e cozinha.

Meta Etapa/fase Especificação Indicador ffsico

Unid. Quant.
2. Condições básicas 2.1. Material de copa e Panelas, bacias, caixas plásticas.

de funcionamento cozinha baldes, çolheras, bandejas,

liqüidificador, talheres, potes.
garrafas, panos de copa e

similares necessários ao bom

funcionamento da cozinha.

/«N

/«sy-

c-

;»y

/«Sià

Meta Etapa/fase Especificação Indicaéor ffsico

Unid. Quant

3. Apoio ao

desenvolvimento

de atividades

pedagógicas

3.1. Material gráfico Boletins escolares, diários, folhas

de registros de avaliação da
aprendizagem, fichas de
matrícula, livros de produção

textual e divulgação do trabalho

pedagógico, etc.

3.2. Material pedagógico

para aulas

Jogos e materiais auxiliares para

as aulas de linguagem,

matemática, ciências naturais e

sociais, ensino religioso.

Banner com texto para

alfabetizar

3.3. Material para

laboratório de

ciências sociais e

naturais

Mapas, globos, órgãos corpo

humano, microscópio, planetário,
etc.

11
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Meta Etapa/fase Especifica^ Indicador fisico

Unid. Quant

4. Apoio às 4.1. Material esportivo e Materiais para desenvolvimento

atividades recreativo das aulas de educação fî ça e-

esportivas e recreação: handbool, vôlei,

recreativas basquete e futebol, píng pong.

etc.

Materiais recreativos e jogos.

/«*

Meta Etapa/fase Especificação Indlcador fisico

Unid. Quant.

5. Material de

«msumo^ede
informática

5.1. Materiais diversos de

Qonsymo para a

secretaria e para a sala

de aula.

Materiais diversos de consumo

para excretaria e para a sala de
aula.

5.2. Material de

informática.

Cartuchos para impressora,

cilindros e recargas, mouses,

teclados e outros.

Meta Etapa/fase Especificação indicador físico

Unid. Quant

6. Material de

Itntpeza

6.1. Materiais de apoio e

de limpeza

Cestos de lixo, vassouras, rodos,

pás, panos de chão, etc.

Produtos de higiene e limpeza

fS^

^*v

/•n

/<»S
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

E CIVIL DAS PESSOAS JL^RÍDICAS
COMARCA DE BARREIRAS - BAHIA

forma como vai declarada:

CERTIDÃO
Passada a requerimento da pessoa interessada, na

Eu, Mana Tereza Maríani Dias, Oficial do Cartório
de Títulos e Documentos e das pessoas Jurídicas da
Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, na forma
da lei, etc...

Certifico e dou fé que revendo os livros deste
Cartório a meu cargo e poder, nos mesmos verifiquei CONSTAR, sob n'' de registro
1.888, do livro "A", de Registro das Pessoas Jurídicas, em 04 de Janeiro de 2006,
documento que segue em seu inteiro teor:

ATA DE ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL.

As vinte horas e quinze minutos do dia vinte do mês de outubro de 2005, no prédio anexo
da Igreja Batista Betei, situado à rua Buenos Ayres n® 40, bairro Vila Rica nesta cidade de
Barreiras, conforme assinaturas constantes do livro de atas, foi oficialmente aberta a
Assembléia Geral da Associação Betei de Ação Social, doravante denominada ABAS, com
sede e domicilio e foro na cidade de Baríeiras - BA, com duração ilimit3da.0s presentes
elegeram para presidir os trabalhos o Sr. VaJter Bastos Cunha Filho e para secretariar o Sr.
Fernando Medeiros Moura . A^decendo a sia "Indicação, o presidente dos trabalhos
apresentou a seguinte pauta: Leitura e aprovaçào''do esmiulo, eleii^ e posse da Diretoria e
Conselho Fiscal. Iniciaram-se os debates., sobre a firoposià-de-estatuto que, depois de
analisada e modificada, sendo apFOvada,.por unanimidade. De acordo com o Estatuto social,
todos os presentes a esta Assembléia, relacionados qualificados em anexo, são
considerados sócios fundadores e, portanto, membros natos da Assembléia Gpral de Sócios.
Passou-se ao próximo ponto da pauta, èleição .do ̂Conselho Diretor e Conselho Fiscal. Após
o tempo necessário para inscrição de ch^as e candidatos, foi iniciada a votação como
determina o Estatuto. Foram eleitos para o Conselho Diretor, com' mandato de dois anos,
contados de vinte de outubro de 2005 até 20 de outubro de 2007, os Diretores: Débora
Anunciação da Silva Bastos Cunha - Presidente; Valler Bastos Cunha Filho - Vice-
Presidente; Vilma Pereira Deiró - r Secretária; lolanda Ribeiro da Silva Souza Oliveira - T
Secretária; Adair Rocha Silva - 1° Tesoureiro; Diego Guedes Sobrinho - 2° Tesoureiro. O
Conselho Fiscal eleito na mesma ocasião e pelo mesmo periodo de mandato, ficou assim
constituído: Weder Donisete da Costa-Presidente; Emerson Moreira Deiró- Conselheiro;
Albert Fabio Santos Souza- Conselheiro , e os suplentes Severino José de Souza Júnior,'
^tonia Tones Marques Rodrigues, Ivanilton de Carvalho Sobrinho, que foram'
imedialamenle empossados em seus respectivos cargos. Nada mais havendo para sér tratado

Cartòri^e
e Civil u2 Passos Jufiaics

Havüêe (ios Aoios Souza dos santos
Escrevento Aotorizaoa



O Presidente deu por encerrada a Assembléia, c eu, hemando Medeiros Moura lavrei a

presente ata que vai por mim e pelo presidente assinada.

Barreiras, vinte de outubro de 2005.

FERNANDO MEDEIROS MOURA

Secretário da mesa.

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BETEL DÉ AÇÃO SOCIAL - ABAS.

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADE.

o

Artígo 1 - A Associação Betei de Ação Social a seguir denominada pela sigla ABAS, é uma
associação civil, de direito privado, de caráter sócio-ambiental, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, com sede na Estrada do Aeroporto quadra "D" lote 09, município de Barreiras,
Estado da Bahia, regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposições legais que lhes
tbrem aplicadas.

Artigo 2 - A ABAS tem como Objetivos Fundamentais: Promover a defesa de bens e direitos
sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos
humanos e dos povos; estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que
instrumentalize a consecução dos presentes objetivos; promover projetos e ações que visem a
preservação, bem como a recuperação de áreas degradadas no meio ambiente urbano c rural,
bem como a proteção da identidade física, social e cultural de agrupamentos urbanos com
recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis; estimular
parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando
junto a outras entidades de atividades que visem interesses comuns.

Artigo 3® - A ABAS tem como objetivos específicos:

I - Promover o desenvolvimento regulamentar de atividades educacionais através da
implantação de unidades dc ensino de nível fundamenta), médio e superior, de acordo
com a legislação especifica em vigor;

11- Difundir as atividades educativas, culturais e cientificas realizando pesquisas,
conferências, seminários, cursos, treinamentos, editando publicações, vídeos,
processando dados, prestando assessoria técnica nos campos educacional e sócio-
cuUural, produzindo e promovendo publicações, vídeos, CD's c DVD's musicais,

®  -ísüuza áos Sanios''^®^'^ESven\eAu\or.zads
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IV

programas de informática, camisetas , adesivos e demais materiais destinados à
divulgação geral e informação sobre os objetivos da ABB, desde que o produto
destas atividades se reverta integralmente para realização desses objeuvcc.
Manter serviços de assistência educacional, com desenvolvimento de cursos livres
regalares, técnicos e profissionalizantes e de línguas estrangeiras, de acordo com as
legislações especificas em vigor,
Prestar assistência jurídica, médica, odontológica e físioterapêutica, através de
profissionais devidamente habilitados;

V - Promover a implantação e manutenção de orfanatos, asilos e creches;
VI- Organizar campanhas de conscientização e de mobilização da comunidade;
VII- Assessorar entidades comunitárias na criação de empregos e geração de renda,
intermediando a celebração de convênios e/ou a assinatura de contratos cora organismos

-—públicos ou com instituições privadas;
Vil- Prestar serviços de radiodifusão comunitária, dc acordo com a legislação e^cifica em

vigor, com a finalidade de ai^er à co^fíbnidade beneficiada, com vistas a: f
a) dar oportunidade à difiisâo de idéias, elementos de cultura, tradições e

hábitos sócias da comunidade;
b) oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando
o lazer, a cultura e o convívio social;
c) prestar serviços de utilidade publica, integrando-se aos serviços de defesa

civil, sempre que necessário;
d) contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação de

jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional
vigente;

e) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da
forma mais acessível possível.

IX -Elaborar projetos, íntennediar convênios com entidades da esfera publica e/ou
privada;
X -Promover o bem comum da sociedade, através de atividades de cooperativismo
e associativisrao que visem o desenvolvimento sócio-econômico de seus
beneficiários.

Parágrafo único: a ABAS prestara seus serviços de forma permanente e sem qualquer
discriminação de clientela.

Artigo 4' - A ABAS é isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações relativas à
cor, raça, credo religioso, classe social, concepção política - partidária ou filosófica e
nacionalidade, em suas atividades, dependências ou era seu quadro social.

Artigo 5° - A ABAS Não remunera os membros do Conselho Diretor e Fiscal, não
distribuindo lucros ou dividendos a qualquer titulo ou sob nenhum pretexto, sendo que
os excedentes dc receita, eventualmente apurados, serão obrigatória e integralmente
aplicados no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Artigo 6® - A ABAS poderá aceitar auxílios, contribuições ou doações, depois de
examinados e aprovados pela diretoria, bem como firmar convênios, nacionais e
internacionais, com organismos ou entidades públicas ou privadas, contanto que não
impliquem em sua subordinação a compromissos e interesses que conflitem com seus
objetivos e finalidades ou arrisquem sua independência..
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Artigo 7® - O material permanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos
adquiridos ou recebidos pela ABAS através de convênios, projetos ou similares, são
bens permanentes da sociedade e inalienáveis, salvo autorização em contrário expressa
pela Assembléia Geral de Sócios.

C/VPÍTULO li

DA CONSTITUIÇÃO SOCIAL.

Artigo 8® - A sociedade será formada dc um número ilimitado de sócios, que se disponham a
viver os fins da .sociedade, não respondendo pelas obrigações sociais da ABAS .

.Artigo 9® • Das categorias de sócios existentes:

a) Sócios fundadores: os que participam da Assembléia Geral de Fundação da Associação e
assinaram a Ata da Fundação, com direito a votar e ser votado em todos os níveis ou
instâncias;

b) Sócios efetivos: cidadãos dispostos a colaborar com a melhoria da qualidade de vida da
população; qualquer associado ou pessoa que não seja fundador da ABAS, aprovado pela
Assembléia Geral de Sócios. Possuem direito de votar e ser votado em todos os ra'veis ou
instâncias da sociedade;

c) Sócios beneméritos: pessoas físicas ou jurídicas que, pela elaboração ou prestação de
relevantes serviços às causas da organização, fizerem jus à este título, a critério da
Diretoria e ratificados pela Assembléia Geral;

d) Sócios colaboradores: pessoas físicas que, identificadas com os objetivos da entidade,
solicitarem seu ingresso e pagarem as contribuições correspondentes, segundo critérios
determinados pelo Conselho Diretor.

I  Artigo 10 ® - Dos direitos dos sócios fundadores e efetivos.

a) fiazer à Diretoria da Associação, por escrito, sugestões e propostas de interesses sociais
e/ou ecológicos:

b) solicitar ao presidente ou à Diretoria reconsideração dos atos que julguem não estar de acordo
com os estatutos;

c) tomar parte dos debates e resoluções da Assembléia;
d) apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e propostas da entidade;
e) ter acesso às atividades e dependências da ABAS;
t) votar c ser votado para qualquer caj^o eletivo, após um ano de filiação como sócio efetivo;
g) convocar Assembléia Geral, mediante requerimento assinado por 1/3 dos sócios com direito a

voto.

Artigo H ® - Dos deveres dc todos os associados:

a) prestigiar e defender a Associação, lutando pelo seu engrandeciroento;
b) trabalhar em prol dos objetivos da sociedade, recitando os dispositivos estatuídos, zelando

pelo bom nome da ABAS; ^ ^ / //
c) não falhar às Assembléias Gerais;

d) satisfazer pontualmente os compromissos que contraiu com a associação, inclusive
mensalidades:

c) participar de todas as atividades sociais e culturais, estreitando os laços de solidariedade e
tratcmidade entre todas as pessoas e nações; ,

f ) observar na sede da Associação ou onde a mesma sc faça representar as normas de boa
educação e disciplina.
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CAPÍTULO UI
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Artigo 12" - Dos orgàos da administração da ABAS:

i -Assembléia Gerai
II -Conselho Diretor
III -Secretaria Executiva
rV -Conselho Fiscal

Da Assembléia Geral dos Sócios

Artigo 13» - A Assembléia Geral é o órgão máximo da entidade, dela participando todos os
socios que estejam em pleno gozo de seus direitos, conforme pre^stos ÍTe 0^1^

Assembléia Geral de Sócios elegerá um Conselho Diretor e Fiscal definindo
suas fiinções, atribuições e responsabiüdades através de Regimento Interno.

ínmSrlT " SC reunirá ordinariamente, no final de cada ano para

pelo Ccnsdh^^mrnr r ® ír ^ <l«alquer período, convo^P  Conselho Diretor ou por \h dos socios com direito a voto, por motivos relevantes.
P^grafo Primeiro - A convocação para a Assembléia Gerai, tanto ordinária como
extraordin^a, sera leila com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante edital ou

Or^do ^ «tos assuntos constantes da
Parágrafo Terceiro- A Assembléia Geral inslalar-se-á, em primeira convocaçdo, com a
presença de. no mínimo, IG de seus membros e. a falta desse quonim, com qualouer
numero, em segunda convocação, 10 (de^) dias após a primeira, mediante aviso eJto.

Parágrafo Quarto - A /usembléia Oeial será presidida pelo Diretor Presidente da Associação
e, na sua falta ou impedimento, pelo Diretor Vice-Presidenle. ^ ^ A j

Harágratb Quinto - A cada membro da Assembléia Geral cabcrá^^^, não se admitindo o
voto por procuração. ««uuuuu u

^^o Sexto - De cada reunião da Assembléia Geral lavrar-se-á uma ala. era livro

Artigo 16» - Compete à Assembléia Geral:
! - delibcOT sobre o relatório de atividades, balanço e demais contas de sociedade, a serem

apresentadas pelo Conselho Diretor;
ÍI -propor e aprovar a admis.sâo de novos sócios efetivos;
111 -eleger o Conselho Diretor e Fiscal;
W juton^ a alienação ou instituição de ônus sobre os bens pertencentes a ABAS*
V -determinar e atualizar as linhas de ação da sociedade;
VI -estabelecer o montante da anuidade dos sócios.

Do Conselho Diretor
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Artigo 18- - o Conselho Diretor será constituído por um Presidente
Pnmciro c Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros. um Vice- Presidente,

L _.

Artigo 19" - Da competência do Conselho Diretor;
a) cumprir e feer cumprir o presente Estatuto e as resoluções da Assembléia Oeial-
b) aprovar a cnaçõo ou extinto de progiaroascórggosgestoies- '
cj elaborar o orçamento anual;
d) derinir seus cargos, ̂ ções, atribuições e responsabilidades mediante Regimento Interno-
e) nomear, contratar e desütuir a qualquer tempo a Secretaria Executiva:

2) h^iitnir nmT ^ crédito, aquisição ou alteração de imóveis,g) mslituir programas, projetos, contratar serviços e terceiros,
)  ormular e implementar a política de comunicação c informação da sociedade de amirtn

com as diretrizes emanadas da Assembléia Geral; sociedade, de acordo
i) coordenar as atividades de captação de recursos da entidade*

-'adame«a:sobre pmjatos e atividades da

1) elaborar o Regimento Inlemo para aprovação da Assembléia Geral;
Artigo 20" - Compele ao Presidente:

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;
b) representar a ABAS judicialmente e extra- judicial.
c) presidir a Assembléia Geral;
d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
c) movimentar em conjunto com o tesoureiro, as contas bancárias, assinando os documentos

que forem necessários; uvwiuwmo»

Artigo 21" - Compete ao Vice- Presidente:
a) substimir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
b) assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu termino;
c) prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente;

Artigo 22" - Compete ao Primeiro Secretário
a) secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas*
o) elaborar e enviar os avisos de convocação para as Assembléias;

^rd^trocSr*' ' ™ tapcdimentos icgttis, oimvada a
dj publicar notícias referentes as atividades da entidade
c) oiganizar, junto a presidência, a pauta das reuniões;
f) assessorar o presidente durante as reuniões.

Artigo 23® - Compete ao Segundo Secretário:
a) substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos*
b) a.ssumir o mandato, em caso dc vacância, até o seu ténnino;

Art^o 24 - Compele ao Primeiro Tesoureiro:
âl e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxiüos. convênios

e donativos, mantendo cm dia a escrituiaçâo da Instituição; »o.«onvemosb) pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
f  ̂ apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados* .

® escrituração da instituição, incluindo os rciatóriosde desempenho Financeiro e as operações patrimoniais realizadas;
Caftóno deTitulos e Docur.antos
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^ prestar, dc modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário;
Ij conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;
gi manter todo o numerário em estabelecimento bancário;
h} movimentar em conjunto com o Presidente, as contas bancárias, assinando os

documentos que forem necessários;

Artigo 25" - Compele ao Segundo Tesoureiro:
a) substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos;
b) assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
c) prestar, dc modo geral, sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro-

Da Secretaria £xecutiva '

A Secretaria Executiva é o órgão de administração da entidade nomeada peloArtigo 26"
Conselho Diretor;

â) Secreima Eifecuiira: pode contratar e oi^aniiar o quadro administrativo, cooidenar a
das anvidades instítucionais, piogramas, atividades administrativas gerais da

A^S, cMtdenar as atividades da sede social, do quadro de sócios e lesponder pela
getência ̂ inistraliva-Coordenar as atividades de assessoramento técnico no escritório
sede da ABAS, responsabilirando-se pela oiganizaçío dos aiquivos e pastas, atendimento
ao publico, envio e recebimento de correspondências, etc.

Direfor^^ ' ^ Executiva se subordinará as orientações e determinações do Conselho

Do conselho Fiscal

«"npoao de irês membros efetivos, sendo um o presidentedo "'^Ido e trra suplentes, sera eleito simultaneamente ao Conselho Diretor, na mesma
Assembléia Geral Ordinária, com mandato dc dois anos.

Artigo 29" - Compele ao Conselho Fiscal:
a) examinar os livros de escrituração da Instituição;
b) opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as

patnmoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da

c) rcquisit^ a tesour^a, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações
economico-fínanceiras realizadas pela Instituição;

d) acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

CAPÍTULO IV

DO PATRIMÔNIO

° l»<ritnônio du ABAS será constituído do bcus móveis, imóvcU veículossemoventes, oçóes e muíos da dívida pública, inclusive bens tangíveis c in^tíVriJn^Ari
magnéticas, programas de infonnáíica.imagens, etc. tangfvcis.memónas

dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio líquido será transferido

uf 9 '• poatrionueme, perder a qualificação instituidaPatnmomal disponível, adquirido com recursos públicos durante o
^odo era que pcidurou aquela qualificação, será eontabilmenle apurado e transferido a outra

Su^i" Praferon^^^que «Zo mesmo

Cartòno de' TiMM^ocumantós
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CAPÍTULO V

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 33® - A prestação de contas da Instituição observará as seguintes normas:

I - os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

II - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal,
constando do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade,
incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à
disposição para o exame de qualquer cidadão;

in - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso,
da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto
em regulamento;

IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será
feita, conforme detennina o parágrafo único do Art 70 da Constituição Federai.

CAPÍTULO VI

DAS ELEIÇÕES

Artigo 34® - As eleições para a Diretoria ocorrerão a cada 2 (dois) anos, era Assembléia
Geral, podendo compor chapa todos os sócios fimdadores e efetivos presentes na
Assembléia, mas concorrendo apenas para uma única ch^, e podendo seus membros
serem reeleitos por igual período.

Parágrafo Único - As eleições para os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal
adotarão-sistema de escrutinio secreto e maioria simples de votos.

CAPITULO XJI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 35° - Os bens patrimoniais da ABAS não poderão ser onerados, permutados ou alienados
sem a autorização da Assembléia Geral dos Sócios, convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo Único - Nenhuma categoria dos sócios responde, nem mesmo subsidiariamenle, pelas
obrigações ou compromissos assumidos pela ABAS.

Artigo 36° - A reforma do presente estatuto somente se dará mediante deliberação pela maiorja
absoluta dos componentes da Assembléia Cera), desde que não qqptrarie os fins e objetivo:
Associação e seja aprovada pelo;:yresentap|e do Ministério Público.

Artigo 37® - A Associação será extinta nos casos previstos em lei ou mediante decisão de no
minimo 2/3 (dois terços) dos membros constituintes da Assembléia Geral.

Artigo 38® - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor, com recurso voluntário
para a Assembléia Geral. De acordo com a legislação.
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Artigo 39® - Fica eleito o Foro desta Comarca de Barreiras para quaiquer ação fundada nestes
estatutos.

Artigo 40 - O presente estatuto entrará em vigor na data de seu registro.

Barreiras,^de 00t'v)\i(to2005"
%

Presidente:
oO

Primeiro Sedretario: \

Advogado:

O Referido é Verdade e Dou Fé.
Barreiras - Bahia, 08 de Fevereiro de 2017.

Haydée dos Anjos Souza dos Santos.
Escrevente Autorizada.
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ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL
Estrada do Aeroporto s/n - Quadra D, lote 09

Bairro Aeroporto - Barreíras-BA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL

Ás onze horas do dia vinte e cinco de junho do ano de 2017, na Igreja Batista Betei,
situado à Rua Buenos Ayres n® 40, bairro Vila Rica, nesta cidade de Barreiras, foi
oficialmente aberta a Assembléia Geral da Associação Betei de Ação Social - ABAS,
com fim específico de eleger a nova diretoria para o período de vinte e cinco de junho
de 2017 à vinte e cinco de junho de 2019. A presidente, Débora Anunciação da Silva
Bastos Cunha, apresentou a pauta, passando a ordem do dia. Iniciaram-se os debates
sobre a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal. Após o tempo necessário para
inscrição dos candidatos, foi iniciada a votação como determina o Estatuto. Foram
eleitos para o Conselho Diretor, com mandato acima especificado, Presidente: Débora
Anunciação da Silva Bastos Cunha, brasileira, casada, pedagoga, portadora do CPF
277.325.685-91, RG 01595498-68 SSP/BA, residente e domiciliada à Rua Senhor do
Bonfim - 226 - Bairro São Pedro, nesta cidade. Vice-Presidente: Rodrigo Leonel dos
Santos, brasileiro, casado, autônomo, portador do CPF 029.640.645-71, RG 13535576-
18, residente e domiciliado à Rua Costa Rica - casa 16 - Bairro Barreiras I, nesta
cidade. 1® Secretária: Tayse de Assis Cunha Leonel dos Santos, brasileira, casada,
bióloga, portadora do CPF 033.374.045-96, RG 1446569900, residente e domiciliada à
Rua Costa Rica, casa 16 - Bairro Barreiras I, nesta cidade. T Secretária: Ana Carla
Chaves dos Santos, brasileira, solteira. Administradora, portadora do CPF 038.217.025-
32, RG 14881850-18, residente e domiciliada à Rua Dr. Orlando de Carvalho, 352-
Bairro Morada da Lua, nesta cidade. 1® Tesoureiro: Adair Rocha Silva, brasileiro,
casado, contador, portador do CPF 444375605-15, RG 0699932700, residente e
doniiçjliadQ à Quadra G, lote 06, casa 64 - Bairro Flamengo, nesta cidade. 2®
Tesoureiro: Severino José de Souza Júnior, brasileiro, casado, técnico em enfermagem,
portador do CPF 641.758.125-04, RG 06656115-95, residente e domiciliado à Rua da
Caridade, 198 - Bairro São Pedro, nesta cidade. O Conselho Fiscal, eleito na mesma
ocasião e pelo mesmo período de mandato, ficou assim constituído: Presidente -
Geraldo Alves, brasileiro, casado, economista, portador do CPF 173167825-87, RG
162807767, residente e domiciliado à Rua 26 de maio, 33 - Centro, nesta cidade. Isaac
Anunciação Santos, brasileiro, casado. Contador, portador do CPF 861.241.565-15, RG
244874492, residente e domiciliado à Rua Serra Negra, 568 - Bairro Vila Rica, nesta
cidade e Sinésio da Rocha Guedes, brasileiro, viúvo. Analista de RH, portador do CPF
002.404.745-70, RG 11623842-98, residente e domiciliado à Rua Monteiro Lobato, 347
- Bairro Vila Regina, nesta cidade e, que foram empossados em seus respectivos
cargos. Nada mais havendo para ser tratado a presidente deu por encerrada a
Assembléia, e eu Tayse de Assis Cunha Leonel dos Santos, lavrei a presente ata, que vai
por mim e pelo presidente assinada.

—Qaa^ras - BA, 25 de junho de 2017
1 Joi|8{6aH8P
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Débora Anunciação pa Silva Bastos Cunha
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETEL DE ACAO SOCIAL - ABAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.823.924/0001-37

Certidão n°: 142542603/2017

Expedição: 29/12/20177 às 01:22:53
Validade: 26/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BETEL DE ACAO SOCIAL - ABAS (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.823.924/0001-37, 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 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ASSOCIACAO BETEL DE ACAO SOCIAL - ABAS

CNPJ: 07.823.924/0001-37

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 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' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:56:25 do dia 08/12/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2018.

Código de controle da certidão: 12A2.7B90.7500.3E44
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 29/12/2017
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CAI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07823924/0001-37
Razão Social: associacao betel de acao social

Nome Fantasia:ABAS

Endereço: ROd estrada do aeroporto sn qd d lote 09 /
AEROPORTO / BARREIRAS / BA / 47800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.

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

Validade: 27/12/2017 a 25/01/2018

Certificação Número: 2017122714562998421917

Informação obtida em 29/12/2017, as 01:18:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crfi^Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 29/12/2017
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20173813053

RAZÃO SOCIAL

/«k, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

07.823.924/0001-37

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

A

0^

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/12/2017, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefáz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página l de 1 ReICeitidaoNegatíva.rpt



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRKpAO
07.823.924/0001-37

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

04/01/2006

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO BETEL DE ACAO SOCIAL - ABAS

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ABAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-89 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO

EST DO AEROPORTO
NUMERO

SN

COMPLEMENTO

QUADRA D LOTE 09

CEP

47.800-160

BARRO/DISTRITO

AEROPORTO

MUNICÍPIO

BARREIRAS

UF

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
deb.abeiha(guoi.com.br

TELEFONE

(77) 3611-4533 / (77) 3612-1300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/01/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/03/2017 às 00:09:51 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

(Donsulta / (Dapital Social



F^EFEIYUSIA S^OiHICiPÂL PE BAB^Ei^S
ESTABO DA BAHIA

LEI ORDINÁRIA N" 057/2013, DE 10 DE JULHO DE 2013.

EMENTA; "Toma de Utilidade Pública a Associação Betei de

Ação Social- ABAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras- BA, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Artigo r- Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Bete! de Ação Soclal-
ABAS, inscrita no CNPJ sob o n° 07.823.924/000137, situada à Quadra D.
Lote 09, s/n, na estrada do Aeroporto, neste Município.

Artigo r- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Barreiras- Bahia, 18 de julho de 2013.

Antônio Henriq^ de Souza/Moreira

Prefmo de Baireit

Av. Cleriston Andrade, 729 - Centro, Barreiras/Ba, CEP 47.801-900
Fone: (77) 3613-9591 / Fax 3613-9710

ru.... .....w.. t._ t.


