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Fundamento no Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177/2017 e 

Lei Municipal 1.40112021. 02 
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NOME PREÇO TOTAL PRAZO /ENTREGA 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE R$ 452.421,12 12 (doze) meses 

: 	84hTi.1 .i  	. 	_ 	PROP O_S tA•S,•, E,S C-O__L H I.D A-S__ • 	• 	 - ,, 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE CNPJ. 14.788.24410001-95 

ENDEREÇO: 
Praça Josafá Moura, n° 98. 
Bairro - Bom Jesus 
Guanambi - BA 
CEP: 46.430-000 
Valor Total do Processo 

R$ 452.421,12 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte um reais e doze centavos). 

•-- 05,4 9119'kesc-olha-dã'c-ontratanteMécdruNid'.fato•de'-mWmã'''ãpreseirrtar. menorpreWdentiO'dos' iterw'reiapeicificadótlffi 
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I Classificação 

...- 
Objeto: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de 
laborar na Associação Benemérita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta -TAC, aditando e firmado com o Ministério Público Estadual. 

Com recursos à conta da seguinte atividade: 

Órgão: 03 — Secretaria Municipal de Administração 
4.122.006.2.007— Gestão das ações Administrativas 

Econômica: 3.3.5.0,43.00.000000.00 — Subvenções sociais 

07 

ASSES ORA JURIDICA 

4114 	I 
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Guan- mbi-B--,  . :12 	Iftftiompiap22. 
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HOMOLOGAÇÃO 

-,--------..,,,.........-----T 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
Prefeito do Município de Guanambi 

Assessora Juriclica 
OABIBA N 16.243 

FLS 	01  



PREFEITURA MUNICIPAL. DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13 .982.640 /0001- 96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefox: *77 3.452-4301 

DATA 
06/01 /2022 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

PROCESSO No. 

(campo preenchido pelo departamento 
de ficttediol 

C 
A 
M 

o 
P 

1 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração 

INTERESSADO: (Nome 
do Secretária) 

Marcelo Santana Pita 

c 
A 
M 
P 
O 
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AQUISIÇÃO: Serviço 
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A 
M 
P 
o 
3 

OBJETIVO/ 
JUSTIFICATIVA: 

Disponibilização 	de 	recursos 	financeiros 	para 	garantir 	a 	contratação 
profissionais 	com • intuito de 	laborar 	na ASSOCIAÇÃO 	BENEMÉRITA 
CARIDADE. 

dos 
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P
41 
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ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO OU 

SERVIÇO: 
Conforme Justificativa de Chamamento Pública anexa. 
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PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: 12 meses 

C' 

P 
O 
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A A PRAZO DE ENTREGA 
DO BEM/SERVIÇO: Após assinatura do contrato. 
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VALOR ESTIMADO 
PARA AQUISIÇÃO 

/SERVIÇO, CONSOANTE 
COTAÇÃO DE PREÇO 

ANEXA: — 

ASS. DO SOLICITANTE: 
(Secretária) 

 Marce 	ntana Pita 

Secretária M nicipai de Administração 
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AUTORIZAÇÃO DO 
CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO Nilo Augusto Moraes Coelho 

Prefeito do município de Guanambi 

'PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE (Pode ser preenchido neste campo ou em oficio anexo)„ 	'. 
• . 	A presente despesa atende às exigências dos arts. 15 a 17 da LRF 	s, 	- 

` 	• 
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DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

ORGÃO: 03 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

4.122.008.2.007 — GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 
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ASSINATURA P/ ENC. 
DO PROCESSO (Ass. e 

Carimbo) 
_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13.982.640 /0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452-4301 

JUSTIFICATIVA 

VISANDO A PARCERIA COM ENTIDADE(S) PRESTADORA(S) DE 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA 
OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
PARA IDOSOS, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL. 

GUANAMBI / BAHIA 
JANEIRO/ 2021 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
Prefeito do Município de Guanambi 

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO 
Vice-Prefeito do Município de Guanambi 

MARCELO SANTANA PITA 
Secretário Municipal de Administração 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n 0 13.982.640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452-4301 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

O município de Guanambi, Estado da Bahia, por meio da Secretaria 

Municipal de Administração, informa que foi autorizada a DISPENSA DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO, para formalização direta de Termo de Colaboração, entre 

o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, tendo 

por fundamento a disposição contida no inciso IV, art. 30, da Lei Federal de n° 

13.019/2014 e no Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177 de 11 de maio de 2017, 

que regulamentam as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da 

Sociedade Civil. 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Denominação: Associação Benemérita de Caridade, CNPJ: 14.788.244/0001-95. 

Endereço: Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom Jesus, Guanambi-BA. 

VALOR DA DISPENSA 

O valor total do Presente termo para execução do Serviço de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional 

para idosos, na modalidade abrigo institucional será de R$ 452.421,12 (quatrocentos e 

cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos), podendo sofrer 

reajustes ao longo da execução. Os valores de repasse estarão fixados conforme 

detalhado no Quadro 01 e serão desembolsados mensalmente podendo ser 

repassados mais de uma parcela caso haja atraso nas prestações de conta, com o aval 

do gestor da parceria. 

Quadro 01. Distribuição das Entidades Socioassistenciais por 

capacidade de atendimento, com os custos máximos. 

N° 
Ordem 

Entidade 
Socioassistencial 

Público 
Atendido 

Referência
de 

Pactuação 

Valor máximo global 
Lote em R$ 1,00 

01 Lotei Pessoas 
Idosas 50 R$ 	37.701,76 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13.982 .640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: •77 3452-4301 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ORGÃO:03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
4.122.008.2.007 — Gestão das Ações Administrativas 
Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 — Subvenções Sociais 

OBJETIVO DA PARCERIA 

O objetivo da parceria é oferecer Serviço de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para 

idosos, na modalidade Abrigo Institucional para ambos os sexos, independentes e/ou 

com diversos graus de dependência, que não dispõem de condições para permanecer 

com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua 

e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA 

A dispensa de chamamento público fundamenta-se nos termos do 

art. 30, inciso V, da Lei 13.019/2014, Decreto Municipal 177/2017, que autoriza o Poder 

Executivo a contratualizar com a organização da sociedade civil, referência para o 

acolhimento institucional de pessoas idosas, ainda em conformidade com a Tipificação 

dos Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 

Resolução CNAS n° 109/2009. 

Trata-se de um serviço de proteção social especial de alta 

complexidade, que garante o acolhimento de longa permanência, quando esgotadas 

todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. Embora a 

natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, indeterminada, a sua 

descontinuidade agrava as questões sociais advindas dos riscos pessoais, podendo 

inclusive provocar dano gravoso e irreversível aos usuários, visto que tais idosos não 

dispõem de condições para permanecer com a família, por inúmeros fatores que 

agravam a qualidade da convivência ou mesmo da sua sustentação, envolvendo 
FL S: 
PROC:.442.14a-112W_ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNP.] n°13.982,640 / 0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI BAHIA 

Fonefax: *77 3452-4301 

vivência de situações de violência e negligência, situação de abandono, ou mesmo 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

Cumpre-se registrar que a Organização da Sociedade Civil atende 

os requisitos da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social de n ° 21. 

MARCEL 	NTANA PITA 
Secretário Muni ipal de Administração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13.982.640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452 4301 

LEI N2  1.401 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
repassar valores em favor da 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, e 
estabelece outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BAHIA, faço saber que a 
Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar para a 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, CNPJ 

14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josalá Moura, ri2  98, Bairro Bom 
Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R$ 37.701,76 (trinta e sete mil, 
setecentos e um reais e setenta e seis centavos), para garantir a contratação e 
manutenção de profissionais com intuito de laborar na referida Associação, 
atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta — 
TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual. 

Art. 22. O Poder Executivo Municipal poderá deduzir dá repasse descrito no 
Art. 12  os valores correspondentes aos salários de servidores públicos, 
elencados abaixo, cedidos à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 
LAR DOS VELHINHOS: 

a) 05 (cinco) cuidadores de idosos; 

b) 08 (oito) técnicos de enfermagem; 

c) 01 (um) psicólogo; 

d) 01 (um) fisioterapeuta; 

e) 01 (um) monitor de recreação; 

     

     

FLS. 
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Art. 32. Os valores descritos no Art. 12  deverão ter destinação exclusiva de 
pagamento de pessoal contratado pela associação, abrangendo todos os 
custos de manutenção dos contratos conforme legislação trabalhista vigente, 
inclusive despesas da folha de pagamento como FGTS, contribuição 
previdenciária, imposto de renda, adicional noturno, adicional de insalubridade, 
rescisão contratual, entre outros. 

,OOdd 
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3te documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LIDA às 17:32 horas do dia 09/12/2021. 
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ANO XIII i N 2537 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNP.; n°13.982.640/0001 -96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: *77 3452 4301 

Art. 411. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a atualizar os valores 
repassados na forma desta lei para cumprimento do Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta — Processo Administrativo 112  692.9.232873/2020. 

§12. A atualização dos valores ocorrerá, após requerimento da entidade, em 12  
de janeiro de cada ano civil utilizando-se como índice o INPC índice Nacional 
de Preços ao Consumidor. 

§22. A atualização ocorrerá através de Decreto Municipal. 

Art. 52. As despesas provenientes dessa Lei correrão com a seguinte dotação 
orçamentária: 

4.122.008.2.007 — Gestão das Ações Administrativas 

3.3.50.43.00-00 — Subvenções Sociais. 

Art. 62. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposições em contrário, especialmente as LEIS: n2  1.257 de 26 de setembro 
de 2019 e a de n2  1.386 de 23 de setembro de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA em 08 de dezembro de 2021. 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
Prefeito do Município de Guanambi 

FLS. 
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sta documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos UMA às 17:32 horas do dia 09/1212021.. 



Atenciosamente, 

r 

CNPJ N° 14.788.244/0001-95 

fA lar dos 
inr Velhinhos ""'`" ALIANÇAS Fundadora da 

&lua  

Guanambi — BA, 13 de dezembro de 2021. 

Ofício n° 295/2021 

Ao Excelentíssimo Senhor 
NILO AUGUSTO DE MORAES COELHO 
Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Guanambi-BA 

Assunto: Renovação de Convênio 

Prezado Senhor, 

1. Encaminhamos em anexo a documentação para realização de Convênio referente 
aos recursos provenientes da Lei n° 1.401 de 08 de dezembro de 2021 e Termo de Ajustamento de 
Conduta. 

2. Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores 
esclarecimentos. 

PROL -  2_4.3 

Praça Josafá Moura, g8 - Bom Jesus - Guanambi - BA 177 3451-2803 I e-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com  1 f 	@lardosvelhinhos.gbi 
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Siga nossas redes sociais oficiais 

f I Erj @lardosvelhinhos.gbi 

Lar dos 
Velhinhos CNPJ N° 14.788.244/0001-95 

PLANO DE TRABALHO 

1- DADOS CADASTRAIS 
1.1— DA ORGANIZAÇÃO: 

Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE — LAR DOS VELHINHOS 

CNPJ: 14.788.244/0001-95 

Rua: Praça Josafá Moura, 98 Bairro: Bom Jesus Cidade: Guanambi 
Complemento: Estado: Bahia CEP: 46.430-000 
Telefone: (77) 3451-2803 Celular: 
E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com  
Site: lardosvelhinhos.gbi.org.br  

1.2 — DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 
Nome: CARLOS CAROBA DE SOUSA 
CPF: 071.096.186-33 RG: 13.142.591 SSP-MG 
Rua: Braulina Silva Guimarães 
(antiga rua 11), n° 55 

Bairro: 
Sandoval Morais 

Cidade: 
Guanambi 

Complemento: Casa Estado: Bahia CEP: 46.430-000 
Telefone: Celular: 77 9.9932-9765 
E-mail: caroba99@hotmail.com  
Cargo: Presidente 
Eleito em: 28/09/2021 I Vencimento do Mandato: 28/09/2023 

1.3 — DADOS BANCÁRIOS 
Banco: 001 — Banco do Brasil 
Agência: 0923-7 
	

Número da Conta: 9889-2 

1.4 — DIRETORIA: 
Nome: CARLOS CAROBA DE SOUSA Cargo: Presidente 
Nome: FLÁVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA Cargo: Coordenador 
Nome: CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO Cargo: Tesoureiro 
Nome: JEAN CHARLES DE OLIVEIRA BATISTA Cargo: Secretário 

1.5 — CORPO TÉCNICO: 

Nome: JOSÉLIA MARIA PEREIRA Cargo: Enfermeira/Responsável 
Técnica 

1.6 — CONSELHO FISCAL: 
Nome: JESULINO JOSE BEZERRA NETO Cargo: Conselheiro 
Nome: JOSÉ GERALDO SOUZA DE SÁ Cargo: Conselheiro 
Nome: GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO Cargo: Conselheiro 
Nome: LOURIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: Conselheiro 
Nome: ELOISA VILAS BOAS LÉLIS LIMA Cargo: Conselheiro 

2 - OUTROS PARTÍCIPES 
Não possui. 

FLS: 	.1.5  
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3 — PROJETO  
3.1 — OBJETIVO GERAL 

Garantir a contratação e o pagamento de profissionais com a finalidade de proporcionar o 
atendimento dos objetivo institucionais da associação e da política de acolhimento do idoso 
dentre os quais citamos: 

• Acolher e garantir proteção integral; 
• Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 

ruptura de vínculos; 
• Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
• Possibilitar a convivência comunitária; 
• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; 
• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; 
• Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais 

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

3.2 — OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para idosos (as): 

• Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização 
de atividades da vida diária; 

• Desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 
• Promover o acesso à renda; 
• Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência 

Para o cuidado com os (a) idosos (as): 
• Garantir a contratação, a manutenção e o pagamento de profissionais com intuito de 

laborar na Associação, atendendo, o Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta — TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual em 
13/08/2021 e a Lei Municipal n° 1.401 de 08 de dezembro de 2021. 

• Garantir o pagamento de outras despesas trabalhistas, tais como férias, 13° salário, 
FGTS, Contribuição Previdenciária, rescisão contratual (se houver) e outras não 
especificadas, desde que relativas aos contratos de trabalho vigentes na Instituição. 

3.3 — JUSTIFICATIVA 
A Prefeitura Municipal de Guanambi, em conformidade com o que consta no marco 
regulatório Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto Municipal n° 177 de 11 
de maio de 2017 que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias 
celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, entidades 
prestadoras de serviços de Assistência Social para Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade 
abrigo institucional, apresenta este Plano de Trabalho que deverá ser executado pela 
Associação Benemérita de Caridade - Instituição de Longa Permanência para Idosos (as) 
ILPI, para cumprimento da Lei Municipal n° 1.401 de dezembro de 2021. 
As atividades desenvolvidas na Associação Benemérita de Caridade - Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (as) ILPI, ofertadas de modo ininterrupto (24 horas), são 
consideradas de relevância afica sendo a única institui ão no munid.i. 

PROC:.012.)443  el f e: (77 3451-  e-mail: lardosvelhiniros:glif§"Fna
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momento que presta serviço de acolhimento institucional para idosos acima de 60 anos. Desse 
modo, diante da inexistência de programas/serviços de acolhimento institucional públicos 
para idosos, para ambos os sexos, no Município de Guanambi, é de suma relevância a 
colaboração com a manutenção dos serviços prestados pela referida instituição. 
Logo, também é considerado no presente Plano de Ação que as atividades propostas são de 
natureza da Politica de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de N° 
8742/1993 (Lei orgânica de Assistência Social - LOAS) e Resoluções do Conselho Nacional 
de Assistência Social 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais) e N° 
21/2016 (Requisitos para Celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social 
e Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social SUAS). 
Deve-se atentar ainda que a Associação Benemérita de Caridade, assim como todas as ILPIs, 
exerce uma atividade que excede o Sistema Único de Assistência Social, sendo seu 
funcionamento, bem como seu corpo técnico, também regulamentado no âmbito do 
Ministério da Saúde/ANVISA, por meio RDC N° 502, de 27 de maio de 2021. 
Embora a natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, indeterminada, 
a colaboração com a manutenção dos serviços oferecidos a idosos em ILPI toma-se 
imprescindível, visto que se destinam a usuários que não dispõem de condições para 
permanecer na família, por inúmeros fatores que agravam a qualidade da convivência ou 
mesmo da sustentação, envolvendo situações de violência e negligência, abandono, ou mesmo 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

3.4 — PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁMOS 
50 internos e famílias 

3.5 — ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Município de Guanambi 

3.6 — METODOLOGIA 
O serviço de acolhimento institucional para idosos (as) deve ser desenvolvido na seguinte 
modalidade: 

Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos (as) 
com diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com 
familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às 
atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de 
atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, devendo ser 
assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com até 4 (quatro) idosos (as) por 
quarto. 

DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a 
famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir 
proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos 
costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, 
religião, gênero e orientação sexual. 
O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio 
familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma 
participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis.  

FLS. 
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Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, 
ambiente acolhedor e estrutura fisica adequada, visando o desenvolvimento de relações mais 
próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos 
requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), 
oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e 
privacidade. 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 
Para idosos (as): 
Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou 
com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 
excepcionalmente, de longa permanência cjuando esgotadas todas as possibilidades de 
autossustento e convívio com os familiares. E previsto para idosos (as) que não dispõem de 
condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e 
negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos. 
Idosos (as) com vínculo de parentesco ou afinidade - casais, irmãos, amigos etc. devem ser 
atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser incluídos (as) 
nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento. 

PROVISÕES AMBIENTE FÍSICO 
GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar 
e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, 
vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 

ESPECÍFICAS 
PARA ADULTOS E FAMILIA& Conforme a realidade local. 
RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e material de consumo necessário para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, 
colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e 
higiene, vestuário, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. 
Banco de Dados de usuários(as) de beneficios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados 
dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de 
Beneficiários do BPC. 

ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais; 
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão 
produtiva; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
Idosos (as) 
- Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços 
socioassistenciais, Ministério Público ou Poder Judiciário.  

3.7 — CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE 
TÉCNICA 

FLS 	 
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De acordo com a NOB-RH/SUAS e RDC ANVISA N° 502, de 

A equipe técnica•da Instituição será composta pelosprofissionais 

27 de maio de 2021 

citados abaixo: 
Registro 
Profissional Função 	 Quantidade 2 

NUTRICIONISTA 01 Sim 
ASSISTENTE SOCIAL 01 Sim 
ENFERMEIRA 01 Sim 
TEC. ENFERMAGEM 13 _. 

 
_ Sim 

MONITOR DE RECREAÇÃO 01 -- -- Sem registriii)brigatório 
ENCARREGADO ADM 01 Sem regiam obrigatório 
AUX. ADMINISTRATIVO 03 — Sem registro obrigatório--  
CUIDADOR DE IDOSOS m 13 - 	_ . .__ Sem registro obrigatório 

- AUX. SERVIÇOS GERAIS 
--  

07  
03 

Sem registro obrigatório-  - - 
Sem registro obrigatório COZINHEIRO 

PSICOLOGO -- 01 Sim 	 _ 
FISIOTERAPEUTA 01 Sim 

3.8 — RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS 

CONTRIBUIR PARA: 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono; 
- Indivíduos e famílias protegidas; 
- Construção da autonomia; 
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades; 
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 

AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS): 

SEGURANÇA DE ACOLHIDA 
- Ser acolhido em condições de dignidade; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, 
habitabilidade, salubridade, segurança e conforto. 
- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 
específicas. 
- Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da privacidade do 
(a) usuário (a) e guarda de pertences pessoais. 

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 

- Ter endereço institucional para utilização como referência. 
- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 
éticos de justiça e cidadania. 
- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades.  

1  A quantidade de profissionais poderá ser alterada a depender a quantidade de idosos acolhidos e o seu nível de 
dependência conforme RDC N° 502, de 27 de maio de 2021. 
2  A contratação de alguns dos profissionais citados depende da aprovação deste plano de trabalho. 

PROC:12c.22222ec 
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- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogestão, 
autossustentação e independência. 
- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão. 
- Ter acesso a espaços próprios e personalizados. 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los; 
- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
- Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a 
autonomia; 
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; 
- Ser preparado para o desligamento do serviço; 
- Avaliar o serviço. 

4 —OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

- No Relatório de Prestação de Contas os valores devem ser especificados de acordo os 
Fundos de Repasse. 

5 — METAS E ETAPAS 

METAS E ETAPAS VALOR DATA 
INICIAL 

DATA 
FINAL 

SALDO 

VALOR 
GLOBAL DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

META Acolhimento de Pessoas 
Idosas e as famílias. 

- - - - - 

ITEM 

Manutenção 	das 
atividades da instituição 
com 	a 	contratação, 
manutenção e pagamento 
mensal de funcionários, 
incluindo 	todas 	as 
despesas com folha de 
pagamento, 	inclusive 
Ferias, 	13° 	salário, 
Rescisão 	Contratual, 
FGTS, 	contribuição 
previdenciári.a e Imposto 
de 	Renda 	retido 	de 
trabalhador conforme Lei 
n° 	1.401 	de 	08 	de 
dezembro de 2021_ 

- - 452.421,12 452.421,12 452.421,12 

TOTAL - - - 452.421,12 452.421,12 452.421,12 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

REPASSE 
MUNICÍPIO 

META 
Lei n° L401 

META TOTAL 

JAN/2022 37.701,763  37.701,76 

3  Os valores necessitam de atualização conforme art. 4° da Lei 1.401/2021 FLS, 
PROC:_a£2462,LD&L 
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FEV/2022 37.701,76 37.701,76 
MAR/2022 37.701,76 37.701,76 
ABR/2022 37.701,76 37.701,76 
MAI/2022 37.701,76 37.701,76 
JUN/2022 37.701,76 37.701,76 
JUL/2022 37.701,76 37.701,76 

AGO/2022 37.701,76 37.701,76 
SET/2022 37.701,76 37.701,76 
OUT/2022 37.701,76 37.701,76 
NOV/2022 37.701,76 37.701,76 
DEZ/2022 37.701,76 37.701,76 

SOMA 452.421,12 452.421,12 

7 - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao 
Município de Guanambi, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em 
mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste plano de 
Trabalho. 

Guanambi, BA, 13 de dezembro de 2021. 
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Art. 1? A Associação Benemérita & Caridade — Lar dos Velhinhos, doravante denominada, 

simplesmente, Lar dos Velhinhos, .é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente,: sem 

ruis lucrativos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), com natureza de 
Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado, com 
personalidade jurídica distinta de seus membros. 

Art. 2° O Lar dos Velhinhos, por sua origem, natureza e formação, foi criado para a prática da 

caridade no cot:tipo da assistênda social e, da promoção humana. 

Ct Lar dos Velhinhos tem por finalidade prestar.serviços de relevância pública e social 

de acolhimento institue:tonal aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco; social e pessoal, na 

área da Assistência Social, guando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com 

os4amiliares;  proporcionando-lhes proteção social especial de alta comploddade, prestando serviços 

tendimento de forma gratuita, universal, ntitiu 	permanente e planejada, visand 

06"cxner.1 

Ft.s. 
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ESTATUTO SOCIAL.  
DA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 

LAR DOS VELHINHOS 

PREÂMBULO 

A Associação Benemérita de Caridade — Lar. dos Velhinhos, fundada em 26 de maio de 1963, com sede a 
Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, e firo nesta cidade de Gataria:RN-BA, inscrita no CIV1511MF sob n° 

14.788.244/0001-95 tom Estatuto Social primitivo ?r,,giliraelo no Cartório de Regiam Civil de Pessoas Jinidicas da 
Comarca de Guanambi; em 08 de julho de 1963, promove a alteração de seus atos constitutivos, ,regendo-se doravante 

pelo*presente Estatuto Soriál, pela legislação aplicável, e pelo Regimento Interno; passando a srigorar, doravante, nos 

seguintes termos: 

CAPITULO 
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FORO, DURAÇÃO E FINALIDADE 



4° Considerando que otarclos:Velliinhosp st.;.~.  {privada, seus programas eprojetos 

eseiiftilvidos sempre. em sintonia com :o seu 	-eiit 	onômico, privilegiando o acesso 
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I — Manter unidade institucional :COM característica domiciliar destinada a acolher pessoas 
idosas de atnbos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, independentes ou cóm diversos graus de 
dependência, residentes no município de Guanatiibi-BA, que estejam nas :seguintes situações: 

a) falta de condições dignas para permanecer com a familia; 
b) .sendo,vításnas de atos de violência e negligencia; 
c) em .sitnação de abandono.; 
d) cora- vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 
II — Proporcionar abs idosos instituciónaláados assistência material, moral„ intelectual, social 

e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como .atividades culturais e recreativas, 
visando a preservação de sua ,saúde Uca e multai; 

111 — Propiciar ambiente acolhedor aos idosos, institucionalizados, em conformidade com o 
Estatuto do Idoso e na observância das políticas públiCas de assistência social e atendimento de saúde, 
conforme necessidade do idoso, Visando sempre a longevidade e o bem-estar deles; 

IV — Incentivar e promover a participação dá família 'e da comunidade -na atenção aos idosos 
institucionalizados, visando em todas as ações a integração social e o fortalecimento do vínculo 
familiar; 

V —.'Ofertar serviços, programas;  projetos e .beneficios socioassistenciais na perspectiva da 
autonotriia e garantia de direitos dos usuários (idosos na instituição); 

VI — Garantir a existeticia de processos participativos dos usuáfios na busca dó cumprimento 
e efetividade na execução de seus serviços;  programas;  projetos e,benefícios ;socioassisteticiais: 

§ 	O Lar dos Velhinhos prestara suas ações ,assistenciais aos idosos ein situação de 

111. vültierabilidade 	risco 	 SOU, Iltili 	 tk`zarido-se da prerrogativa disposta ri :gitigõ 35 e seus 

parágrafos, da Lei n° 10J41, de I' de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, que prevê. :a contribuição 
por parte do idoso para o: custeio da entidade rio limite previsto na lei, da aposentadoria :ou de outros 
rendimentos equivalentes na mesma proporção,  

2° Para atender o:custo das, despesas rnensás• realizadas. em favor dos .serviços prestados aos 
idosos, o Lar dõs Velháihot acoitará doações espontâneas feitas pelos fatriiliares ,dos idosos acolhidos. 
e.pela sociedade em 

3° O Lar dos Velhinhos promoverá ações de transparênCia na apresentação dos planos de 
trabalho; relatórios de atividades e demonstrativos. fitianoriSO, para comprovação da aplicação de seus 

recursos, integralmente,. nó território nacional e na manutenção e -desenvolvimento de: seus,  :objetivos 

institucionais. 
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gratuito aos seus programas pelos, seus usuários, guardados os seus liMites 'financeiros, em especial 
àqueles conreridos pela lei. 

5 g° O acolhimento das pessoas idosas com características citadas no Inciso Y ocorrerá em 
conformidade com o capitulo de procedimentos.de acolhimento institucional;  inserido no Regimento 
Interno desta instituição. 

5 6° Fica garantida a permanência dos internos que não possuam as características previstas 
neste Estatuto e no Regimento Interno (a saber;  pessoas com deficiência não idosos) que na data da 
aprovação deste estejam residindo no Lar dos Velhinhos, desde que atendidos os demais requisitos e 
cumpridas as 'regras previstas neste Estatuto, no Regimento Interno eno Contrato de. Prestação de 
Serviços. 

§ 7° Não se admitirá o accilhiMento de pessoas fora dos critériós definidos ,neste Estatuto e nó 
Regimento Interno. 

Art. 4°  No desenvolvimento de, suas 'atividades o Lar dos Velhinhos observará os princípios 
&legalidade; impessoalidade, moralidade, publicidade, econot'ucidade e da eficiência. 

Por ágrafo único. Não se fará distinção algurna quanto à etnia, cor, sexo, condição social, 
Credo político ou religioso, gênero, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação dos 
idosos acdihidos: 

Art.5" 'O. Lar dos Velhinhos adotará um Regimento Interno que, aprovado por sua Diretoria 
Ou pela Assembleia, disciplinará o seu funcionamento, a suaotganização„ a capacidade operacional, os 
procedimentos de acolhimento e de desacOlhirriento institucional, os critérios e as normas serem 
observadas e outros assuntos de seu interesse. 

• 
'CAPITULO 

DA ORGANIZAÇA&E, DOS ASSOCIADOS 

.Art. 6° O Lar dos Velhinhos é organizado e constituído por um número limitado de associados 
definidos por toda pessoa capaz de direitos e deveres, setn distinção .de nualquer'ilature2a pata ser 
membro associado efetivo, que serão admitidos, a juízo da diretoria;  dentre pessoas idôneas que 
solicitarem suà inscrição mediante preenchimentó de ficha. de inscrição onde :conste a :aceitação deste 
estatuto. 

§ 1° Ficam reconhecidos com o titulo .honorifico de associado fundador aqueles que ,p7  
Cipararti da fundação da;instituição. 

.2o 

PROL:  nn 11A2  

Praça-josáfá 'Motim; 98 --Bom 4esus-Guananibi.-2A-4.4430-000 -Teletone: rfjià4i 8e -e.matE1ardosvelhinhos:gbiegrnail:com. 



Lar dos 
_Velhinhos reetah.fessoctedioWlai* 

f 1 CI (glardosvelhinhos.gbi 

-Art. 91)  Deixara- de,ser associado.: 

ec,iitento;, PROL: 	à02 
F L S. 

A S. 

:Praça jo sa6m6iii-a: 	llorn. ík sus ,Guana rribt- BA- 46430,00o,-, TéIefone:-.(17) 544ida8o37 p-maiL:1arddsyellakR,I1,9à410;iNitáil-.cõm 

MUDO DE REGISTRO DE 
Ill'Ut.OS E DOCE DAS PEssoAs..ioRi DICAS 

COVARCA DË GUANAMBI • BAHiÁ 
DAtci ReGRIUf€, 20#1=FICI11. 

'CÊ PO' -.14:88:2441(5001- 

isr O cadastro de terceitO na condiçãb de colaborador,parteitõ ou similar na fortim definida 
no Regimento Interno não. se confundirá com a condição de associado, sendo este Ailtimo aquele que 
for formais-tente aprovado nesta :condição. 

Art. 7°  São direitos de cada.associado: 

I — Participar das .Assembleias Gerais Ordinárias e atracirditáfiaS; 

TI = Ser votado para os-encargos eletivos, atendendo 20S seqUiSitos previstos neste Estatuto 
Social; 

94. Apresentar sugestões :à Diretoria, por escrito, para o apeffeiçoamento operacional do Lar 
dos Velhinhos e apontar qualquer.ação ou omissão que venha ferir as normas estatutárias. e 
regimentais; 

IV-- .4 qualquer :tempo, 'por escrito, se desligar a título de reniiricia. váluntária; 

V — Votar nas eleições convocadas e deliberar sobre as matérias constantes !no artigo 14 e seus 
incisos deste' este Estatuto 

§ 1° 0 exercício.dos direitos constantes no enate õ cumprimento dos deveres pelos associados 
serão regidos por este Estatuto Social e pelo Reginiento interno.. 

.5 .29  Os associados não -.adquirem dirditaalgum sobre os bens e direitos do Lar dos Velhinhos 
a qualquer título ou pretexto: 

'S 3°  As atribtiições tios membros da Diretoria e do ;Conselho Fiscal do Lar dos Velhinhos 
serão inteiramente es-taul táriat, ivoluntárias e gratuitas, sendo-lhes vedado rõ rteebimerito de qualquer 

10: lucro, bonificação nu. vantagem, sob nenhuma forma ou pretexto, quer direta ou Indiretamente: 

Art. :8" São deveres do associado: 

1— Cumprir o presente Estatuto Social e: o Regimento Interno; 

II;—.Acatar ás decisões da Diretoria .as resoluções dás Assembleias; 

III— Zelar. pelo ,decoro, bom nome e futiciõriattento do:Lar dos Velhinhos; 

IV — Cumprir'  s compromissos financeiros-assurnidos, 

— Cientificar por escrito e de forma fundamentada ,à Diretoria, :eventual conduta ilícita de 
associadosi, ;funcionários, prestadores de ,serviços, voluntári ,ou-de 	sos acolhidos. 



CARTÓRIO CE REGISTRO t1E 
Titutos:É. DAC- ÉDAtPMOAS JUIVOICAS 

`COMARCAP:ÊOUANAMIWi BAHIA 
:PALOI ReZS421.itj 	Fkt.,N.,:iãOES: 

CNPJ N° 14.788',244/0001-95 

 

LI — Por vontade. própria, quem assim o desejar, desde sue O. faça porescrito; 

III — MUelegnè se utiliza  dá iiittitiikão poro'fins políticos e/Ou para prorrioçãO pessoal; 

V —Quem deizatde cumprir as Condições estabelecidos .11Q at 8°.e seus incisos` deste Estatuto 
Social; 

VI — Por abandono de encargo, :àquele-que for eleito ou. -bort eadó .paro desempenhar suas 
atribuições durante o mandato da Diretoria ou do :Conselho Fiscal:.  

Art. 1:0. A. exclusão do associado se :dará após procedimento adtniiústrativo,, por decisão da 
Diretoria, ,desde que referendada ern Assenibleia Geral convocado parra firn: 

411,k s .1 Obietivando ÉaMtar4rhe ampla  ;Mesa, $2,4”OtiãçlO:p0cler4; no:prazo de 15 (q.gírizç) aias, 
solititar unia nova Assembleia ,Geral para apreciar seu recurso de reconsideração, por 'escrito e 
fundamentado; 

ST Igual procedimento será adotado no caso do Lar dós Velhinhos, por sua: Ditetotia, que 
desejar apresentar possíveis 'recursos do decisão da .Assetribleia 

Art. II. :Excluído do Lar dos Velhinhos, por qualquer que seja a? MOtivo, ou dele retirando-se; 
o-associado nãoterá direito á qualquerindenização, compensação ou remuneração de qualquer espécie 
ou natureza pelos serviços prestados nesta, condição de associado ou. de voluntário, nos termos do 
inciso II do a•rtigo 32 deste Estatuto SodiaL 

Art. 12. OS associados não :respondem solidária, ou subsidiariamente, e pelos' encargos e 
obrigações do Lar dós Velhinhos. 

• 

CAPITULO III 
DO MODO DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Att. 13. O Lar dos Velhinhos,  constituída dos seguintes órgãos: 

I — Assembleia Geral, corno órgão delibefatiVo; 

II — Diretoria, como Furgão adtniriistrativo; 

Í11— Conselho Piscai, como órgão fiscalizador. 

Art. 14: A. Assei blefa Geral é constituída 'pelo. rátnerú limitado de associados com direito 

' na forma do atrig 7b,, inciso V, deste 	 •Estatuto So 	t: segnintes .comperêncãs, de 

Mo soberano. 
ris 	9 2  
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Art. 16. A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, ,quando c 

la Diretoria do Lar dos Velhinhos;  
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1 — Eleger a .Diretoria; 

I1 ,Aprovar Instituições aput.sãifidiCartrleinbroS aõ Conselho Fiscal;  

III — Aprovar os indicados para o Conselho. Fiscal; 

IV —Aprovar :a,reforma do ',,statuto .Social;  

V —.Destituir. o Presidente, ou quaisquer outros membros Cla Diretoria;  

VI —Destituir:qualquer um dos membros do Conselho Fiscal; 

VII —Decidir, em grau de recurso, o pedido de exclusão de associado; 

VIII, Decidir sobrea extinção do Lar dós Velhitihos,,quando impossível a continuidade de 
suas atividades;  

— Apreciar, discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do Lar dos 
Velhinhos, para o qual for convocado. a Assembleia Geral; 

X — Apõs o devido parecer do Conselho Fiscal, apreciar e deliberar sobre o Balanço 
'Patrimonial Anual, Demonstrativo dos ReSültadot do. Exercício e suas Nátat Explicativas: 

A Assembleia Oetal, ordinária ou lextodrditiárias  ,serárealizada por. meios eletrônicos .ern 
situações de calamidade pública decretada pelo  poder público que impeçam ou dificultem a 
participaçã,o dos -associados. 

2° À Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, podetá ..ser realizada por meios 
eletrônicos, conforme deliberação da Diretoria, com o fim específico de facilitar a participação. de 

todos os sssociados. 

§ ..3° A. manifestação  dos  participantes, nos casos previstos ,nos:.§§ 1*:e 2°„poderá ocorrer por 

qualquer meio eletrõl.lico indicado, pela Ditetoria., que: assegtúe identificação do partiCipante e. a 
',5'çgutança. ao voto, e 'produzit-4 todos os ,efeitos legais de  urna assinatura, presencial. 

§ 4° A 'Diretoria dó Lar. dõs. Velhinhos poderá ,autorizar a tranáinitSão tin 	(e(ou vídeo 
das Assembleias por meio de Atafortnas ,e.letrõrnicas: ao `público em geral, -como forma de.dar  
publicidade à sociedade acerca dos trabalhos realizados, dedsõeS, enaininhathentos e. gestão da 

Art-.15: A Assembleia Geral convocada pelo presidente realizar-se-áianualrnente, até õ dia. 15 
de dezembro de cada. avio civil, para, os efeitos do inciso X do artigo 14 deste Estatuto Social. 

-(22J-Z22.-22s2._ 
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11 — Pelo Conselho Fiscal 'do Lar dos Vell 'linhos; 

I — Por requerimento dello mínimo 115 (urn guiará) dos asso-Ciados com direito a voto; 

Art. 17: A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital, contendo data, 
horário, loeal ç pauta, afixado tia sede do Lar dos 'Velhinhos, e/ou enviado por outros meios 
convenientes, inclusive Meios eletrónicos,.a todoS associados que a compõem conforme aft. 6° deste 
Estatuto,: 

I — De regra geral, com antecedência mínima de 08. (oito) dias;' 

11 —Com antecedência Mínima de:30 (trinta) dias, para a hipótese de convocação de eleições: 

s I,  Será instalada, em pinheira convocação, com a totalida.dedos 'associados com direito a 
voto, ou em 30 ;(trinta) minutos após, com a presença de, no. mínimo, OS (cinco) associados. 

§ r Será presidida. pelo Presidente da Diretoria e, em suas ,ausências ou impedimentos, pelos 
seus substitutos legais. 

§ 3° Nos casos de destituição da Diretoria ou do Conselho Fiscal, ou qualquer de seus 
membros, bem como reforma estatutária, é exigido o voto concorde de. 2/3' (dois terços) dos 
associados com direito :a voto presentes ãAssembleía Geral convocada, especialmente para esse, fim, 
não podendo ela deliberar,:  em primeira convocação, sem a maioria ,absoluta dos associados com 
direito á voto presentes, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 

§ 4° Nos demais casos previstos no art. 14, a deliberação será feita pela maioria dos presentes. 

§ Sõ  Somente se deliberará  :sobre os assuntos específicos para vas quais tenham sido convocadas. 

As atas de eleição serão lavradas e aprovadas ao 'final e assinadas pelo PreSidente da 
Assembleia Geral e: pelo Secretário)  sendo clue, os demais associados e visitantes presentes deverão 
assinara listade presença, as atas das demais assembleias deverão ser assinadas por todos os presentes, 
ressalvada a hipótese:prevista no § 3° do art. 14. 

Art. 18. O Lar dos Velhinhos será, administrado por uma Diretoria 	pelo Presidente, 
por 1 (um) Coordenador, 1 (utn) Secretário, 1 (uni) Tesoureiro: 

5 i° O Presidente e o Coordenador deverão ser obrigatoriamente associados com, no mínimo, 
02 (dOiS) anos' de.a.ssociadõ no períodoiinediatamente anterior à data da eleição. 62 

§ 2° A Diretoria cumprirá 'Mandato de 02 (dois), anos, salvo interrupção por qualquer motivo 
endo adtnitida apenas uma reeleição consecutiva. 

4...!,/ 

%).44  

Importará em abandono do ,encargo a falta injustificada de 
,teunió 	.nsecutivas ou a 06 (seis) intercaladas ao longo do respec,• 

brOS d pifttada 
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5 4' O me..tribro dá Diretoria:que for.  afastado pót àtísétidá pittliOngatti par exclusão não 

poderlser deito nem designado para a Diretoria do.mandato subsequente. 

5ó 0 Presidente do Lar dos Velhinhos e os demais, :membros dá :Diretoria ião estio 
dispensados de suas :Obrigações peciii~ condição de associado, 

6" os membros da Diretoria sem eleitos; 'vota 
candidatura. isolada a eada aro. 

§ 7" O secretario eo:tesoureiro poder o .indicar =adjuntos. que :sedo aprovados em reunião 
diretoria e ,terão  a função de auxiliá-los nos trabalhos e substitui-los em reuniões. Os adjuntos 
,ftomeados,  não exercerão a substituição da presidência dá instituição como podem fazer os tirulates: 

(lb Art. 19. Compete à Diretoria, dentre seus diteltos e deveres: 

I — Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, o Estatuto Soe' o Regimento Interno e as 
deliberações da: Assembleia Ceai e da própria Diretoria; 

/I —Elahor'.ár.; em 'conjunto -Com a Ecluipe Técnica. Multidisciptinar do Lar dos Velhinhos., o 
'Plano de Trabalho do ano segninte .e executá-lo, de.  forma a cumprir-com os objetivos estatutários ida 

instituição; 

lII — Elaborar; em conjunto com,a Equipe Têcnica Mulddisciplinar do Lar :dos Velhinhos, ,.o 
'Relatõrio Anual de Atividades institneiOnãis,, até dia 31 de março de cada ano; 

IV — Apreciar, o Dalanço. ,Patriirionial Anual, o pernonstratiVo dos:Resultados-do -Exercício e. 
as Notas: Explicativas, referentes ao exercicio anterior, encaminhá-los para a spreciaçãO do Çonselho 

até o dia 2$ de fevereiro de :cada: ao-o, e oteettA4Õs ,à,Asserfibleia,Geral, até 30 de ab):11. 
at.ciiiipanhados especialmente dos extratos bancários das contas de movimento' e aplicações. 
financeiras  e também o Relatório doInveritário dosbenspartirnoniais;: 

V Relacionar-se com instituições públicas te privadas para mCitua: colaboração em atividades 
deíriteresse conaurn que elevem a qualidade devida dos:idosos ,atálhidõs; 

VI --»Celébrat parcerias com entidades piiy 	o adas, com Poder Púdico 	Estado ; (União, Es 	ou, 

MUnicipio) ou COM Órgãos e :autImre:Lias públicas;  por meio..detetfflos de col...boraçâo e/otite/tileis de 
(Orneuto ou contratos de-qualquer:natureza, desde que haja, consonáncia com as, fitalidades estatutanas 
do Lar dos 'Velhinhos; 

Vi-.--- Acompanhar o turnptimenro do 'objeto :e o ,alcance dos tesulãdos das .açÕes planejadas' 
nos Planos. de Trabalho, no âmbito das relações jurídicas de parceria com oPoder Público Pião, 
Estado e Município); 

— Apreciar e decidir, quando :flOcesskio, 'sobre  . =a 
°rimeis, 

o composta por chapa, sendo vedadaa 

ridos e reservas 
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IX — Determinara execução de tõristruções e reformas de bens imóveis que não 
comprometam sua posição sodoeconOrica; 

X Apresentar ,e decidir sobre matérias relacionadas 	administração, observando-se o 
presente Estatuto Social e o Regimento Interno; 

X.1 — Elaborar e/ou alterar o Regimento interno; 

XII — Zelar pelo património do Lar dos Velhinhos e tomar providências quando do 
conhecimento de .que 'o património do mesmo não esteja sendo bem administrado; 

XIII —Contratar empresa ou profissional com habilitação legal ¡unto ao Conselho' onselho Regional de 
Contabilidade, para assessoria, cumprimento das Obrigações legais e execução dos serviços contábeis, 
departamento de pessoal e serviços correlatos; 

XIV — Exigir da empresa ou do profissional liberal referido no inciso XIII os Balancetes 
Mensais e o Balanço Patrimonial Anual, o Demonstrativo -do Resultados do Exercício e Notas 

Explicativas, rio final de cada exercido civil, devendo ser publicado até o dia 31 de maio, de acordo 
com ks exigências legais; 

XV — A exigência do inciso XIV deste artigo também:se aplicará quando o  término do mandato 
não coincidir com o do ano civil ou, 'por qualquer motivo, fot interrompido, com exceçãO da 
publicação; 

XVI — Nos casos em que o término do mandato não coincidir com o do ano civil ou, por 
qualquer_motivo, for interrompida a obrigação prevista no inciso XIV deste artigo, deverá ser cumprida 
no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias do seu término; 

XVII — Submeter as contas do Lar dos:Velhinhos ao exame do Conselho Fiscal, para realização 
de parecer, observando-se .os prindpios fundamentais •de,  contabilidade e as normas 'brasileiras de 

contabilidade; 

XVILI — Apresentar nas suas reuniões ordinárias o relatório financeiro do mês anterior 
elaborado pela 'Tesouraria abrangendo no trilnirno o demonstrativo das receitas e das desposas, á 

posição dos saldos de Caixa e "Bancos, a posição dos compromissos financeiros e das contingências 
incorridos, bem assim, a demonstração das contribuições financeiras` devidas e pagas até o mês; 

XIX — Buscar soluções para os casos omissos neste Estaatuto Social 

Art. 20. A Diretoria do Lar dos Velhinhos, reunir-se4 ordinariainente pelo menos 01 (urna) 
vez. pot Ifie;S;  em loCal, dia e hora determinados polo Presidente e, extraordinariamente, quando' se 
fizer necessário, com designação prévia da matéria a. ser tratada. 

§ 1° As reuniões da diretoria, !ordinárias ou extraordinárias, po 	d zad a.s por 

leis: o , conforme deliberação da Piesiáente. aS 	26  
PROC.  04-i /-) a íbac.P  
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§,2° A manifestação dos participantes, no caso previsto no 5 1°, poderá 'ocorrer por qualquer 
meio ektrônico indicado pelo Presidente, que assegure a identificação do participante e a segurança 
do voto, e produzirá todos os efeitos legais de urna assinatura presencial, 

§ 3°  A possibilidade de realização por meios eletrônicos Iserá estendida a todo tipo de.reunião 
realizada pela instituição, devendo ser utilizadó o meio que garanta a participação da maior parte dos 
interessados. 

Art. 21. São atribuições do Presidente: 

I — Representar o Lax dos Velhinhos, ativa e passivamente, 'ilididal e extra judicialmente perante 
os órgãos públicos e privados, inclusive perante o Poder Judiciário, podendo constituir procuradores 
e/ou prepostos; 

II — Representar abrigados interditados nos quais o liar dos Velhinhos for nomeado torno 
Curador, podendo em seu lugar indicaroutto membro da diretoria; 

III — Representar •abrigados perante o Instituto Nacional. de Seguro Social — INSS ou outro 
órgão de previdênçia nos casos de procuração 'coletiva ou :enquanto estiver tramitando processo & 
interdição, podendo em seu lugar indicar outro membro da diretoria; 

P1— Convocar e. presidir reuniões ordinárias e extraordinárias dá Diretoria e as Assembleias 
Gerais; 

V — Dirigir e orientar as atividades do Lar dos Velhinhos; 

VI, Coordenar as atividades dos .demais merribros daDiretoria; 

VII — Zelar pelo bom funcionamento da instituição, realizando atos de gestão; observando 
sempre as finalidades estatutárias, acompanhando os serviços estratégicos de liderança,administrativa, 
operacional ,e técnica; 

VIII — Em eventuais dificuldades na tomada de decisões administrativas, buscar, quando 
necessária, a opinião dó Conselho Fiscal e a opinião de profissionais' especializados, a 'fim de obter 
respaldo técnico e segurança na:  estão; 

IX — Abtir e movimentar contas bancárias em instituições f-manceiras, ,assinar cheques e/ou 

Outros documentos de natureza econômica, senipte em cónjunto,corri o Tesoureiro; 

X — Admitir ..e demitir empregados, ,respeitando a legislação trabalhista e as convenções 
coletivas de cada categoria profissional; 

e fazer cumprir o presente Estatuto Social e o Regis* to'Inte:rno; 
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XII — Cumprir e fazer cumprir a legislaçãó Constitucional e infraconstitucional, além .das 
resoluções e normas inerentes aos órgãos públicos fiscalizadores da prestação de serviços da 
Assistência Social; 

XIII — Participar das reuniões, quando convocado, pelos órgãos fiscalizadores da prestação de 
serviços da Assistência. Social; 

XIV — Cooperar para que haja sempre tunsparêntia na gestão. do Lar dos Velhinhos, em 
especial no cumprimento de solicitações do Conselho Viscal da entidade; 

XV — Promover, em conjunto com. a Administração e a Equipe Técriica. 
reuniões e eventos voltados Abs funcionários e voluntários, a Fim de manter o ambiente de trabalho 

ei coeso e: unido; 

XVI — Motivar e incentivar todos os membros da, Diretoria a participar das reuniões ordinárias 
e. extraordinárias, campanhas, festividades e eventos em geral, programados: pela instittiiçãO; 

XVII— Manter bom relacionamento institucional com o. Ministério Público, na pessoa do 
Promotor de justiça dos Direitos da Pessoa Idosa; 

XVIII - Tornar as providências para atendimento do estabelecido no inciso XIV do artigo 19' 
deste Estatuto Social; 

XIX.— Buscar sempre solucionar os casos omissos que lhe forem submetidos a exame ou que 
chegarem ao seu conhecimento; 

XX — Nomear advogados com poderes da cláusula ‘adjtiãcid para a defesa dos interesses do 
Lar dos Velhinhos; • XXI — Subtneter previamente os contratos, convênios, termos de parceria, temos de 
colaboração, termos de >fomento e minutas, à' assessoria jurídica; 

XXII — Prestar, de modo geral,,sua colaboração inStitucional e voluntáriaao Lar dos Velhinhos. 

Art. 22. São atribuições do Coordenador 

I — Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos temporários; 

— Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembleias e eventos ein geral, 
programados pela 

III —Assumir ó mandato, emnaso de vacãncia, e convocat,as eleições nó.prazo de 90 (noventa. 
nos termos do artigo 27, parágrafo único deste Estatuto Social; — 

FLS 	DR 
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TV — Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao 'Presidente e ao Lar dos 
Ventinhos. 

ti) 

Art.. 23: São atribuições do .Secretário: 

I — Secretariar as reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais elaborando as.respectivas atas; 

TI —Ler a ata da reuniã.o anterior, fazendo as observações nectslárias,citte deverão.cOnttarna 
ata seguinte, divulgar e acompanhar todas' as notícias das :atividades envolvendo o Lar dos Velhinhos; 

TIT — Responsabilizar-se ,peló manuseio e conservação dos :livros de atas e outras anotações e 
documentos relacionados às suas atribuições totatuta'rias, durante o mandato; 

IV Ao final do mandato, responsabilizar-se pela entrega à administração, de todos os livros 
de atas e demais ,doeumentações pertencentes à instituição; 

V — Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembleias e eventos em geral, 
programados pela inStitiliÇãO; 

VI —. Prestar., de modo geral, sua cola.boração institucional ao Presidente e 'ao Lar dos 
Velhinhos; 

— Assumir o mandato do Presidente,. em. caso de vacância.ena falta dó Coordenador, nós 
termos do artigo :27, parágrafo único deste 'Estatuto 'Social. 

Art. 24. São atribuições do Tesoureiro: 

— Arrecadar e anotar em livro de 'caixa as contribUições, rendas de qualquer tipo, atitilios e 

donativos em dinheiro ou espé.cie, mantendo em dia, a escritura0o totalmente comprovada. Havendo 

funcionários pata. tal fina,  será sua futiçãó oziéntá-LOS como executar tais procedimentos; 

II — Pagar ias contas como visto do Presidente; 

TTI— Assinar cheques e/ou outros documentos denatureza econômica, sempre em conjunto 

cõm o Presidente; 

IV—  Apresentar em todas as .Reuniões da Diretoria o Relatôrio Financeiro, do mês anterior, ou 

sempre que for soliCitado pelos órgãos do Lar dos Velhinhos;. 

V — Providenciar, em tempo hábil, recebimentos de juros, dividendos e outros rendi mentos; 

VI — Responsabilizar-se pela análise e conferência de documentos financeiros e numerários; 

VII --.Apre.seritar ao Conselho:Fiscal, sempre que solicitado, o balance - devidamente assinado 
!por empresa de contabilidade ou prõfissional habilitado,, juntamente co s Osasistabeis e 

aAi 	,documentação correlata; 
. . 	. 
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A11. 26. A lpiretona, ;será eleita ;erim escrutínio. secretos  proclamando-se eleitos os mais votados 
pelos ;associados integrantes da Assembleia Geral que possueth 	a v 	, 

clso‘o=: 	einciso I dó art. 14, bbst rvaddors-e: 

48- Bom .t..exgnarnbi-:È.A.7.46.4*0.05.-!Nã' 

VIU Providenciar;  do téttnitio. do 'mandato dá Diretotia, cana antecedência de 30 (trinta) 
dias, as seguintes certidões em nome do Lar dos Velhinhos: 

a) 'CértidãoNegatiVa de Débitos; relativos ,ás ,COntribuiçóes PreVidenciáriaS; 
b.): Certidão,  Conjunta de Débitos relativos aos Tributos. Federais e .à Divida Ativa da União; 
C) Certificado de Regularidadedo FGTS;.  

,Certidão Negativa de Débitos relativos aos I'libutos 
e) Certidão Negativa da Fazenda Eistachia4 
I) 'Certidão Negativa de Protestos de:Til-tilos; 
g) Certidão de distribuição de- feitos eiveis 	justiça Estadilal; 

Certidáo de distribuição de feitos juntaajustiça Federal; 
4 Certidão-Negativa de Dag.tos. Trabalhistas; 
I) Alvará da Vigilância Sanitária; 
;k) Certificado de Entidade I3eneficente,de, Assistência Social (CEBAS) 
IX -'Providenciar, no término do mandato• da 'Diretoria, .com antecedência.de 3O. (trinta) dias; 

o competente 'balanço Financeiro:tom a'rePeetiva. Prestação de Contas de natureza financeira; 

X Depositar em estabelecimento bancário,: em nome do Lar .dos Velhinhos, todas as 
importándas. fidanteitas-±ecebidaS; 

W.,-:Manter em caixa, se necessário e porco 	para.,as despesas .de pequeno valor; a 
`ntipcirtancia.de até 0I (um) ,salário infflima, da qual prestará. conta :à Diretoria, triensaímente., 

XII - Participar das reuniões ordinárias,• extraordihátás, assembleias e eventos. em geral; 
programados pela instituição; 

XIII - Prestar, de modo geral,, sua colaboração institucional ao Presidente ',e ao Lar dos 
Ve inhos;. 

XIV — IhStillrat O mandato do Presidepte;  em .caso . de .'vacância .na 	simtildidea, do 
etOrderiadOt e Secretário,;nos ternos: do etigo27, parágrafo -Unico deste. Estatuto. Social. 

Art. 25. Os encargos da Diretoria e do Conselho Fiscal devem ser considerados uma 
responsabilidade, 	uma honraria. 

.CAPITULO 
DAS ELEIÇÕES 
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I. — Os associados interessados em. concorrer ao,  encargo de Presidente rdèverão ter atividade 
ativa e ininterrupta de no rriliiiito 02 (dois) anos, no-período imediatamente anterior 'à datada eleição. 

II — vedada a candidatura cumulada e simultânea: a dois encargos; 

m — A rigor, empregados do Lar dos Velhinhos, bem torno profissionais.que -a, tla prestem 

serviços remunerados, enibora possam ser associados, não podem ser leleitos nem nomeados para 
encargos.dá Diretoria e do Conselho Fiscal; 

1V =Para o Procedimento Eleitoral;  não poderão candidatar-se ,a iiiretociaot associados que 

festietetilhã condição de dãigente membro de Poder ou do Ministério Público; OU diligente de órgão 

ou :entidade da administração pública da mesma esfera governamental.na qual será" celebrado o termo 
de colaboraç'ào ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em'  inha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, conforme dispõe o 
artigo 39,.inciso III da Lei n°13.019/2014, alterado pela Lei n0  '13.204/2015; 

V A abertura do ?toe-telinte:no Eleitoral acontecerá no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
que antecederem o término do mandato vigente, devendo o Lar .dos Velhinhos emitir, na ocasião 
Edital/Circtilar de Abertura do Procedimento Eleitoral; 

VI — O Edital/Circular de Abertura do Procedimento Eleitoral deverá ser fixado em lugar 
visível dà sede 	instituição, publicado em perfil/página pertencente ao Lar dos Velhinliós, bem 
como deverá ser amplamente divulgado nas 'reuniões; e eventos em que a Instituição seja convidada 
no âmbito da cidade de Guanambi; 

VII — A Secretaria do Lat dos Velhinhos ittebed a ¡Mak:R) das chapas e dos candidatos à 
Diretoria, •até o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da abertura do Procedimento Eleitoral; 

VIII — Os candidatos aos, .encargos .da Diretoria deverão nó ato .da inscrição apresentar 
currículo profissional simples, constando escolaridade, ,experiência e práticas administrativas em. 
qualquer área, nome da empresa, associação assistencial, período que exercem suas habilidades 
administradva-s; 

IX — A. Secretaria do Lar.dos Velhinhos findo o prazo estabelecido e após receber os nomes 
de no 'mínimo .01 (nina) chapa de candidatos aos encargos da diretoria, com todas as respectivas 
candidamras aprovadas, elaborará o Edital de Convocação para as Eleito` es; 

X.— O Edital de Convocação para as ,Eleições, com antecedência rtilnitna de :30 (trinta) dias 
antes.da data das Eleições será afixado pa sede do Lar -dos Velhinhos, ,e enviado por outros meios de 

comunicação a. todos os associados 	COÉllpeièril a Assembleia Geral, contendo data, horário, local, 

pauta .e nomes 'dos candidatos; 

XI —As eleições deverão ocorrer no mínimo 90 (noventa) dias antes do 	 andatos, 

sendo fie,; purações deverão ocorrer no mesmo dia, das eleições; 

s 	3/  
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XII — 0 voto é personalíssimo e unitário; 

Iii — Cada associado votante terá direito de votarei-numa (I) chapa concorrente aos encargos 

da Diretoria; 

XIV — As apurações ficarão sob a responsabilidade da. Comissão .Eleitoral composta, de pelo 
menos 03 (tres) associados, nomeados pela Diretoria em:  exercício; 

XV — Em caso de empate será eleita a chapa cujo Presidente,  tiver mais tempo Cie atividade,  

como associado e persistindo o empate, será eleito O mais idoso;- 

XVI —As eleições e as apurações:deverão constar de ata, assim como os nomes 'dos associados 
votantes e seus, encargos, 'beira como nos nomes, qualificação civil, .endereço e n'iitinetos: de 

documentos pessoais (CPF, RG); 

XVII — 	prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da posse, o Presidente recém-eleito ou 
reeleito, em conjunto com os demais membros de sua Diretoria e do Conselho Fiscal, deverá realizar, 
os atos de transição com a Diretoria em exercício do Lar dos Velhinhos, para fins de conhecimento 
da situação administrativa, operacional e financeira; 

XVII — O Presidente, os membros da Diretoria e o Conselho Fiscal tornarão posse em.  

Reunião Extraordinária; 

XIX — A posse do Presidente é dos rnetubros da Diretoria' 'e do 'Conselho Fiscal poderá ter 
feita. em solenidade própria, entretanto, somente entrarão em exercido noprirneiro dia-imediatamente 
posterior ao término dasestão anterior,. sahro dos casos-  de interrup'çáo -por qualqiier motivo; 

XX — Todos os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão participar, de cursos de 
capacitação em gestão oferecidas pelos órgãos públicos ou por entidades de ensino parceiras. 

§ 1" O critério estabelecido no Incisos 1 do ceou/ será aplicado em eleição que ocorrer apót, no 
mínimo, 3 (três) anos após a aprovação deste Estatuto, sendo dispensado,  em pleito ocorrido antes 

deste período. 

5 2° associado somente poderá se candidatar ou exercer seu direito de voto se estiver quite 
com suas obrigações financeiras perante O.Lar dos Velhinhos. 

Art. 27. Em caso de vacância da Presidência, por qualquer motivo, haverá, a interrupção dos 
mandatos da Diretoria e do Conselho Fiscal. 

Parágrafo único. Ocorrendo esse fato, o Coordenador ou um dos demais substitutos, legais, 
sumirá, temporariamente, o exercício da Presidência e providenciará s.,  eleição - ara um novo 

dato, tio pirizt--) 	0 noventa) dias, contados davacância. 

PROC:12.1 
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Art. 2g. Lar dós Velhinhos, com o Objetivo de garantir a correta aplitação de seus recursos 
e a. transparência em sua gestão financeira,  terá um Conselho. Fiscal que será composto por 05 (Cinco) 
membros• titulares e 05 (cinco). suplentes, indicados por instituições .convidadas e indicadas pela 
Diretoria êaprovadas pela Assembleia. 

Poderão ser.  convidadas ie aprovadas a indicar membros instiniiçei gué:: 

1— Sejam ,necessariamente 61antx6picas; 

II — Tenham conduta reconhecidamente ilibado; 

— Prestem relevantes; serviços sociedade; 

IV — Exerçam suas atividades e tenham sua sede principal tio município de Guananibi; 

2°  A Diretoria poderá convidar também. Conselhos Municipais ou órgãos 'Públicosí  :de 
;qualquer esfera, a indicar membro ao Conselho Fiscal, 

5 3° O ,convite e a aptovação Ou :alteração :das instituiçõeSdeverá ocorrer:antes do término.dó 
mandado em exercício. 

§ 41 O mandato dós membros do Conselho Fiscal será coincidente com o. mandato da.  
Diretoria, 

5°Cornrelação,ao per$1:dos membros indicados ao Conselho FiScat, é désejável,não exigivél, 
que possuam ,fomiação em Direito, Administração, Economia ou Contabilidade'. 

e Enrcaso. de vacância de urn ti ombro titular o suplente, indicado péla instituição convidada, 
assumirá o encargo até o término do mandato. 

5 7° Estão impedidos de participar do Conselho Fiscal os eMpregados do Lar dos Velhinhos 
e parentes de até o 5°  grau ou cônjuges de metribros de sua Diretoria. 

§ g° Os membros indicados ao Conselho Fiscal serão submetidos a aprovação durante a 
Asseiribleio 'em que ocorrerá o eleição aos cargos dá Diretoria..  

§ O° Üs membros indicados ao Conselho Fiscal podem, ser associorlos ou. não, exigindo 
ente que tenham independência no exercício de suas :funções. 

Art. 29. Compete ao Conselho Fiscal;  valendo-se .de assesgo-tia Meni sg 'teces 

P OC.J1D-Sil2 DP CP 
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— Examinar; a qualquer tempo, os livros de escrituração, exigir á oresentaçãó dós 

documentos que julgar necessários e que digam respeito à administração econômico-financeira; 

11 .— Analisar os livros de escrituração, os bilancetes, o Balanço Patrimonial Anual, o 
Demonstrativo ;de Resultados dó. Exercício, as Notas Explicativas; verificar o patrim6nio e toda-
documentação do exercício, opinando sobre o desempenho financeiro e contábil e operações 
patrimoniais; realizadas para fins de apreciação, bem corno emitir. pareceret; 

III — Notificar a Diretoria .a respeito de falhas e irregularidades que porventura. constatar, 

IV — Requerer convocação da Assembleia Geral Extraordinária quando verificar alguma 

irregularidade de gestãoadininistratitra eibu financeira do Lar dós Velhinhos: 

I.° O parecer de que trata. inciso II deste artigo se dará em 30 (trinta)  dias, por escrito, para 

apreciação ;da Assembleia Geral, convocada para tal fim. 

Reunir-se-ã, ordinariamente, no mínimo, a. cada 06 (seis)  meses, .durante as primeiras 
quinzenas de março e setembro, em dia, local e .hora previamente estabeletidog e, 
extraordinariamente, sempre que, necessário, :por convocação do Presidente ou por 2/3 (dóis terços)  

dos. membros da Diretoria do Lar dos Velhinhos. 

§. 3° As faltas injustificadas de qualquer membro do Conselho Fiscal a 03 «rês)  reuniões 

consecutivas ou a 06 (seiS)  alternadas ;serão consideradas como abandono de cargo. 

4" As reuniões extraordinárias de que dependam da apresentação de, documentos pela 

Diretoria do Lar dós Velhinhos devem ser comunicadas por .estrito Can; no mínirtio,15 (quinze)  dias 

de antecedência. 

4.1 	§ 5° Para que seja considerado legítiino, qualquer ato do .Conselho Fiscal deverá ser assinado, 

no mínimo, por 03 [Os)  de seus membros titulares: 

CAPÍTULO'VI 
DO 'PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS 

Art. 30.0 peitri-ônio do Lar dós Velhinhos é ,constituído porrodas os bens móveis e itridveis 
de sua propriedade e por todos aqueles que vier a adqVirir por compra, doação ou legado, assirn como, 

por todos os legítimos direitos que possua ou venha a possuir e todos os bens e valores consignados 

em contabilidade patrimonial.  xistente e, futuramente, incorporados, a titulo.  e aquisição, usucapia 

erávit e doações. 

Airt 	o cintes de recursos: 
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VT —Não .constituir património exclusivo de urri grupo determinado de 'indivíduos, familias ou 
.de sociedade 'corn caráter beneficente de assistência social. 

Parágrafo único. A dissolução ou extinção do Lar dos Velhinhos somente se efetivará caso 
tornar-se impossível sob os aspectos financeiro, ,adtninistrativo e patrimonial, a continuidade de suas 
atividadesp  desde que atendidas as seguintes condições: 

á) se decidida pela maioriados membros da Diretoria, presentes em 'Reunião Extraordinária 
convocada para tal 'fim, 

b) com aprovação de 2/3 (dois terços) dos associados com direito , voto presentes à 
Assembleia Geral espeCialmente convocada para tal fim: 

Art. 33. Todos os bens patrimoniais do Lar dos Velhinhos estão exclusi . ',ente a' :ço de 
'eus obj os sociais e CStattnátiOS; ficando vedado o seu uso para beneficio 	.o de alquer 

4110 
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,Art. 32.. O Lar dos Velhinhos declara e se compromete, sob as penas da lei; 

.1— Aplicar tuas teceitas,tendas, rendimentos 'e O eventual resultado operacional,integralthente, 
no território nacional e na :manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

11 — Não destinar aos membros de sua Diretoria e Conselho Fiscal, associados de qualquer 
natateza, benfeitores, voluntários ou equivalentes, :remuneração, vantagens ou betieficios, direta ou 
indiretamente, eventuais excedentes operacionais (brutos e líquIdos), dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas de seu :pattiinónio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por 
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades mencionadas neste 
estatuto; 

DestinAt, em caso de dissolução ou extinção;  após-pagas todas as dividas passivas que 
existirem, o seu patrrr—iônio liquido:remanescente a outra entidade congênere, sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica que esteja registrada no inscrita nó Conselho .  Municipal de Assistencia Social 
:através dó CNEAS — Cadastro Nacional de Entidades de Asistência Social,. previsto no Art. 19 da.  
Lei n° 8342/93 LOAS, no Conselho Nacional de. AssistênCia Sociá CNAS e no Ministério da 
Cidadania (ou outro que vier 'a substituí-lo); que possua o Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social — CESAS e que atenda aos requisitos da Lei. n° '11019/2014, desde que, 
'Convenientemente legalizada e com sede e atividades .preponderantes no Estado da Bahia, 
preferencialmente, no município de Guanambi, por indicação da Diretoria e aprovação da,Asserribleia 
Geral; ou, etn 'último caso, à unia entidade pública; 

Dl — Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer 'discriminação de usuários, tos 
limites de suas possibilidades de recursos humanos, materiais e financeiros, observando o dispostono 
artigo 3°, §4° deste Estatuto Social; 

V — Aplicar  os recursos advindos dos Poderes Públicos, 	Estadual e Federal, ern 
conformidade ao estabelecido na legislação aplicável e nos termos de colaboração e de fomento.e/ou 
instrumentos contratuais similares; 
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pessoa e a Diretoria responde e 	se obriga-  :pela sua farda, Conservação, ad-Minittração e pela correta,  
ápli ação deteus recursos, 

Art. 34. Não se r-  debtillece:ilidãdê de toda e qualquer gravação, alienado, aquisição a que 
'título for, permuta,, comodato ou constituição die gostpor anus Sobre: bens imóveis do Lar idos 
ivenifiihQs realizada terna prévia apf0VaÇãO da Assembleia Geral.  

1° os bens móveis e :11Ti6YeiS deverão `ser Identificados e cadastrados ern livroptóprià ou 
registro eletrônico, que deve ser mantido rigorosamente atualizado. 

2°  'OS veículos e  os bens ,moveis de posse ou propriedade do Lar dos Velhinhos deverão ser 
identificados pela ,sualogomarca 

41, 
CAPÍTULO VII 

DA ESCR1T ÇAO E PRESTAÇÃO' E CONTAS 

escrituração e pA'estaç"ãode cofitakObseWarãO, tu:~0; 

1- 	priticipios fundamentais e as NOrtMOra-8ile.fra.“1",e Contabilidade; 

ÏÌ;— A publicidade;  por qualquer meio eficaz -, na- ocasião do encerramento do exercicio 
colocando à disposição-  'pata o ,eitarne dos-  interessadõs toda a :docurnentação administrativa e 
financeira; 

— A realização de auditoria, independente,. nos casos previstos na .legislação; 

IV — A publicidade de tbdos,õs fetufsõt, bens ai vilotes 	e-, arrecade, guarde, gerenCie 
ou administre.. 

&GT .-- 36. Pata efeito de encerramento do Balanço Patrimonial Anual e do. Deinonstrativõ dós 
do Exercido e das Notas Explicafivas, OtseXifar-,se-4 o gio,çhill, essa escrituração de todos 

os atos e rátÓS" tOtitáb6 devendo ser feita em livros revestidos= de forffialidades legais; se:min 
publicados nos prazos previstos, de -acorda com as exigências legaiS. 

V. Quando o término do mandato da Diretoria não coincidir comm o do .ano Civil devera ser 
providenciado a colvetetneptestãOó detonas, devidamente instruldacornb-  ricete extraordini40;  
certidões e o relatório de atividades preVistos no 

§ 2° Deverão ser publicadas na vagiria da internet do Lar dos Velhinhos .,(quando ..eúsdr)„,  a: 
ada encerramento de elcercicio 	)pntarnente com o relat.ório de a".vidades e, demonstrações, 
nariteitas4 e—tidade; incluídas: os certidó eg. negativas de débito: co ri.: 	 "Orá o 

5-k JUifálvlbútà, 8- tom Jesus- Guará mm..  - 85k -46 430-0D0 telèfane: X7IY345à-á8ôã-  -:mák iarãosuellìin  
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fl CD: gplatdosvelliinhosabi • ° .CISTPJ:N  • 	• .., •1471•  , 	 . • . • 

Fugido de Gátotitio do =Tempo de Serviço - FGTS,tólócandó-ás à ;dispósiçãC. para exalte de :qualquer 
tidadão,, sem -prejuízo das publicações, em jornal oficial quando forem exigidas 

37. Os ruem:brc.:* da Diretoda não respondem' pessoalmente, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome do .Lar dos Velhinhos, salvo eventuais 

tÃ.üsàdds, à:•5; próprio' Lar dos ~lhos ou a. terceiros prOvenientes de ação, omissão: 
voluntária, negligência, imprudência ou ,dOlo e que .iinp~ern violação de direito. legalmente 
esta,-  beledido ou diSposi0O- preViSta neste Estatuto Social, hipóteses &h que os responsaveiS. ficarão 
:obrigados a  reparamos  danoS tom as implicações civis criminas éksoo$ atos, 

■t• CAPÍTULO VIII 
DO voun~Do 

Art. 38. O Lar. dos Velhinhos poderá organizar .0 cibalho .vOluntário das. pessoas que não 
fitem parte de seu quadro de funcionários, para o a:tett&te.titode stias finalidádes,inSdrucionais, 

5 1, O trabalho voluntário será disciplinado no Regimento Interno, devertdo o votun*io 
firffla-  otompeteote ò "teimo de VoluOtatiado", na forma da lei. 

SZ' Os voluntários serão,iiiscritos em livto eioa listas competentes,, podendo seis, bstituídos 
por registros: digitais: 

Ô 

CAPITULO ,IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Att. 39". O ,Lar dos Velhinhos poderá firmar termos de colaboração' e/ou de fomento ;céu] t) 
Poder Nblico (União,,Ésrado e Município);  desde mue os Planos de TtánlhQeSteim .em consonância 
com á natureza ,  a inStituição e com as suas finalidades sotiais !e estatuirias.. 

Att. .40.: O Lar dos VeVNIxildt táttbétti poderá firmar- patc-erias.e: cooperações mútuas:tom 
órgãos. públicos, empresas. privadas ou pessoas fisicas, desde,qué :estejam eit. :consoriátiCia tom à 
natureza da irtstiruiçáb C.  com  as, suas foládO4es sociais e estaon&da$',  

PittágiüM útiicti: O Lar dos Velhinhos, na ,qualidade de associação de .direito privado, anão 
perdera soA,Rutioncitoia,tiã;gdmihrsr.ta ..0o e realização de seus trabalhos a.sge.nciais,  como: ThStiMição 
de :Longa Pertuanêíitiapara Idoshs. (ILPI) executora e indutora das Políticas Públicas d'efatote-Vae 
'ff pedal :à: Pessoa Idosa, :em função do recebimento de subvenções gove 	entais , 'lindas da /00,, 

'; .'.': -"."0;40.ustOo. ê 	-oidpio.. 

ir,  

uariambi ;BA -:4',À30:1;ix!'ét00011P".(77):3451-,.2,0 lodmaiLgun 
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Art. 41. Para fins ,de evitar a dissolução ou extinção que trata, õ §I° do art. 32, o Lar dos 
Velhinhos poderá ceder a sua administração de fõttna provis6ria- a outra Instituição, desde que 
filantrópica e• de reconhecidos serviços prestados a sociedade, desde que atendidas as 'segúintes 
condições; 

— Se decidida pela. maioria dos membros da Diretoria, presentes em Reunião :Extraordinária 
convocada para tal fim; 

IY — Com ,aprovação de 2/3 {dois terços) dos associados cõin direito a voto presentes à 
Assembleia Geral especialmente convocada para tal Sm.. 

§1° A Instituição que vier a:assumir a administração do Lar .dos. Velbítihop deverá garantir: 

— A total independência financeira e:patrirnonial do Lar dos Velhinhos; 

II —A manutenção de todas as atividades assistenciais desenvolvidos pelo Lar dós Velhinhos; 

III — manutenção de todos os: :contratos com instituições públicas ou privadas etu vigor; 

§ 2° A instituição que vier a' assumir deverá promover ações que busquem a retomada: da 
independência administrativa do Lar dos Velhinhos. 

§ 3° Durante o período em que hotivet a. cessão da administração do Lar dos Velhinhos não 
poderá haver alterações estatutárias. 

§ 4° Fica terminantemente proibida qualquer cessão, transferência, consignação de qualquer 
patrimônio do. Lar dos Velhinhos à Instituição que estiver exercendo a administração. 

5 S° A cessão da ladministração do Lar dos Velhinhos, na forma deste.adigo, poderá ocorrer 
em casos de intemetição externa pot parte do Ministério Público ou do Poder judiciário. 

Art. -42:  Desde que ,não contrarie a. finalidade principal do Lar dos 'Velhinhos, ressalvada a 
condição prevista no 53° do .Art. 41, e cumpridas as exigências contidas neste docuinentõ, este 
Estatuto Social. p9die4 ser reformado total ou parcialmente, em qualquer época ou momento. 

Parágrafo 'único. J: proposta de reforma total ou parcial deste estatuto Social, devidamente 

fundamentada, somente poderá ser feito por sua Diretoria;  nos termos do paágrafo 3° do. artigo 17 

deste Estatuto Social. 

Art. 43. O Lat dos Velhinhós tão poderá ádtnitir etn hipótese alguma, sob qualquer. natureza 
halhista empregados com parentesco de até o 3° grau ou .cônjuges de membros da Diretoria e do 

otiSelho Fiscal. 

. 
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Art, 44, Os t'aSõS !CitnissõS neste `'S'statuto. Social e- no 11..egitriento internO, bem como :sua 
interpreta00,, quando 	,cizittariarem: dispositivo legalmente -e-stabeleciácy, :serão rrescilvidbs pplk 
Difèrõfiãfêttfetérlda.deisipélã Aêtliblèlá Gera-1: 

Art. 45. O presente Estatuto iâ.otiál roug-a. Atiteficires u nuatittget:butrat g:figposiO5a 
:ê tntiütí étn'‘',..gow na data de, seu ,registro: mo ,0 adio de: Registro teiv:il,das :P.essoas jujàdieat 

datOmarca eynanamfiíS,A, 
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Maeleivê Mëlina Medeirot 
S'ub Oficial 

f gmárdostãÈiáhomm 

lar dos 
Ninhos 

CARTORIÓÚEREGISTRObbirmOs: titc,É DAS PEMNSJuRftiiàs ÇOMARgbEi3u0•0413f,BAHti; 

CNC.T 14.188.244/0001.1)5.  

'ata de lissenáltia &tal Ixtrardinátia; 	e fosse dtDiretoria • 

cintar ç Oto (28y dias do 'ma -desetetribtade2g2t, nesta cidade de.GuanarnbiBA, no auditório 

.:ala Câmara. Municipal ;de Vereadores,, situado na Rua Rio de jantirO, Centro, reuniraiwse ein 

AsSernblctia Geral, is-24100 Xvintehorks), tis inernb,ros dá Associação Penem &itã, de Caridade — Lar 

dós Velhinhos;  CNPJ 14.78B24-4/001,95„. com presenças devidamente registradas ein lista de 

presença, hos termos do ':EstaffitO e ii vigor e dós Editais, 	On01, .031.21)21 e 04/2.021;  para 

,d4hepaten). vamo .g.ELEIÇÀO. E POSSE DA DIRETORIA. O.  Pa.drejcãoSilva-Se-;Sá Teles, 

então interventor, foi cone dado para presidir-  esta. Ao' enNtia Gerd. Assuriiindo pkésidebãã, 

.chfiiiidd# o Sr...rovio some santo-04ittNoghOnt.pat secretariar. os trabalhos: O presidente;  eu 

Wel° ;reunião com a leitura da Ordem -do dia quoconsistia etre Apresentação e:breve rui/ia:das 

realiiaçOes do Jit dos'Velhinhot da rante interVenção;Eleição,e-Fasse da Dire.r041LAPt.w403  de 

entidades do,Conselho Fiscal; Aprovação de Membros do Conselho Fiscal e Indicação de membro 

da diretoria para exetcer á lepfeseni:gção le dOs ãdos0. cura 	junto 4p MSS. Õ presidente 

inicialmente ifalauda. necessidadede:real4ar novaeleição,,tetyclazin 'vista a conclusão da intervenção. 

Em seguida,- após constar o quáruMestabelecido no Estatuto Social emente, O Senhor Presidente 

dectotittreguignierite inStaladaa ASsein6leia Geral ç dando nendimegto .kordeni do dia, egCiateceit 

sobre -as ftin0-es dos -membros da: Associação. Passou a palavra ao Sr. Carlos. Camba que .fez 

apresentação abordando a situação encontrada pela; et0ipe de intervenção 'bem; tdilid dá aifatiOSS 

áleOçaddS :flo petiodti..Em se.guida; o presidenta informou aos presentes que; na :forma do Edital, 

estavam aberras as inscrições de chapas para a Diretoria da Instituição. Foi :então 'apresentada, 

trseFit discutida, stibmenda a yowlo dos assoemos e: eleita por unanhnidade á chapa com 'a 

seguinte composição: Predidente: CARLOS CAROBA DE SOUSA, ,RG 13.142.591 SSP/BA, 

CP IP 0714096:186-33 .;:Coordenador FLÁVIO JORGESANTO 0:3111VEIRA NOGUEIRA, 'RG-

140”66648 :SSP/BA, CPF 028.611.235-34 Secretário JEAN CHARLES DE OLIVEIRA 

BATISTA, RG-  065.896.85430 SSP-BA, CPF 911.761.40542 •é Tesoure:frio ORIÈn'ANO 

AUGUSTO DE CASTRO RG 28439:0454, CPF 264274:558 933. Após, ò presidente da 

Assembleia, empossou a nova diretoria ,recém-eleita para cumprir tin o mandato. de 02. anos 

(20247-2023) conforme previsto ná Estatuto 	$egigttá forni aprosgingrksí 

atibmeddas .a Notação e aprovadas as entidades que irão indicar membros,  para compor .o Conselho 

Escaldo-Lar dos Velhinhos senda: RotailiClub de 	g Orderykdos Ad:crogados do BraSil 

(0;:).AD) Seccional Guanatnbi e a P4,E6CiiM de ,Santo. lint6nio de Guanambi. Em seguida foram.  

apresentarias, ,submetidos a votação e aprovados, como.mercihroS do Conselho Fiscal :os segtiintes 

O SOUZA 

ODRIG 
nomes: Pela.0A13-, os', senhores JESOLINO JOSE BEZERRA NETO. JOS 

e GUILHERME CRI,72, DO NASCI ENTOA pelo Ratar}' LO 

Praça:  osafilMottiai.48 ,BOrn ésiig 
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f IR. 40arttosvelblaing.-gbi. Velhinhos 	

,CARTÓMODÉ GISTfiCi Ilita.os 

Dti1 ct Ro ti 	R, 	andes: Ofiaa: 
^EDO.C,  É DAS PÉ SSOAS:IllilIDiCAS 

VONARCADEDUAN'AMS1 -SAOIA tardos 
.N034,488244,,dbotpo..5  

mogvniltA: e EIDISA VILAS BOAS MUS LIIW.A. Os. meinljrõsanditadOS:p0a 

Santo: António strãO •tuktreddos a aprovação: pot pátte 	mgiOados na 05Y:ir-na Assembleia.  

Ordinifia á.irria:  vez que não foratri indicados ioçsta. Após o ;presidente ,recégii-eleitO.-SUgeriti que a 

!representação. legal. de :idosos 'junto rao 'INSS em nome ,da. ASSátiaçãO 'fosse: •aSsurriidã por outro 

:diretor 04:alotido a,  tavão de ser servidor- .daquele instituto. FOLsugerido, discutido,: submetido 

votação e aprovado. pelos •assáeiadás que eventual representaçãoleadastro junto toINSS referente 

a idosós com Curatela sob a responsabilidade da•Associá.00 (pessoa jurídica), esta será representada 

péló seu coordenador FLÁVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA. Pot. fiin, o 

presidente franguecsus palàvrã.aos associados e aos convídadáa. Discursaram o Padre João Silva de, 

ggra-deceu a colabora0o de todos ris` período da-intervenção:A Veteadátát.ponina. 

Gomes, a: Secretátia de Assistên4 Si ciai, Pra: 'Raia e-o Vic ejpteteitO 4é Gfionatribi, o Sr. Arnaldo 

Azevedo que: em seg.dis-eursos parabcnizatatn á rgeãtão :de iriterverição pelas melhorias alcançadas. 

na.;In'srituição c desejaram .sucesso a ïiova &teto-ria rediri=eteita e. eipposSatla :no Cargo. Nada mais 

havendo a settratà:di>, o 'PreSidenteagradeceu a presença de todos,  e deu por enterrada• a-reunião, 

tendo eu, Fkitin jate Santo ;Olipein7 ..Nokniim,là-st4dei s prcSenteatN cpie vai por assinada pof ATOtt 

,pela diretoria. 
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VENCIMENTO 

08/11/2021 

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente 

Banco 104-0 	Agencia 4697 

TALÃO DE PAGAMENTO 

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. 
Este canhoto será usado 
em leitora ótica. 

idsmito 
09/2021 

TOTAL A PAOARIR$) 

0,00 
CONTA CONTRATO 

7019418345 

NOTA FISCAL 1 FATURA 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 	 1/1 	j 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 	 'Tarifa-Social: de Energia Elátrfca - Lel 10:438, de 28/04/02 

DO ESTADO DA BAHIA 	 TEL(LigaeAçãno gNmDitMultaENTde°te:Ilelofin°r: fi0x8o°:enm6dValls6) 
AV.EOOARD SANTOS, 300, 	 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155 

0900 	7676 I SMS Falta 	energia: 2116 CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 	 NEOENERG IA 	 Ouvidada: Agáncia Nacional
071 	

de Energia Elét
de

rica - ANEEL
8 

 167 
CEP 41181.900 	 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) 
CNPJ 15.139.629/0001-94 	 COELBA 	.. _, 	 neoenerglecoelbacom.br 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 03478696N0 

DADOS DO CLIENTE 
KARLA LUIZA IVO GU1MARAES 

CPF: 892.116185-68 

DATA DE VENCIMENTO 

08111/2021 

TOTAL A PAGAR (R$) 

0,00 

DATA DA EMISSÃO DA NOTA F7SCAL 

13/09/2021 

DATA DA APRESENTAÇÃO 
15/09/2021 

NÚMERO DA NOTA FISCAL 
551412224 

CONTA CONTRATO 

7019418345 
Na DO CLIENTE 
1011453160 

N° DA INSTALAÇÃO 
10115838 ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

RUA 11 55 

LOTEAMENTO SANDOVAL MORAES/GUANAMBI 
40430-000 GUANAMBIfiA 

CLASSIFICAÇÃO 
B1 RESIDENCIAL • RESIDENCIAL 

Conv. Monômio - BifásiC0 

As condições Fiai de ~monto (Remiu* ANEEL 414/2010), tadtao. prodetaN. 
amolgo perlado* e tibutoo se encontram O depeekiio, pare consulte em nonas 
unidades de atendimento e no MN nweenenlacoalba.cOm.to  

RESERVADO AO FISCO 

B22D.BC3C.7EBE.SAA3,5DC3.676A.1F08.14E4 

• ,, - DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 
DUANIIDADE rea%0II0) vau:~ 

Consumo Ativo(leWnyTÚSD 
Consumo AINO(kWh)-TE 

Acréscimo Elandsée VERMELHA 

60.0~ 
50X03030 

047518003 
0,32739300 

28,76 
16,39 
7,13 

Tadiso ApIlsadea 

consumo A1900W19-TUSD 	 039459000 
Consume Ailme(1011.9-TE 	 0.22499030 

HISTÓRICO 

SET 21 
AGO 21 
JUL 21 
JUN 21 
MAI 21 
ABR 21 
MAR 21 
FEV 21 
JAN 21 
DEZ 20 
NOV 20 
our 20 
SET 20 

DO CONSUMO 
Ifflh 

so 
50 
5() 

50 
so 
so 
ao 
50 
so 
so 

Faturado pelo Minho da fase 
- Custo de DiSpOniblfidade, 
Artigo 98, Resolução ANEEL 
414/2010. 

TOTAL DA FATURA 	 52,27 

- --,,. 	,. 	• 	_ 	,  
l-1  INFORMAÇOES OE TRIBUTOS • 	' 	• 

CMS._ pis 90FINS 
VALOR DO 
IMPOSTO 

292 
BASE DE 

CALCULA 
% 	.- VALOR DO 

IMPOSTO 
BASE DE 

CALCULO 
!I VALOR DO 

IMPOSTO 
BABE DE 

CALCULO 
Ia 

142 

b 	 52 52,27 27.00 14,12 3015 1,09 0,41 39,15 5,02 Mn 

t, . 	' 	 ' 	DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS NTERRUPÇOES 
ARO DO TIPO DA 

FUNÇÃO 
ANTERIOR ATUAL kte 

DIAS CONSTANTE AJUSTE 
CONSUMO 

(kWh) 
daeGo0.63 

MON,  da hom. are Enemb 

FIC441 de vamo fimBelg a  

INtiC-Oureele madmo de 
inimipção oxittru$ 

Intarmpção em daatam 

ton~o 

GUANAMBI 

tem. 
anifflea 

3:19021 
0.0030 

00300 
0,0000 

11/1711 
aneW. 

8.79 

3,23 
3,37 

4~11t 
Tf. 

11,58 

847 
0,00 

...s. 
AM. 

23,10 

12,95 
0,00 

MEDIDOR DATA LEITURA DATA LEITURA 

1185975211 CAT 09082021 10.988,03 000912021 11273.30 29 190003 305,00. 090 

 	coomOumoso Cr 
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/10/2021 

 Unhe DICRI: 1222 

EUSIMINer do Enerva de me do ~ma de dstrtuloão . R$ 19,72 

Teco ~dm Ndr lokb,  a mu* dee ~mexa DIC. Fe. maca DIOD .53~/~. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Na data da leitum a bandeira em vigor é e Escassez 1-1frldca de RS 142IMWri, conforme Res. CREG 03/2021. 
Excluído Programa Redução Consumo. 
O cliente 6 compensado quando há violação na continuidade indvidual ou do.nivel de tensão de fornecimento. 
Noto. em atraso gera multa 23NResd14/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/01) e atualização monetária no prós. más 
O Cliente 11 compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendrnento comercial. 
Regras para cobrança da contrl~opuuco col&nstelo do serviço de liurnínMo publica (COSIP) estão à disposição no alie 
vronv.neoenemiacoelbacombuiMer 	tribuiçãO de Iluminação Pir~. 
Informações Suplementares disponíveis no sita untrw.neoenerglacoelboxontbr, "Oda Virtual ou Lojas de Atendimemo 
Unidade Microffiracao. Energia Injetada no mas 388 kWh. Saído total de credto para o proxhno Aturamento 446 Wh. 
A Iluminação ~Ice é de responsabilidade da Prefeitura. 

• NIVEIS DE TENSÃO . 

 nea.10 ~Tm 
m 

LIMITS OS VARIP.ORODI 
ebvuo iika$10 

220 
380 

202 
348 

231 
398 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

DESTAQUE AQUI 

O Débito Automático em Conta Corrente 6 confortável. multo sopuro 
e vote podo suspender o débito ate tresIllas utels entes do vencffnento. 

Pare melores Informações ligue 116 

Fs. 	

surensan.ko escAsits 



CONFERE COM O ORIGINAL 
EM:  /2 !21j az 
ASS.: 

Carolme Soares Reis 
Presidente da Comissão 

CPF: 040.502.945-40 



FLS. 	Ci  

PROC: 003101  e)  -D ÔLP  

P^C C. e, A  

CONTA CONTRATO 
	

MÉMANO 
	

TOTAL A PAGAR(R1) 
	

VENCIMENTO 

7015133575 
	

11/2021 
	

0,00 
	

25/11/2021 

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO 

TALÃO DE PAGAMENTO 

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. 
Este canhoto será usado 
em leitora ótica. 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

NOTA FISCAL 1 FATURA 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 	VIVIA 	 1/2 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 	
Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26104/02 

TELEATENDIMENTO: 116 ou 800 276 0116 
DO ESTADO DA BAHIA 	 (Ligaçao gratuita de telefones fixos e móveis) 
AV.EDGARD SANTOS, 300, 	 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155 

Ouvidoria: 0800 071 7676 I SMS Falta deita 	28116 
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 	 NEOENERGIA 	 Agencia Nacional de Energia Elétrica -ANEEL 167 
CEP 41181-900 	 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) 

CNPJ 15.139.629/0001-94 	 COELBA 	 neoenergiaaselbe.com.br  

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696N0 

DADOS DO CLIENTE 
JEAN CHARLES DE OLIVEIRA BATISTA 

CPF: 911.781.405-82 

DATA DE VENCIMENTO 

25/11/2021 

TOTAL A PAGAR (R$) 

0,00 

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

18111/2021 

DATA DA APRESENTAÇÃO 
18111/2021 

NÚMERO DA NOTA FISCAL 
5137103881 

CONTA CONTRATO 

7015133575 
N° DO CLIENTE 
1011172881 

N° DA INSTALAÇÃO 
1854548 ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA PERNAMBUCO 08 

MARABAIGUANAMBI 
46430-000 GUANAMBI BA 

CLASSIFICAÇÃO 
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL 

Conv. Mon&rila - Monofásico 

Ae condigem gereis de fornecimento (Posolucto ANEEL 41412010), tarifes, produtos, 
serviços prestados e tributos se encontram il disposição. Peie consulta em 008104  
unidades de atendhnento e no sies 	neoenerglacoelbeeorner 

RESERVADO AO FISCO 

7093.92813.543F.FE25,C973.EE38.7ECA.B5E2 

''. DÈSCRICÃO'DASOTA MOAL.-:"i' • .,.. 	, .. 	CÃO'  . . , . 	. NOTA   	, 	. . 	- .- 

euNRIDADE PRE50189 VALOR(R3) 

COMUM° Ativo(kW11)-TUSD 
Consumo Alivo(kWh)-TE 

.e-- 's imo Bandeira AMARELA 

'ft11013andelra VERMELHA 

30.0000006 
300000000 

0,58291339 

0,33199000 

17,48 

9,95 

3,88 
2,37 

Tarifes Aplicadas 

Consumo AlIvo(kW1U-TLISD 	 0,39458000 

Consumo AtIvo(kWhgE 	 0.22489000  

HISTÓRICO DO CONSUMO 
kWh 

NOV 21 30 

OUT 21 

SET 21 

AGO 21 

JUL 21

JUN 21 

MAI 21 

ABR 21 

MAR 21 

PEV 21 

JAN 21 

DEZ 20 

NOV 20 

30 

30 

30 

_. 	 30 _ 
30 

Faturado pelo mínimo da fase 
- Custo de Disponibilidade. 
Artigo 98, Resolução ANEEL 
414/2010. 

30 

30 TOTAL DA FATURA 	 33,69 
30 

30 rdpgRMAG069 DE TRIBUTOS 
lema piá CUPINS-  30 

BASE DE 
CALCULO 

% VALOR DO 
IMPOSTO 

BASE DE 
CALCULO 

% VALOR DO 
IMPOSTO 

BASE DE 
CALCULO 

% VALOR DO 
IMPOSTO 30 

93,69 27,00 9,11 24,59 1,32 0,32 24,55 8,06 1,40 - : - :-1 	30 

DEMONSTRATWODE,CONSUMOIOEST,A NOTA rtSCA I- 
_fr,  

DURAÇ,.0.  

~40 

EntieR8,,,CI,ApAS thiTEBRUPÇOES , 

NUMERO DO 
MEDIDOR 

TIPO ÇA 
FUNÇÃO 

ANTERIOR ATUAL N° 
Vau CONSTANTE AJUSTE 1-  CONSUMO 

(kV) 
CO.JWITO voa. MIM LM. 

DATA LEITURA DATA LEITURA DIC-N° de heras cem Energta 
FIONede ve>saesm Enmoie 

03,11C-Ourapile máxime de 
Intenupção continue 
DICANOureçao do 
inessupsae em Me cabos 

GUANAMBI 
se1/2021 

0,3650 

2,0000 

0,2811 

5,79 

3,23 

3,97 

11,58 

6,47 

0,00 

23,16 

12,56 
0,00 

1010070162 

DATA PREVISTA 

CAT 

DA PRÓXIMA 

20)1012021 

LEITURA, 

7.519,00 

20112/2021 

18/11/2021 7,51500 29 1,00000 3,00 

Ume* DICRI: 12,22 

sua4vias:x.10 Encargo de uso doolsteme de deelete;80 = R$ 11,83 

Todo ComanIdor pode ~lar • epkgroçAIo doa indcadorei 510, FIC, 01111C e D1CRI a quelquer Ielrpo. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R$ 1421MWh, conforme Res. CREG 0312021. 
Sua meta de redução é: 0,00 kWh. Resultado acumulado até o més:-0,00kWh(Sem economia). 
O cliente é compensado quando há violação na continuidade Individual ou do nível de tensão de fornecimento. 
Peat:  o. em atraso gera muita 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10A38/02) e atualização monetária no prdx. mês 
O Cliente é compensado quando há descumprimerdo do prazo definido para os padreies de atendimento comercial. 
Regras para cobranço da contribuição pare o custeio do serviço de Iluminação publica (COSIP) estão à disposição no elle 
vAvw.coelba.com.briroder Públimitontribuiçâo de Iluminação Pública. 
Informações Suplementares disponíveis no sitewww.coelba.cormbr, Agenda Virtual ou Lojas de Atendimento. 
A Iluminação Publica é de responsabilidade da Prefeitura. 

NIVEIS pR 
.. - 	...„ TENSÃO 

.315k0 ~lb& ume GE ~JON) 
(o mim= 101.840 

220 202 231 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

........ 
DESTAQUE AQUI 



20-04-2021 

FLAVIO JORGE sm-ro c/ti-VE.1M NOG4X/kA 

IVAILSON FERIRA/0ES NOGUEINA 

)AQUELINE D€ OLIVEIRA NOGUttAA 

ouTAÀ,,i.%*.VE 
ON JESUS DA LAPA GA 

GRICkai 

C. NAS, 04 ~Mi IA OS 
SEDE IV 061 Fl 191 «T 021598 
028.611.235-32 



vivo N° da Conta: 80001312516244 

Código Cliente: 00000116436157 

Teleiorilca Brasil 5A. 
Rua Silveira Martins,1.036 - CEP: 41150-000 - Salvador - BA 
I.E.: 58378658 CNRI Matriz: 02.558.15710001-62 	' 

RESUMO DA SUA COMA 
(DE 06110121 A 05/11/21) 

VENCIMENTO 

21/11/2021 

Veja o detalhamento da sua conta no Meu Vivo 

Pelo Meu Vivo, você tombem pode: 

• Verificar a distribuíam de franquia de dados entre 

titular e dependentes no MultivIvo Cotas 

• Aproveitar os beneficos da Vivo Valoriza 

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO 

Banco Santander Banespa, Agencia 1136 VIVO 
Destaque aqui 

14° da Conta 00001312516244 N* da Fatura 00000132957792 	1 

MES REFERENCIA: 11/2021 

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2021 

FLÁVIO NOGUEIRA 
RUA 1 DE MAIO 215 
CENTRO 
46430-000 GUANAMBI - BA 

all VIVO CELULAR 44,99 

Total a pagar 44,99 

Plano contratado I Adicionais contratados Quantidade Valor (R5) 

[Cii:VIVO CELULAR 

Vivo Controle 4G8 I 

(4) Gigas para Redes Sociais 

(4) Serviços Digliais 

Subtotal Vivo Celular 

1 

1 

39,99 

5.00 

44,99 

— — — 
Subtotal Plano contratado ) Adicionais contratados 

Total a pagar' 

44,991 

44.99 

- Ntio existe(m) valor(es) pendentets) até a data de emissâo dessa conta - 

1O
IMPORTANTE 

: 	• 0(s) produtolserviço(s) Vivo Controle 4GB I em 08/10121 

possui nova candial° comercial. 

Acossei wmv.vivo.com.br/para-vocelcomunIcadosiiegulaterios  

• 0 beneficio Bonus Controle 2GB expirara em 18106/22 . 

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensdn parcial! total dos serviços, a resdsno contratual, e a Inclusas nos org6os de proteçáo ao crédito. Para pagamento 

após o vencimento seroo cobrados encargos de 2% e Juros de 1% ao mês em conta Mura.1 Central de Atendimento ANATE 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anateLgov.br. PLANOS ANATEL: VIVO 

CONTROLE 4GB I: 128/POSISMP. Para a prestaçâo de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: BA - 28% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% 

COFINS para SVAs. 

cad. Débito Automático 1312516244-0 

Vencimento 	 Total a Pagar -' R$ 

21/11/2021 	1 	44,99 
	 • 

Mes Referencia 11/2021 	1 

846600000000 	449900411009 013125162449 	92111957792 Autenticaçâo Mecânica 

FLS. 	  

PROC: DO.,a2J.__Derrp II 1 I I 11 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 

Er DEBITO AUTOMÁTiC0 

13' CONTA DIGITAL 

(adv.fiavionoguefra@gmail com) 

I
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 05 

SEUS NÚMEROS VIVO 

Tel. Celular: 77-99930-1169 (Caso você tenha mais 

consulte o detalhamento no aplicativo Meu Vivo) 

SUAS BONIFICAÇOES 

Celular Vivo: 1 Bonus Controle 2GB 11 Bonus Debito 

Automatto 3GB I 1 Bônus Conta Digital 3GB 

FALE COM A GENTE 

Acesse vivo.com.bdraleconosco, envie SMS com a palavra 

VIVO para 1058 do seu CELULAR VIVO ou ligue para 10315. 

Pessoas com necessidades especiais de fala/audiam. ligue 

142. 

VALOR A PAGAR (R$) 

44,99 

FLÁVIO NOGUEIRA 



PRO C: 422.142-49-32.C12._ 
• 

 

 

CONFERE COM O ORIGINAI • 
EM: Ajolji,12__ 
AS S,.: 

Caroli ie ocres Reis 
Presidente da Comissão 

CPF: 040.502.945.40 


