
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 CENTRO 

CEP 46.430-000 - GUANAMBI — BAHIA 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 	 ProC '  

Assa 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 003 - 22 DPCP-PMG, 

Olãffl SIMMIlenati~~~nU nidade:Wefeitara'Manici pal 'de' G üaná m bi .: 	:-;::•'"?4,/,P,"' _ 

02 Fundamento no art. 24, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, art. 30, inciso VI, da Lei Federal n° 13.019/2014 e art. 
22, inciso IV, do Decreto Municipal n° 177/2017. 

03 ',''t ORÇAMENTOS SOLICITADOS 

01 

NOME PREÇO TOTAL PRAZO 

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
GUANAMBI R$ 50.415,12 12 (doze) meses 

04 PROPOSTAS ESCOLHIDAS 	 - 	i 

r 

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
GUANAMBI 

CNPJ. 1 CPF. 
15.015.14210001-08 

ENDEREÇO: 
. 	• 
Rua General Osório, n° 79 

`Bairro — Centro 

Guanambi — BA 

Valor Total/mês 

Dá-se como valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a importância de R$ 50.415,12 (cinquenta mil 
quatrocentos e quinze reais), pagos em 12 parcelas mensais de 4.201,26 (quatro mil e duzentos e um reais vinte e 
seis centavos) sendo que deste valor R$ 4.001,20 (quatro mil e um reais e vinte centavos) terá repasse do Fundo 
Nacional de Assistência Social — FNAS e contrapartida de R$ 200,06 (duzentos reais e seis centavos) do Fundo 
Municipal de Assistência Social — FMAS. 

Total: R$ 50.415,12 (cinquenta mil quatrocentos e quinze reais). 

'05 ketcolha-da contratante decorre do fato de mesma apresentar menor:breço.dentro dos itén-s:esriecificados  

Objeto: Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de 
Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias. 

Com recursos à conta da seguinte atividade: 

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.006.2055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.006.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.29 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.9.0.39.00.000000.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.9.0.39.00.000000.29 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ n. 	15.235.606/0001-83 

Proc. 

Assa 

DATA 

21/03/2022 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 
PROCESSO N°. 

(Campo preenchido peio departamento de lieitn,k4 

C 
A 
M 
P 

1 

ORÇAMENTÁRIA: 
UNID ADE • Secretaria de Assistência Social 	

1 1 

INTERESSADO: 
(Nome do 
Secretário) 

Rúbia Maria Moraes Cardoso Castro 

C 
A 
M 
P 
O 

AQUISIÇÃO: 

2 

Serviço 	 . 

. 	 1 

A 

P 
O 
3 

JUST
BJETIVO/
IFICATIVA: 

1 Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na Oferta der 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e sua 
Famílias. 

c 
A 
M 
P 
o 
4 

ESPECIFICAÇÃO 
DO PRODUTO OU 

SERVIÇO: 
Conforme Justificativa de Chamamento Pública anexa. 

I 1 
C 
A 
M 
P 
O 
5 

PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: 

- 

12 meses 

c 
A 
M 
P 
o 
6 

PRAZO DE 
ENTREGA DO 

BEMISERVIÇO: 

. 

Após assinatura do contrato. 

C 
A 
M 
P 
O 
7 

VALOR ESTIMADO 
PARA AQUISIÇÃO 

/SERVIÇO, 
CONSOANTE 
COTAÇÃO DE 

PREÇO ANEXA:  
C 
A 
m 
P 
O  
8 

ASS. DO 
SOLICITANTE: 

(Secretário) 

 1 	..- 

Ilkr\r1/4-4/J4‘ 	1--\42b.4"---\- 	 -L hubia Maria Moraes Cardoso Castro 	 - ". 

Secretária Municipal de Assistência Social 
-E 	" , 	-., ., .:'k.;5 •!-;'! 	,-;- 	x'j'.:;.-,:‘`: h.si.. :S,‘:,`"..P,:-' --4:A:n4!:;':-,: `:-":.'-;''". 	 ,..-:'; 

. 	i PREENCHIMENTO PEL:ACONTABICIDADE (Pode ser OreenChiilo'neste'caMpo ou em ofício anexo) 

 LRF '' 	ii[Pi-eehie'despéSiÁterideaS.:eidgênCias dOs'arts:',15 à 17 da 

C 
A 
M 
P 
O 
9 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.006.2055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.006.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.29- SUBVENÇÕES SOCIAIS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.9.039.00.000000.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.9.0.39.00.000000.29 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ n. ° 15.235.606/0001-83 

JUSTIFICATIVA 

VISANDO A PARCERIA COM ENTIDADE(S) PRESTADORA(S) DE 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA 
OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS.  

GUANAMBI / BAHIA 
ABRIL DE 2022 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
• Prefeito do Município de Guanambi 

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO 
Vice-Prefeito do Município de Guanambi 

RÚBIA MARIA MORAES CARDOSO CASTRO 
Secretária Municipal de Assistência Social 

g 01 	ct- 0->k. 
TIAGO RANCISC DE SOUZA DE CASTRO 
Departamento de ontabilidade e Tesouraria 

t-;  
C.,, - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ n. ° 15.235.606/0001-83 

proc• 
Ass. 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

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

Municipal de Assistência Social, informa que foi autorizada a DISPENSA DE 

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

MUNICÍPIO DE GUANAMBI e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI, 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 de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, 

CNPJ: 15.015.142/0001-08. 

Endereço: Rua General Osório, 79, Centro, Guanambi-BA. 

VALOR DA DISPENSA 

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

Social Especial de Média Complexidade na Oferta do Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias será de R$ 

50.415,12 (Cinquenta mil, quatrocentos e quinze 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 parcelar caso haja atraso nas prestações de conta, com o 

aval do gestor da parceria. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ n. ° 15.235.606/0001-83 

Os valores expressos no Quadro 01 dizem respeito ao pactuando pela 

Comissão Intergestores Bipartite CIB respectivamente ao fl-Tifdõ-NiorR.----de 

-Assistkidia-Sociál:ENAS, 	arcentuarde-5--(pincoyponicenfo:dciFu e 

),?■ssistência-Social.  

Quadro 01. Distribuição das Entidades Socloassistenciais por capacidade de 

atendimento, com os custos máximos. 

N° Ordem Entidade 
Socioassistencial 

Público 
Atendido 

Referência 

Pactuação 
de 

Valor máximo global 
Lote em R$ 1,00 

01 Lotei 

Pessoas com 
Deficiência, 

Idosas e suas 
Famílias 

120 FNAS R$ 4.001,20 

FMAS R$ 200,06 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.006.2055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.006.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL 

DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.010/0000.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.29- SUBVENÇÕES SOCIAIS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.9.0.39.00.000000.00- OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.9.0.39.00.000000.29 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-

PESSOA JURIDICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ n. ° 15.235.606/0001-83 

OBJETIVO DA PARCERIA 

O objetivo da parceria é oferecer Serviço de Proteção Social Especial 

de Média Complexidade na Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias - por meio do Acolhida; escuta; 

informação, comunicação e defesa de direitos; articulação com os serviços de políticas 

públicas setoriais; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação 

interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos; 'atividades de convívio e de 

organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços 

locais; referência e contra-referência; construção de plano individual e/ou familiar de 

atendimento; orientação sociofamiliar; estudo social; diagnóstico socioeconômico; 

cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupai e social; acesso à 

documentação pessoal; apoio à família na sua função protetiva; mobilização de família 

extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de 

apoio; mobilização para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou 

prontuários. 

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 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas 

Famílias, ainda em conformidade com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Resolução CI>IAS n° 109/2009. 

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

complexidade, que oferta atendimento especializado • a famílias com pessoas com 

deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 

agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, 

confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 

cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ n. 	15.235.606/0001-83 

desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a 

dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe 

específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em 

situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação 

da equipe será sempre pautada no reconhecimento dr) potencial da família e do 

cuidador, na aceitação e valorização da 'diversidade e na redução da sobrecarga do 

cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados. 

Cumpre-se registrar que a Organização da Sociedade Civil atende os 

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

Rúbia Maria Moraes Cardoso Castro 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Decreto n° 10 de 04 de janeiro de 2021 

•. _ 

Proc.4;0>--"- 	- - 

Ass: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ n. ° 15.235.606/0001-83 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

!,!) 
Proc:4?"  4r/ 
Ass: 

1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1 — DA ORGANIZAÇÃO: 
Nome da entidade: Associação de Pais e Amigos 	 . CNPJ: 150151420001-08 
Rua: Gal Osório n°79 Bairro: Centro 	 .:i  Cidade: Guanambi 
Complemento: : Estado: Bahia 	 1 CEP: 46430-000 
Telefone: 	 1 Telefone: 
E-mail: apaegbi@hotmail.com  
Site: 
1.2 — DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 
Nome Completo: Marival dos Reis Magalhães 
CPF: 062640005-82 RG: 1019851 
Rua: Vasco da Gama Bairro: Centro Cidade: Guanambi 
Complemento: Apartamento Estado: Bahia CEP: 46430000 
Telefone: 	 1 Telefone: 77999796136 
E-mail:apaegbi@gmail.com  
Cargo: Presidente 
Eleito em: 01/2020 	 1 Vencimento do Mandato: 01/2023 
1.3 — DADOS BANCÁRIOS 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 0923-7 	 f Número da Conta: 11763-3 
1.4 — DIRETORIA: 
Nome completo: Marival dos Reis Magalhães 	1 Cargo: Presidente 
1.5 — CORPO TÉCNICO: 
Nome completo: Solange Maria Cardoso de 
Brito 

Cargo: Coordenador Técnica 

1.6 — CONSELHO FISCAL: 
Nome completo: 	 Cargo: 

2 - OUTROS PARTICIPES 
2.1 — DA ORGANIZAÇÃO 
Nome da entidade: APAE de Guanambi 	 ' 	NPJ: 150151420001-08 
Rua: Gal Osório.n°79 Bairro: Centro 	 . Cidade: Guanambi 
Complemento: Estado: Bahia CEP: 46430-000 
Telefone: Telefone: 
E-mail: 
Site: 
Qualificação: Entidade Beneficente de Assistência Social 
Esfera administrativa (municipal estadual ou federal): Particular 

3 — PROJETO 

3.1 — OBJETIVO GERAL 
- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e 

idosos (as) com dependência, seus cuidadores e suas famílias; 

3.2 — OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que,  

contribuem para a intensificação da dependência; 

- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito 

convivência familiar e comunitária; • 

- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços,  

socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de. 

Direitos; 

- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho 

utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente 

cuidados de manutenção; 

- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviçoj 

ã.  

e- 
1 

básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias etc., conforme necessidades; 	• 

- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 

prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados. 

3.3 — JUSTIFICATIVA 
A 	Prefeitura 	Municipal 	de 	Guanambi 	/ 	Fundo 	Municipal 	de 	Assistencial 	Social, 	em 

conformidade com o Estatuto da pessoa com deficiência, aprovado pela Lei n° 13.146, de 6 de 

julho de 2015, que dispõe sobre a regulação dos direitos assegurados às pessoas com 

deficiência; com o 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, 	para 	execução 	do 	Serviço 	de. 	Proteção 	Social 	Especial 	de 	Média 

Complexidade na Oferta do Serviço de Proteção Social 'Especial para Pesoas com 

Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias apresenta este Plano de Trabalho que deverá ser 

executado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, CNPJ: 

15.015.142/0001-08.Endereço: Rua General Osório, 79, Centro, Guanambi-BA. 

APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, vem executando 

seu trabalho de média complexidade no município de Guanambi, através de Atendimento 

Especializado à Pessoas com Deficiência intelectual e múltipla, assim como de seus familiares 

e cuidadores de maneira contínua, com o intuito de promover a autonomia, a inclusão social e 

a melhoria de qualidade de vida dos participantes. 

Fls.: 	  

Assa 
Proc.- 



A Associação é cadastrada no Conselho Municipal. de Assistência Social no Município de} 
1 

Guanambi, e apresenta capacidade técnica e operacional, Conforme NOB- RH/SUAS. As 

referida instituição possuem imóvel próprio com instalações adequadas e tem estabelecida4 

vínculos com os usuários, suas famílias, a comunidade e a rede local do território. Além disso7, 

a relevância dos serviços especializados realizados pela referida Instituição se confirma diante: 

da continuidade dos serviços prestados ininterruptamente. 
1 

Assim, considera-se no presente Plano de Ação que as atividades propostas são de natureza', 

da Política 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 Assistênciai 

Social 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias) e N° 21/201&,. 

(Requisitos para Celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social 

Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência_ 

Social ( SUAS). 

Diante das considerações expostas e do amparo legal, visando, acesso aos serviços cuja 

finalidade é a de promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida de pessoas com. 

deficiência, seus cuidadores e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social, incluindo 

todas as faixas etárias, de ambos os sexos, as atividades desenvolvidas na Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, são de relevância pública, sendo 

identificadas e reconhecidas como exclusivas na prestação dós serviços que ofertam para 

pessoas com deficiência intelectual e múltipla município de Guanambi, expondo assim, a 

inviabilidade de competição entre organizações da sociedade civil, em razão da natureza 

singular do objeto da parceria, visto que atividade objeto deste plano de trabalho se refere à 

prestação de serviços socioassistenciais que somente podem ser atingidas pela referida 

entidade, portanto entende-se de suma relevância a colaboração com a manutenção dos 

serviços prestados por essa instituição. 

Como também, na perspectiva da diretriz de Territorialização, preconizada pela Política 

Nacional de Assistência Social — PNAS pressupõe-se a necessidade de garantir que a rede de 

serviço socioassistencial esteja mais próxima possível do usuário, de forma que Assistência 

Social atenda sua demanda sem prejuízos ao público alvo, no caso a Pessoa com Deficiência 

intelectual e múltipla. Evidenciamos a importância de se firmar uma parceria com a OSC, uma 

vez que os equipamentos da Prefeitura Municipal de Guanambi não possuem estrutura para 
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, 
atender amplamente a demanda desse público. 

3.4 — PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS 
120 (Cento e Vinte) Pessoas com deficiência intelectual e múltiplas várias fazes da vida, seus; 

cuidadores e familiares.  

3.5 — ÁREA DE ABRANGÊNCIA  
Município de Guanambi 

3.6 — METODOLOGIA 

1 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; informação, comunicação; 

e defesa de direitos; articulação com os' serviços de políticas públicas setoriais; articulação dá 

rede de serviços socioassistenciais; articulação interinstitucional com o Sistema de Garantia. 

de 	Direitos; 	atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; 	orientação e 

encaminhamento para a rede de serviços locais; referência e contra-referência; construção de 

plano 	individual 	e/ou 	familiar 	de 	atendimento; 	orientação 	sociofamiliar; 	estudo 	social; 

diagnóstico socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupai 

e social; acesso à documentação pessoal; apoio à família na sua função protetiva; mobilização' 

de família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de 

apoio; mobilização para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários. 

• 

DESCRIÇÃO: Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas 

com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 

agravadas 	por 	violações 	de 	direitos, 	tais 	como: 	exploração 	da 	imagem, 	isolamento, 

confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 

adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da k 

potencialidade/capacidade 	da 	pessoa, 	dentre 	outras 	que 	agravam 	a 	dependência 	e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia. 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada 

para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que 

requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre pautada no 

reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da 

diversidade é na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados 

Fls.: 	-5 5  
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diários prolongados. 

As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família dO 

dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências. A partir da; 

identificação das necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas dÉ 

transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer 

sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador é dependente". Soma-se a isso 

o fato de que os profissionais da equipe poderão identificar demandas do dependente e/ou doi 

cuidador e situações de violência e/ou violação de direitos e acionar os mecanismos: 

necessários para resposta a tais condições. 

A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do-

cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados, 

prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam á. 

autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência intelectual er 

múltipla Intelectual e Múltipla, seja criança, jovens e adultos. 

PROVISÕES AMBIENTE FÍSICO: Espaço institucional destinado a atividades administrativas, 

de planejamento e reuniões de equipe. 

RECURSOS MATERIAIS: Transporte e materiais socioeducativos: pedagógicos, lúdicos, 

culturais e esportivos. 

ARTICULAÇÃO EM REDE: 

- Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social especial; 

- Serviços de políticas públicas setoriais; 

- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 

- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Funcionamento conforme necessidade e/ou orientações 

técnicas planejadas em conjunto com as pessoas com deficiência e idosos(as) com 

dependência atendidas, seus cuidadores e seus familiares. 



CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 

CONDIÇÕES: Pessoas com deficiência intelectual e múltipla com dependência, ser 

cuidadores e familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua 

autonomia. 

FORMAS: 

- Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; 

- Busca ativa; 

- Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas 

setoriais; 

- Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

3.7 — CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
De acordo com a NOB-RH/SUAS 
3.8 — RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS 

CONTRIBUIR PARA: 

- Acessos aos direitos socioassistenciais; 

- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional. 

- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 

pessoas com dependência; 

- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

- Melhoria da qualidade de vida familiar; 

- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 

Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias. 

AQUISIÇÃO DOS USUÁRIOS 

Segurança de Acolhida 
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- Ter acolhidas suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 

- Garantir formas de acesso aos direitos sociais. Proc.. 
Ass.. 

Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social 

- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares; 

- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades 

e riscos na tarefa do cuidar; 

- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforma 

necessidades. 

Segurança de Desenvolvimento da Autonomia 

- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 

desenvolvimento da auto-estima, autonomia, inserção e sustentabilidade; 

- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação 

do universo informacional e cultural; 

- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, família e 

recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação d estratégias que diminuam os  

agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção familiar e social. 

 

4 — OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 
- No Relatório de Prestação de Contas os valores devem ser especificados de acordo os Fundos 

de Repasse (FNAS, FMAS). 

- Apresentação do Plano de Ação (Anexo I) até 31 de dezembro de cada ano; e . 

- Apresentação do Relatório Acompanhamento Físico (Anexo II e III) até o 5° dia útil do mês 

subsequente. 

— METAS E ETAPAS 
DATA FINAL 

VALOR 
TOTAL 

META 1 

Oferta do Serviço de 
Proteção Social 
Especial para pessoas 
com deficiência, 
idosos(as) e suas 
famílias.. 

ITEM 
Manutenção das 
atividades do Serviço 

DESCRIÇÀO/ 
ESPESIFICA ÃO 

METAS E ETAPAS 

UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
DATA 

INICIAL  

VALOR 
UNITA RIO 

SALDO 

VALOR 
GLOBAL 
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de Proteção Social 
Especial para pessoas 
com deficiência, 
idosos(as) e suas 
famílias com aquisição 
de gêneros alimentícios 
e produtos de higiene e 
limpeza, Material de 
Expediente, 
Aquisição de 
Combustível, material 
de informática, 
tecidos, materiais de 
armarinhos em geral 
e pagamento de 
profissionais 
conforme NOB- 
RH/SUAS. 

50.415,12 50.415,12 50.415,12 

. 

TOTAL 50.415,12 50.415,12 50.415,12 i 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
REPASSE MUNICf PIO META 1 

ABRIU2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

MAI0/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

JUNHO/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

JULHO/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

AGOST0/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

SETEMBR0/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

OUTUBRO/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

NOVEMBRO/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

DEZEMBRO/2022 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

JANEIRO/2023 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

FEVEREIRO/2023 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

MARÇO/2023 
FNAS 4.001,20 4.001,20 
FMAS 200,06 200,06 

SOMA TOTAL 50.415,12 50.415,12 

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. 

Local e Data: Guanambi-Ba 21 de março de 2022 	• 
Nome e assinatura do responsável pela organização: 	• 

'~-~-..‘...tR■2'7  ..»> 	 t I^ 
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OFÍCIO INTERNO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO 

Acolho as justificativas da ilustre secretária deste município e tendo em vista a necessidade do 

cumprimentoido Termo de Parceria firmado com a APAE — Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Guanambi, determino o chamamento público e que proceda 
a imediata elaboração do processo para com a mesma, ouvindo-se a assessoria jurídica durante 
o procedimento. 

Guanambi-Ba,  ã 1  de  114 AR ç o 	2022. 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
Prefeito Municipal de Guanambi 

1 
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Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 1987, no auditório da Câmara de' 

Vereadores da Prefeitura Municipal de Guanambi, foi realizada uma sessão ex- 
L traordinaria a qual foi presidida pela professora Manieta Cotrim Freire que 

apresentou os componentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ' 

na. seguinte ordem: Presidente Sra Maria Aparecida do Nascimento, Vice Preaal 
.__ 

dente Dra Aparecida das Graças Cotrim Amaral Santos, Secretária Geral Maria 

	

,.. 	1_ 
das Graças Costa Cotrim, Primeira Secretária Sueli Eugênia Dourado Meira Mg. 

	

. 	- 	1 
chado, e Segunda Secretária Maria Saleta Vieira Ribeiro Neves. Dando confiar.. 

idade aos trabalhos a Sra Presidente convidou para. compor a mesa o Sr 114efe7-1_ 
1 

to Municipal dessa cidade Dr Gileno Pereira.Donato, o Sr Hidevaldo BoaçSorte 

representante do Vice Governador; representante da Sra Solange Maria Coelhos  

á Sra. Marcia Moraes, Exmo Sr Dr Ariovaldo Boa SOrte, digníssimo Secretário 

-de Saúde, representante do Presidente do Partido da Frente Liberal dessa cir. 

	

- 	I 
dade Sr fino Teixeira, Sr Paulo Costa, representante do Partido Comunista dc 

1 
Brasil dessa Cidade, Dr- Avelar Viana, Presidente do Partido .do Movimento De 

mocrático Brasileiro, o Sr Ovídio Santos Junior, Presidente dra Câmara Muni- 
1 

	

pai doa Vereadores de Guanambi, Dr 'João Bispo Soares; Juiz do Trabalho 	eu 

Exercicio, Dr Edson LUis Delis, presidente da Comissão de Saúde, ReverendLs-7 

cimo Padre José Menon, vigário da Paróquia Santa'Antanio, Professara Solan-i 

ge Brito, coordenadora Municipal de Escolas de primeiro Grau, Sr João de Deup. 

Chefe do CIRETRAV, Sr Jose Augusto Bonfim chefe da RETRAN, Loja Maçônica 

Fraternidade Guanambiense na pessoa do, Sr Presidente Valdionor Silva Souza, 

ROTARY CLUB DE GUANAMBI, na pessoa do José Elder Guimarães, pela Associação 

dos AlcoOlatras Anônimos a pessoa Sra Rosária Barbosa representando o Colé-

gio Estadual Governador Luis Viana Filho a Sra. Dulce Torres, o Sr Jose:Antô- 

nio da Silva representando o Sindicato.dos TrabalhadOres Rurais, o Sr José , 
Neves. Teixeira Ex-Prefeito dessa cidade, representante da EMATER-BA, Dr Wal 

demitHuMbérto. Para maior abrilhantamento dos referidos trabalhos foi conce-

dida a palavra à Pedagoga da:A.P.A.E. de Salvador, Maria de Fátima Almeida 

Sarmento que muita ênfase discorreu sobre o histórico da deficiência mental. 

Iniciou falando da satisfação em participar da ifiCentiAiação de mais um. movi 

mento em Pr61 do Deficiente Mental. Em seguida explicou o- que siguinifica o 

termo excepcional; quais os tipos de excepcionais e o que .vem a ser -h defi= 

cicia mental, em seguida explicou de forma detalhada o que é a.u,NONÉ. 
t 

e enf casou a import.e.nCip.\Comunidade para implantafíoNW 	o,la, objeti- 
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mai,ea áa. instituição. Finalizando apresentou os 

de envolvido na A.P.A.E. de Salvador no que se refere a escolaridade e pro! 

fissionalização do Excepcional. Aclamados os membros da Diretoria usaram da 
. 	. 

palavra os seguintes oradores: Maria Aparecida do Nascimento, que discorreu 

sobre a importância da Instituição bem como de seus objetivos e necessidades 

declarou ainda que a mesaa preaisará do apoio de todos os componentes desta 

insigne aociedade para fortalecê-la na sua finalidade máxima . Logo após 

Maria das Graças Costa Cotrim, secretária geral procedeu a leitura dos es-

tatutos da A.P.A.E. de Guanambi os quais foram aprovados por unanimidade, 

regiatrou-se tamlAm o telo; rama do Deputado Wandilson Costa, que manifestou 

o aeu &poio total .Dando prosaeguimento foi fanqueada a palavra usando da 

mesma 1Yr Avelar Viana, cumprimentou os presentes e revelou a iniciativa dá 

criação 	A.P.A.E. como pai de um excepcional deu seu testemunho da impor- 

tância da entidade , Em seguida Dr Edson Luis Delis Costa , presidente da 

Cómiaaão de Saúdo, oumprimentou a equipe,pais, amigos e excepcionais presen 

ires oferecendo total apoio profissional A.P.A.E. o mesmo ressaltou a im 

portância da entidade paraExcepcionais carentes. Continuando foi ouvida a 

palavra do Sr Presidente da Loja Maa3nica e Fraternidade Guanambiense ,o Sr 

Iraci Persira Santos, que rasaaltou a utilidade da Fundação , que há muito ' 

tempo a loja Maçônica já pensava em oficializar a criação de escolas especi 

ais,. Dando sequência ouvimos o Exmo Prefeito Municipal de .Guanambi , Dr Gi-

leno ".)?ercira Donato, declarou disposto a atender áatodas reivindicaç3es da 

mencionada A.P.A,E, Prosaca-,uindo ouvimos em nome do Vice Gaskrnador Álo - ESta 

do da -Bahia aapalavra do Dr Hildevaldo Boa Sorte qúe deu apoio e solidarie-

dade ao evento tão significativo para a cidade e região de Guanambi. Ouvi - 

mos também a 4ntusiástica locução do Sr: José Helder Guimarães qUe ofereceu 

a Rádio Cultura local, para quaquer publicidade da A.P.A.E.. Em nome da Sra 

Solange Maria Coelho, falou a sua representante Sra Marcia Moraes, que trâhs 

mitiu seu apoio geral e colaboração. O Sr Dino Teixeira manifestou-se. com  

palavras eloquentes pela caiação de uma entidade relevante em nosso meio ao 

eia]. O Sr Paulo Costa enalteceu a equipe em nome do Partido ComuniSta do ' 

Brasil. Pão havendo mais nada .a constar a professora Marieta Cotrim Freira, 

encerrou a sessão e foi lavrada a presente Ata pela secretária Sueli Doura:- 

do Meira Machado que depois de lida e aprovada fica assinada aelos_referMeen 
un ASSOCIO DE PAIS t 

DE GUANALABI E REGIÃO 	1 membros, GuanaraLi.51  de outubro de 1987. 

fre 

Maria (:, parecida do Nâso-imento 
Presidente da Diretoria Executiva 

III/ As% 
RA eS1DENTE 

SE cavrAni, 
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Itoritura PAblica do Doação que natas no' atie faze PR"P"ITURA MUNI 

CIPAL Dr GUANAMBI 1 AsSOCIA40 Dr PAIZ DoSnowoudirmas.ace GUANAI 

BI-APAIr.•na forma abaixo. SAILAK. quantok. esta-virem quZnoo 25 

(VINT" "-CINCO) dias do moa do agosto do ano do ç  mil noveenntaa • 
Aumenta  a quatro (.1994). nesta cidade.. e °marca de Guanambi, do 

'ratado da Bahia, em Cartorio comparocmi como outorgante doadora a 

PR"PTITURA MUNICIPAL D" GUANAMBI.C.G.0. 13982640/0001-96; noetn ato 

roprosentada por sou atual Prok•ito -Hildevaldo"Ãlvaa U0111 Sortoara 

e.parado judicial, roeidonts nesta cidadoa; odo outro 

lado como outorgado donatarioe ASSOCIA40 D PAIS D03 maroneas 
DT GGANAMBI-APAP.C.GrC4. 15015142/0001.08. 'inato ato'ato raproson-

toda par sua krooldonto MManna luois 2intme Boatoa.braellnira, &m-

eada.. riasidomt0. mosto Oidad0; • todos maus- conhecidos do que dou 

09 O pelo-roprosontanto da outórganto mo foi dito qun -por Deqa 

Priagãne fintas com "renais:coo Jos.,  dos-saatoa 9UR mulhnr e outroa 

lavradas anata Cartorio• rogistradas rnspeetivamonto aL livro nkR/ 

AS, sob n2 R-3/10097. em 23/10/86, livro na 2/411.aoh n2 11-2P054 om 
03/11/86. livro na 2/AX,paob n2 R.2/11253 aia 23/10/86. livro na 2/11a. 
sob na R.1/11899 na 25/05/874khot na) birro na 2/4 sob na'R.5/4010 MA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CERTIFICADO DE ENTIDADE DE 
FINS FILANTRÓPICOS 

0 CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL—CNAS, 
no uso dos atribuições que lhe confere o artigo 18 do Lei n2  8.742, de 7 
de dezembro de 1993 e, de acordo com o artigo 55 da Lei n-Q- 8.212, de 
24 de julho de 1991 e, Decreto n-9- 752, de 16 de fevereiro de 1993 e 
Decreto n2 1.038, de de janeiro de 1994, RESOLVE conceder CERTIFICADO 
para o(d)  "ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS -DOS EXCEPCIONAIS -  

APAE DE GUANAMBI"  

   

C 
i 

\I 

   

portador(a) do CGC 02  15.015.142/0001~08  
GUANAMBI 

, sediado(o) em 
, UF  BA  , 

O presente Certificado assegura o validade do 
concedido, pelo Processo n2  28976.002297/93-85  

em  30  / 12  / 94  , por ter sido RENOVADO através da 
Resolução.  nQ  238 	, de  09  / 09  /  99 	, publicad&no 
Diário Oficial do União em. 	16 	/ 	09 / 	99 , Seção I, 

julgando o Processo n2 	44006.003681/97-99 	. O presente 
Certificado tem validade no período de  30  /  12  /  97  

29  / 12  / 2000 
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ATA DE POSSE DA DIRETORIA DA APAePARA olIttENto 2020/2022 

,44':-tirio demais me bros.:, 

wtfiWej Meuá) d'eu, 	CO 

ACÁ. dois dias do mês de janeiro de dois mil e vintS, léalizou-se na sede da 

'?M'sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais — Apaee Guanambi, Situado 

à rirá Gál. Osórib n°79, Centro deste município, a sess de posseila nova 

giret91@; .919.4 O'r!) 	Geral 	dia YinPS olt~ ÇJ9.00. Ornbro 

de 2019, em conformidade com o Estatuto Padrão das Apae do asil, Oujõt 

membros eleitos permanecerão durante o triênio 2020,202.1,20 	J'Após a 

acolhida dos novos eleitos a presidente da sessão, Solange Mire 'Cardoso de 

Brito, diretora administrativa da Apae conferiu posse aos iate 	tes dá attial 

diretoria, ficando assim composta a Diretoria. Executiva: Presa 	te - Marival 

dos Reis Magalhães RG 1019851 CPF 062.640.005-82 Rua — Va .Co da Gama 

n° 319 apt° 101; Centro Guanambi Ba; Vice-presidente - Mar4 do Carmo 

Cotrim da Silva âG 01805844-21 CPF 221730305-82 Rua Cassimiro de Abreu 

n° 569 — Centros — Guanambi - Ba; 1° Diretor Financeiro — Matibel Miranda 

Silva RG 05980014-33 CPF — 686031265-34 Rua — 05 Otacilio Lopes n° 431 -

Bairro Brindes Guanambi - Ba ; 2° Diretor Financeiro —Clarisrindo Araujo 

Pereira RG — 29(3878022 CPF 373172025-68 Rua — Dr. José Humberto Nunes 

n° á6 Centro — Guanambi- Ba; 1° Diretora Secretária - Liná Cotrim. Gordiano 

RG 249819740 CPF — 462279625-20 Rua Cassimiro de Abreu — n° 329 Centro 

Guanambi- Ba; 2° Diretora Secretária - Lindalci Maria Cândida Cotrim RG 

08806875-76 CPF 984541025-15 Rua — Brejinho das Mistas nR46 Bairrõ 

São João Guanambi - Ba; Diretora Social — Leidimar Nev0̀9Costa; Diretora de 

Patrimônio- Anadalva Silva Carvalho; Consultor JuridigMosé Geraldo Souza 

de Sá . Conselho, Fiscal - Titulares: Deilsorlda.$10 Rocha , Rosalvo Laert 

Silva -GUtittleinfács,.!.',Odete Barral ViankStgiblotes do Conselho Fiscal : Railla 

Kamonna O. Boa ,Sorte, Mino Sandoval Teixeira, Delson Magalhães Garcia. 

Autodefensores Titulares: Cláudia Cristina de Oliveira e Evilásio dos Anjos 

de Souza Júnicr, Suplentes : Grasiele da Silva Santos e Fernando Alves 

Martins:.tonselho de Administração composto por maioria de pais de alunos: 

Antônia Vasconcelos Guimarães, Edmaura Pereira dos Santos, Cleonice da 

silvá P@Mir@, lisiOTIPF 09P Sar49. , W.PdP 	 SjIYa; Maria de Fátima 

Guimarães. Ao final da sessão, a diretora Administrativa esclareceu sobre a 

função de cada membro, de acordo com o estatuto, parabenizou a todos 

colocando — se à disposição da Nova Diretoria. Nada mais havendo a tratar 

lavrou — se a presgnte ata que será 	finada p r mim, secretária eleita :e 
e444,/, 

- rr 

eUrrjrío 
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E - 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE GUANAMBI- BA 

Ata 	de 	Posse 	para 	Triénio 	2020-1 J. 
. (correção/inclusão de dados), protocolada sob n° 1.725 
31/01/2020, registrada no livro A-43, as lis. 60 e v., sob re 
ordem 6.867, em 12/02/2020, referente à Ata registrada no 
A-43, as fls. 23 e v., sob n° de ordem 5.848, em 14/01/2020. 
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OTATUTO DA APAE DE GUANAMBI 

CAPITULO 1 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

Art.1° A Assoc::4ão de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi ou, 
abreviadamente. Apae de Guanambi , fundada em Assembleia realizada em 
01 de outubro d 1987 nesta cidade de Guanambi, passa a regular-se por 
este Estatuto, pelo Regimento Interno e pela legislação civil em vigor. 

• 

Art.2°. A Apae ;de Guanambi é uma associação civil, berieficente„ com 
atuação nas át'eas de assistência social, educação, saúde, prevenção, 
trabalho, profisWonalização, defesa e garantia de direitos , espõrte, cultura, 
lazer, estudo, pesquisa e: outros, sem fins lucrativos ou de fins não 
econômicos, cova duração, indeterminada, tendo sede na Rua Gal. Osorio 
n°79 Bairro- Centro, e foro no município Guanambi — Bahia . 

Art. 3° A ApaeMe Guanambi tem por MISSÃO promover e articular açõeS 
de defesa de di eitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio 
à família, diro,onadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com 
deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidaria. 

Art. 4° A Ai*, de Guanambi adota cOmo símbolo a figura da flor 
margarida, coril ;pétalas amarelas, centro laranja, pendulo e duas folhas 
verdes, uma de,),ada lado, -  ladeada por duas mãos em perfil, na cor cinza, 
desniveladas, nina em posição de amparo e a outra , de orientação, tendo 
embaixo, partiiiio do centro, dois ramos de louro, contendo tantas 
quantos forem :à.números dos estados brasileiros mais o Distr(i, Fe 

- Paragrafo únit.-;,.1. A utilização. e a aplicação. dG símbolo. 
apaeano deven bserv ar cores, proporções, áreas de isolament 

°vime*/ 
, tipograflO, 

114.a1`.- 
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formatação das :-4sinaturas, em conformidade com o manual da marca 
expedido pela Federação Nacional da Apaes. 

Art.5° A bandeinal, da Apae de Guanambi„ na cor azul, contendo ao centro o 
símbolo do mo4imento apaeano e o nome da Apae, terá dimensões na 
proporção de 1n;. ide alturapor 1,5 de largura 

A. 4  

Paragrafo ÚniciÉ•:. A confecção da bandeira, contemplando a aplicação da 
marca - e das coes, deverá estar em conformidade com o manual da 
bandeira expedkW pela Federação Nacional da Apaes. 

5 

Art.6° Os event(W realizados pela Apae poderão utilizar como instrumento 
norteador o Manual Básico — Cerimonial da Rede Apae, elaborado pela 
Federação Nacio:inal das Apaes, para organização de seus protocolos . 

.; 
Art. 7° O dia 11: de dezembro é consagrado como dia nacional das Apaes 
(Lei n° 10.242,'f de 19 de' junho de 2001), deverá obrigatoriamente, ser 
comemorado coig hastearnento da bandeira da Apae. 

Art. 8° Considerase "Excepcional" ou "Pessoa com Deficiência" aquela 
que tem impediip4nto de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual 
ou sensorial„ os Jpais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação' plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições 
com as demais lessoas. 

Art.9° São os seguintes os fins desta Apae, nos limites territoriais do seu 
município, voltados á promoção de atividades de finalidades de relevância 
pública 'e social,',em especial. 

I — promover a in:elhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 
preferencialmeng intelectual e múltipla, e transtornos globais do 
desenvolvinientem seus ciclos de vida: crianças adolescentes, adultos, e 
idosos, buscando ,,assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; 
II — prestar serviços da habilitação e reabilitação ao pu co definido 
inicio I deste arrigo, e a promoção de sua integração à vi 	om *tária rio 

, 
.1" 
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I 
• I 

• 
campo da assi§tencial social, realizando atendimento, assessoramento, 
defesa e garanti: Ode direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas 
com deficiêncipreferencialmente intelectual e múltipla, e para suas 
famílias; 

1
' ,  

III — prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla; 

IV — oferecer 'serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando 
assegurar uma qualidade de vida para pessoas com deficiência, 
preferencialmente'intelectual e múltipla. 

Art. 10° Para consecução de seus fms, a Apae se propõe a : 

executar serAços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de 
forma gratuita, permanente e continua aos usuários da assistencial social e 
a quem deles nedéssitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, 
diária e sisternatida, não se restringindo apenas a distribuição de bens, 
benefícios e enciaihinhamentos, conf Aut. Art.22 Lei l 1.947,de 16/06/2009. 

II - promover ciipanhas financeiras de âmbitos municipais e colaborar na 
organização de campanhas nacionais, estaduais,, e regionais com o objetivo 
de arrecadar fundos destinados ao financiamento das ações de atendimento 
à pessoa com 'éficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, bem 
como a realiza0a das finalidades da Apae. 

III - incentivar 'Participação da comunidade e das instituições públicas e 
privadas nas açOéS e nos programas voltados à prevenção e ao atendimento 
da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectuais e múltiplos; .1 

IV — promover p4rcerias com a comunidade e com instituições públiCas e 
privadas, bem como, receber recursos oriundos da cessão do direito de 
resgate, por mei'o,de títulos de capitalização e outras forma 	re as  

al-1"1~5 9,1ffik11~2,..c 	° 
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V — participar 49.  intercambio entre as entidades coirmãs, as análogas 
filiadas, as assdciações congêneres e as instituições oficiais municipais, 
nacionais e internacionais; 

VI — manter pulpCações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos 
relativos à causale à filosofia do Movimento Apaeano; 

sf 

VII — solicitarátceber recursos de órgãos públicos ou privados, e 
contribuições cwIS'essoas fisicas; 

i. 
, 

VIII 	firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e 
receber recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de 
pessoas fisicas e,,'inrídicas; 

IX — produzir e, Vender serviços para manutenção da garantia de qualidade 
da oferta dos serviços prestados; 

• 

X — fiscalizai l, uso do nome "Associação de Pais ,e Amigos dos 
'Excepcionais", símbolo da sigla Apae, informando o uso indevido à 
Federação das Afies do Estado ou à Federação Nacional das Apaes; 

XI — promOer meios para o desenvolvimento de 
extracurriculares.  para os seus assistidos e às suas famílias; 

XII — desenv0;ver ações de fortalecimento de vínculos 
prevenindo a ocorrência de abrigamentos; 

atividades 

familiares 

XIII - apoiar el,op. gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência, 
preferencialmente ititeleCtual e múltipla, em situação de risco social ou 
abandono; 

XIV — garantir  a participação efetiva das pessoas com deficiênci 
preferencialmetite intelectual e múltipla, na gestão das Apaes; 

XV — coorden e executar, nos limites territoriais do município, os 
objetivos, prog 	as e a política da Federação das Apaes, do Estado e da 
Federação Nacional das Apaes, promovendo,. assegurando e 	ndendo: o 

• • 
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progresso, o prOstígio, a credibilidade e a unidade orgânica filosófica do 
Movimento Api_Cano; 

; ■ 
XVI — atuar naldefinição da politica municipal de atendimento à pessoa 
com deficiência;': preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância 
com a politica.:' adotada pela Federação das Apaes do Estado e pela 
federação Nacio)yal das Apaes, coordenando e fiscalizando suas execução; 

XVII — articulár, junto aos poderes públicos municipais e às entidades 
'. privadas, politidas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa 

com deficiência preferencialmente intelectual e múltipla; 

XVIII — encârhegar- se;  em âmbito municipal, da divulgação de 
informações Obre assuntos referentes à pessoa com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, incentivando a publicação de 
trabalhos e de obras especializadas; 

XIX — compilar e/ou divulgar as normas legais e os ,regulamentares 
federais, estaduao e municipais, relativas à pessoa com deficiência, 
preferencialmeritél intelectual e múltipla, provocando a ação dos órgãos 
municipais competentes no sentido do cumprimento e do aperfeiçoamento 
da legislação; 	; 

XX — promovei.: e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e, 
pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência, preferencialmente 
intelectual e mWtipla, propiciando o avanço cientifico e a permanente 
formação e cap4c:itação dos profissionais e voluntários que atuam na Apae ; 
XXI — promover e/ou estimular o desenvolvimento de programa de 
prevenção da Wici'ência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa 
e de garantia dei direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente 
intelectual e múltipla, de apoio a orientação à sua família e à comunidade; 

XXII — estimulai', apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos 
serviços prestaci3OS pela Apae, impondo-se a observância dos mais rígidos 
padrões de éticã ,e de eficiência, de acordo com o conceito d Movimento ; 
Apaeano; 

• 1 
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XXIII — divulgagi  a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, 
pelos meios disNniveis., 

XXIV — desenvAllyer o programa autodefensoria, garantindo a participação 
efetiva das pOáoas com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, na gestão da Apae ; 

XXV — prornove e articular serviços e programas de prevenção, educação, 
saúde, assistêncVsocial, lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa 
com deficiênciap 	intelectual e múltipla. 

Art.11 Apae 	Guanambi integra-se, por filiação,, à Federação Nacional 
das Apaes, de átí em recebe orientação, assessoramento e permissão para 
uso de nome, è 'il-nbolo e sigla Apae, a cujo Estatuto adere e a cuja 
supervisão se stiblhlete 

r: !I 
§1° Após a fil;iãção à Federação Nacional das Apaes, a Apae,, será 
automaticamen‘ filiada à Federação do respectivo Estado, a cujo Estatuto 
adere . 

k • 

§2° A conces4a utilização e a permanência do direito de uso do nome, 
símbolo e da sigla Apae estão condicionadas à observância do Estatuto, das 
Resoluções, do Regimento Interno e das decisões dos órgãos diretivos da 
Federação NaciOnal das Apaes e da Federação das Apaes dos Estados . 

§ 3°- A'Apae 0resentará, anualmente, à federação das Apaes do Estado, 
até o dia 30 détábril, relatório sucinto de suas atividades, plano de ações 
para o ano seg4ne, indicando os pontos positivos e negativos encontrados 
em sua administiáção, no exercício. 

• f  
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Art. 12 A Apa ide Guanambi preservará sua autonomia administrativa, 
financeira e jurídica perante a Federação das Apaes do estado, Federação 
Nacional das Apaes, Administração Publica e entidades privadas, não 
gerando, em nelAiuma hipótese, direitos a vínculos empregatícios entre seus 
funcionários, dirigentes, prepostos e/ou contratados, competindo a cada 
uma, particularínente e com exclusividade, o cumprimento das suas 
respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, de 
acidente de trabgho, providenciarias, fiscais e tributarias, de conformidade 
com a _legislação vigente e/ou práticas comerciais, financeiras ou bancárias 
em vigor . 

CAPÍTULO II 
DOS ASSOCIADOS 

Seção 1 
Do Quadro Social 

	

!. 	; 

Art. 13' A Apae de Guanambi é constituída por número ilimitado de 
associados, pes ià s físicas-  e jurídicas, neste caso representada pelo Diretor 
ou Presidente cKe consta do contrato social . 

§1° São regtOitados para admissão dos associados: idoneidade, 
maioridade, capacidade legal, envolvimento como a causa da pessoa com 
deficiência, .com.p' fomisso com as ações desenvolvidas pela Apae . 

§2° Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas 
obrigações e encargos sociais da Apae . 

Art.14 O quadr social da Apae é constituído pelas seguintes categorias de 
ll associados : 	r 
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I — Contribuintes:ç pessoas fisicas e jurídicas, devidamente cadastradas, que 
contribuem caril: a Apae por contribuição regular, em dinheiro, mediante 
manifestação de.!ontade em contribuir para a execução dos objetivos da 
Apae, firmando rrno de adesão de associados; 

II — benemérito..pessoas fisicas ou jurídicas que, a juízo do Conselho de 
Administração ai por proposta da Diretoria Executiva, prestam relevantes 
serviços ao movimento das Apaes; 

III — corresponentes, aqueles que prestam colaboração à Apae, porém 
residem em outrps. pontos do território nacional ou outro país; 

1V — honorárid8:, .personalidades, nacionais ou estrangeiras; que tenham 
prestado relevantes serviçOs à causa da pessoa com deficiência, ou que 
tenham concorriÃo de maneira apreciável para o progresso. da humanidade 
lio campo da de4ciência; 

V — especiais: pessoas com deficiência, maiores de 16 anos, que estejam 
matriculados mOrogxamas de atendimento da Apae, seus pais e mães ou 
responsáveis le0s, sendo — lhes assegurado o direito de votar e de serem 
votados, exigincfp':-;se o termo de adesão; 

VI — fundadoreessoas que participaram da primeira Assembleia Geral 
de Fundação da.Apae e assinaram a respectiva ata . 

Art.15 Compete 'á Apae exigir de seus associados o permanente exercício 
de conduta éticat, de forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento 
Apaeano . 

8 
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Seção H 
Dos. Tributos Honoríficos 

, Art.16 A Apae poderá conceder, em casos especiais, os títulos honoríficos 
de AgradecimenWEienemérito e Agraciado Honorário . 

1 — São Agraciais Beneméritos as personalidades, fisicas ou jurídicas, que 
a juízo do Cots'elho de Administração ou por proposta da Diretoria 
Executiva, hajaitii contribuído de maneira apreciável para o progresso do 
movimento das 'filmes ; 
11 — -São Agi!àciados Honorários as personalidades, nacionais ou 
estrangeiras, fisiOs ou jurídicas ou estrangeira, que a juízo do Concelho de 
Administração 	por proposta da Diretoria Executiva, tenham prestado 
relevantes serviços à causa da pessoa com deficiência ou tenham 
concorrido de ináneira apreciável para o progresso da humanidade no 
campo da deficiência; 
111 — A concessão,;  de título honorífico' será deliberada em votação secreta, 
no mínimo, poi: 'dois terços da Diretoria Executiva e do Concelho de 
Ádministração djá!Apae ; 
1V- O Conselh4 ide Administração e a Diretoria Executiva indicarão urna 
Comissão compoi$1a por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 2(dois) 
membros do COncelho de Administração, para examinar as obras e o 
"curriculum vit4f' dos indicados, deliberado por votação de, no mínimo, 
dois terços dos s;e0s membros; 
V — A concessão de:títulos honoríficos não cria obrigação para o agraciado 
em relação à Aikae,  nem lhe- assegura os direitos previstos aos associados 
contribuintes definidos  neste Estatuto . 

Seção III 
Dos. Direitos dos Associados 

Art.17 São direitos assegurados aos Associados Especiais e Contribuintes,, 
quites com suas,obrigações sociais; 

fi 

— ter o seu filho ou dependente com deficiência matriculado na Apae , e 
utilizar-se dos serviços por ela prestados; 

r 

 J.• 
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TT — participar das ¡Assembleias Gerais ; 

III — propor candidatos à eleição de membros do Concelho de 
Administração, Ocinselho Fiscal, e da Diretoria Executiva da Apae ; 

' 

IV — participarMas reuniões da Diretoria Executiva e do Concelho de 
Administração cla'Apae, usando da palavra, mas sem direito a voto ; 

V — apresentar ià Diretoria Executiva,, idéias e sugestões, temas para 
discussão, teses Y assuntos de interesse comum; 

VI — participar;:  i;le todos os eventos organizados pela Apae Conselho 
Regional, pela Ét.'deração das Apaes do Estado e pela Federação Nacional 
das Apaes ; 

VII — apresente' propostas/ de alteração do Estatuto da Apae, submetendo-
as à apresentação;.do Conselho de Administração da Federação das Apaes 
do Estado e pel4Élederação Nacional das Apaes ; 

" 
VIII - participar4 diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalho, 
quando conyida4 e de acordo com sua disponibilidade; 

1 • 
IX — requerer r'ia;  . desligamento do quadro Social, mediante solicitação 
dirigida à Diretoria da Apae; 

X — em caso dpi morte,, os direitos dos associados não se transferem a 
terceiros; 

• 
i. 

XI — convocar' os órgãos deliberativos da Apae quando houver 
requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados. 

§ 1° - Os áSsociados beneméritos, correspondentes, honorários e 
fundadores não ,poderão votar nem serem votados, exceto se forem também 
associados contribuintes. 

• 
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§ 2° - Para gozar de quaisquer direitos acima enumerados é necessário que 
os associados se. Ocontrem quites com suas obrigações sociais. 

• 

§ 3° - Os assOCiádos contribuintes, quando funcionários da Apae com. 
vínculo. direto M. indiretO, não poderão votar ou serem votados nem 
convocar Assen'bleia Geral Ordinária.. 

:.; 
.,, 
1 , 	 Seção 1V 
ri Das Obrigações dos Associados 

Y G Y 

Art. 18 São obriga.ções dos associados da Apae : . 

1 — manter padf,ib de conduta ética de forma a preservar e a aumentar o 
conceito do Mo')imento Apaeano no município; 

II — pagar as COritribuiçõçs enquanto associados contribuintes, e prestar 
todas as. inform4t&s solicitadas pelos órgãos diretivos; 

III — aceitar as. :ficumbê4Cias que lhes forem atribuídas pelos órgãos 
diretivos da Apae, participando de diferentes comissões técnicas, de estudo 
e de trabalhos. 

IV- Cumprir, adgtari e respeitar as disposições estatuárias, as resoluções da 
diretoria executiva, o regimento interno, bem como as decisões dos órgãos 
diretivos da "Apare. 

V- Informar, pe eSCrito, aos órgãos diretiVos da Apae, quando identificar 
qualquer suspéita de irregularidade no funcionamento de serviços, para 
averiguação e providências. 

VI- Submeter aff,j)ropostas. de alteração do Estatuto da Apae à apreciação e 
à aprovação do:' Conselho de Administração da Federação Nacional das/  

Apaes.  
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Seção V 
Daí Penalidades Aplicáveis aos Associados 

Art.19 As infraOés ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer 
natureza cometidas pelos associados acarretarão procedimentos e 
penalidades apl4ados pela Diretoria Executiva da Apae, nas modalidades 
de advertência, s Ospensão e exclusão. 

I- Adverthcia para punir faltas leves conforme sejam definidas e 
regula4ifentadas pelo Conselho de Administração, a qual será 
aplicada: pelo Presidente da Apae; 

• 
II- Suspeito do direito de votar e ser votado pelo prazo de 08 (oito) 

anos p a os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de 
AdmiiiiStração e do Conselho Fiscal; 

III- Excluáô do quadro social, quando as infrações consistirem em 
desviat§!àe ética do associado como componente do corpo social, 
dos compromissos, padrões de conduta, filosofia, Estatuto, 
Regula%ento e Resoluções da Apae, da federação das Apaes do 
Estadck4 da Federação Nacional das Apaes; 

§ 1°  A excluWão será deliberada e aplicada pelos membros da Diretoria 
Executiva, Ád' réferendurn do Conselho de Administração para punir 
faltas muito }graves. 

§ 2°  Fica akSegiurado prévio direito de defesa a todos os associados 
quando l 	i 9hes rem imputadas as infrações previstas neste artigo, 
cabendo-lhkáiRda, na hipótese de suspensão e exclusão, recurso para a 
AssembleiaPerà1, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da.ftificação. 
§ 3°  A exclizSão considerar-se- à definitiva se o associado não recorrer 
da penalida4, no prazo previsto no § 2°  deste artigo. 

5., ! 

	

N3 	i 

" 

	

I 	, 

• 

• Á 

12 

   

   



e • 

11  

"• Proc.. 
Ass. 

;, 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULW., 
E DOC. E DAS PESSOAS JURIDICAS 

COMARCA DE GUANAMBI - BAHIAI 

Dalci Rodngu 	mandes • Oficel 

..AP~ 

• 

Seção VI 
Do Pr,Ocesso de Apuração de Irregularidade na Apae 

II 

TI 	

lI 

Art. 20 Diante L irregularidades na Apae, será constituída Comissão de 
ética designada Pela;  Federação das Apaes do Estado e/ou pela Diretoria da 
Apae, que nã4J,Séja pade das denúncias apresentadas, marcando-se 
apresentadas, rOcándo-se prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a 
defesa que tivki;, ;assegurados aos denunciados a ampla defesa e.  o 
contraditório. 

I- O não atendânento, pelo associado, aos termos da notificação,. sujeitá- 
lo-á aos POcedimentos de advertência, suspensão ou exclusão, 
decretados fida Diretória Executiva da Apae "ad referendum" do 
Conselho delAdrninistração. • ;;,. 

• 
II- À Comissão:de Ética compete apurar os fatos noticiados encaminhando 

relatório cirçunstanciado para a Federação das Apaes do Estado e / ou 
para Diretoriã da Apae, que expedirá parecer conclusivo; 

3  'I • 
III- A análise 41s relatórios será feita pela Diretoria Executiva " ad 

referendum 	Conselho de Administração da Federação das-  Apaes 
do Estado t/ ou da Apae, que expedirá parecer recomendando a 
aplicação (*Penalidades previstas no art. 19; a intervenção na Apae ou 
ainda arquiento da denúncia; 

IV- Caracterizadá á necessidade de Intervenção, caberão aos interventores 
todos os atas.. dá gestão na Apae, incluindo negociação com o Poder 
Público, a',értó.  das dividas, regtilarização da documentação, 
continuida4 ià.4; atendimentos e dos projetos já existentes , contratação 
e dispensa cfp.ftihcionários, entre outros; 

V- A intervençâo, términará com a eleição, da nova Diretoria da Apae, qu 
assumindo p pargo responsabilizar — se — á por dar continuidade aos 
trabalhos iniciados, dentro do padrão de ética e unidade do ovimento • 
Apaeano; 
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• à 
nos casos e,r'ri: que todos os procedimentos adotados pela Federação das 
Apaes do Estádo no processo de intervenção, não sejam capazes de 
superar as dificuldades existentes na Apae, caberá a esta mesma 
Federação dóthunicar a Federação Nacional das Apaes para aplicação 
da sanção ■zinsistente, na cassação da autorização do uso do nome, 
sigla e símOdlo Apae, com remessa dos fatos apurados ao Ministério 
Público Estzid ual e Federal, se for o caso, para as providências cabíveis, 
dando — se 4ripIa divulgação no município; 

VII- os procedn*tos parai aplicação das penalidades serão regulamentados 
no• Regimento Interno ou por meio de resoluções baixadas pela 
Diretoria EXecutiva da Apae " ad referendum " do Conselho de 
Administra ao; 

VIII- o recurso;v de qualquer penalidade aplicada terá efeito devolutivo e 
será dirigiddiá apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária . 

CAPITULO III 
DA ORGANIZAÇÃO, DO FUNCIONAMENTO E DA 

ADMINISTRAÇÃO DA.APAE 

Seção 
Da. Organização 

; • 
Art. 21 — São órkãos da Apae responsáveis por sua administração: 

I — Assembleiaéral;. 
II - Coriselho dé Administração ; 
III - Conselho r.Mcal;  
IV — Diretoria EXecutiva; 
V — Autodefensbría; 
VI-Conselho Cáisultivo 

F4s." 
proc. 

'4 
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'• 
§ 1° Os meiribrps dos Conselhos. de Administração e Fiscal, e os da 
Diretoria Exe4tiNfa deverão ser associados contribuintes da Apae há, pelo 
menos, 1 ( üm}i ano, preferencialmente com experiência diretiva no 
movimento apWano, quites junto à tesouraria , não sendo remunerados sob 
nenhuma forma; para o exercício da função como integrantes voluntários. 

f. 1 
§- 2° no caso 4, procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, 
sendo que o otitõrgante e o outorgado deverão ser associados da Apae. 

§ - 1° Não seiàdmite mais de uma procuração por associado especial ou 
contribuinte. 

§ '" 4° A AssNibleia Geral será instalada pelo Presidente da Apae. Na 
sequência, serp.-procedidas as eleições do Presidente e do Secretário da 
Assembleia parai conduzir os trabalhos. Havendo mais de um candidato 
para os cargo§"1de Presidente e Secretário da Assembleia Geral,, serão 

constituídas ch`àpias pára votação direta. 

§ - 5 ° Em can, de empMe para os cargos de Presidente e Secretário da 
Assembleia, con4iderar —.se — á eleito há mais tempo no quadro social da 
Apae. 

§ 6° Caberá ac Presidente da Assembleia Geral Ordinária passar a palavra 
ao atual Presidiste da Apae, que fará a prestação de contas do seu mandato, 
apresentando d;! balanço e so relatório de atividades,, submetendo — os à 
aprovação da atgenábleia geral. 

• § 7° Na sequência, será realizada a eleição por votação secreta, sendo 
permitida por 4lan?ação, quando se tratar de chapa única. 

Li L 

)fí 

Art. 24 - A convocação da Assembleia Geral far-se-á por notificação aos 1,, 
associados, por. meio de boletim, e-mail, circular ou outros meios 
convenientes e :,por publicação em jornal de circulação no mun io da 
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V. 

Apae, admitindoSel como,alteinativa, editais afixados no quadro de aviso 
da Apae, e nos áOpais lugares públicos do município, com antecedência 
de, no mínimo, 0. (trinta) dias. 

§1° No edital 
a, 
	convocação da Assembleia Geral Ordinária ou 

Extraordinária, Merão constar a data, horário, local e a respectiva ordem 
do dia. 

! 
§2° a Assemb10 Geral, instalar-se-á, em primeira convocação,. com a 
presença dá mpria dos , associados, e, em segunda convocação, com 
qualquer numera` meia hora depois, devendo ambas constarem nos editais 
de convocação, 0o exigindo a lei, quórum especial. 

Art.25. Á AsWmbleia Geral, órgão soberano. da. Apae. compete. 
exclusivamente 

9 ; ! 

1["" 	homologar as alterações do Estatuto; 
II- 	decidira sobre fusão, transformação e extinção da Apae; 

r  III- eleger, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de 
AdminiStração e do Conselho Fiscal; 

IV- destituL'ir.. membros da Diretoria Executiva do Conselho de 
AdmiOtração e do. Conselho Fiscal; 

V-- aprov4;: o- relatório de atividades e ás contas da Diretoria 
Executiva; 

VI- verificar a qualificação dos membros do Conselho Consultivo e 
proclain 'á-los, na forma estabelecida neste Estatuto; 

• 
VII- apre&Ar recursos contra decisões da Diretoria. 

Parágrafo único. As Assembleias Gerais realizar-se-ão, 
preferencialmente, na sede da Apae. 

• 
Art.26 A .A:sembleia Geral Ordinária reunir-se-á de três. em três anos, 
no mês de novembro, para os fins determinados nos incisos III e VI do 
artigo 25. 

16 	.A.4.) 

  

i 



.1: 
	jl  

;; Sj 

Proc. 
áss.. 

e 7 
CARTÕRIO DE REGISTRO DE TI ^5 

I DOCI E DAS PESSOAS JUR IMAS. 
COMARCA DE GUANAMBI BA1-71A 

Dolo Rodn,  • 'eis Fernandes lis 

Lea:filszjaghlte Pais B AmFans Rus Exeepc1Unlls e101~M_III  
soemo...os cr" Rro11TR.OSxo cwardato as Enramas oacsers2rres 61190.7411. 

1.7711.0.0a •0111.1C. O Cf." ..7701C1.41. 	0.77.9. omino  1,71771 
V771117•02 .771.7C" 	la 4.• ,CM1.1 

.1.1771.‘015 • Unrc.•.•02ÉRK. ta .7,0517 O DE niC2:92 
1.1.0.1.7.0 	COMICLMO 	OL .2".1V7 SOCIAL PEDE 0.771:07,0.7102.".7. 

7.110.17. A 7-Co~ Ifikaaf.l DRS "I.C2 1.0.1 0-0.0 meR,T, 
SEDE - RUA *Cr.a"... OS*1170.70 • OLEIRO. r-01,0 ~773 941.2 -071. • eco owoo.eco . ouowooda..e. 

';i1' 
Parágrafo único';'; Com exceção do ano de eleição da Diretoria da .Apae, o 
relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva previstos no 
inciso V do art45 serão submetidos a aprovação da Assembleia Geral.  
Ordinária, especialmente convocada para esse fim, até o dia 31 de maio de 
cada ano, com base nos demonstrativos contábeis encerrados em 31 de 
dezembro do ano 'anterior. 

ART.27 A Assánbleia geral Extraordinária será convocada pela Diretoria 
Executiva, pel'o:' Conselho de Administração ou, quando houver 
requerimento assinado, por, no mínimo, um quinto dos associados em dia 
com suas obrigkões sociais financeiras, para os fins indicados nos incisos 
I, II,IV e VII do 'artigo 25, ou para tratar de assunto especial, determinado 
na sua convoca0o. 

• 
Parágrafo único; rara fms .do disposto nos incisos I e IV do artigo 25, será 
exigido o voto concorde da maioria simples dos associados da Apae na 
Assembleia Gdal.Extraordinária especialmente convocada para esse fim . f 

1.••  

Seção III 
Do Conselho de Administração 

Art.28 O Conselho de Administração, composto de, no mínimo, 05(cinco) 
membros, será êleito pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os associados 
em pleno gozó;:ide seus direitos, bem assim quites com seus deveres 
associativos previ stôs neste Estatuto. 

§1° O mandato ri.1:? s membros, do Conselho de Administração será de 3(três) 
anos, permitindo-sei a reeleição . 

A 

§2° No caso de.opon-er vaga ou impedimento de alguns dos membros do C 
ser tomada na Primeira reunião do Conselho de Administração que se real 
Conselho de Administração, o preenchimento será feito conforme decisão 
ser tomada na primeira reunião do Conselho de Administração q e real 
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§3° O Conselhodel  Administração reunir-se-á ordinariamente de 06 em 06 
meses, obrigatoparriente, mediante convocação da Diretoria Executiva, ou 
de, pelo menos, .1/3(um terço) de seus próprios membros. 

§4° As decisões jdo Conselho de Administração serão tomadas por maioria, 
com a presença ‘o mínimo, 2/3(dois terços) de seus membros. 

§5° Os membros" da Diretoria Executiva poderão assistir às reuniões do 
Conselho de Administração e delas participar, sem direito a voto. 

§6° As reuniões do Conselho de • Administração serão presididas e 
secretariadas Mo Presidente e pelo Diretor Secretário da Apae, 
respectivamente cabendo 4.45 Presidente o Direito ao voto de Minerva . 

Art.29 Competêáo Conselho de Administração: 

I — aprovar o Regimento Interna da Apae; 

II —emitir parecer, para encaminhamento à Assembleia Geral, sobre as 
contas da Direioria Executiva, previamente examinadas pelo Conselho 
Fiscal; 

III — aprovar o -)lano Anual de Atividades da Apae, o seu orçamento e as 
propostas de deàpesas extraordinárias; 

IV — examinar o relatório de atividades da Diretoria Executiva e a situação 
financeira da Ati9e,iem cada exercício; 

. 
V — responder à,'s' co;tisultas feitas pela Diretoria Executiva; 

f. 

VI — deliberar,: em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos 
omissos neste Estatuto e no Regimento Interno; 
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VII — examinar deliberar sobre á politica de atendimento à pessoa com 
deficiência inteléchial ou múltipla no âmbito da Apae; ti 

• 

VIII — referendáttou não, bem como rever, quando for o caso, penalidades 
aplicadas pela dkOtoria Executiva; 

?!: 
IX — aprovar (kiu. ' não o nome do Procurador Jurídico e do Procurador 
Adjunto, indicaS pela Diketoria Executiva; 

X preencher a ;gagas que se verificarem no Conselho de Administração e 
do Conselho Fiá0l, 

• 
, n

omXI — 	 es omes :para as vagas na Diretoria Executiva, indicados 
pela mesma, pêrmanecerido os que desta forma forem investidos no 
exercício do cargb pelo restante do mandado dos subsídios; 

XII — escolhep, 11)()I. meio de voto secreto, um nome dentre aqueles 
apresentados peia Diretoria Executiva, como candidato à.Presidência da 
Ãpae, permitin4se ao mesmo indicar toda a nominata para o Conselho de 
Administração, ';'óConsellio Fiscal e a Diretoria Executiva. 

XIII — assumir .1: presidência da Apae„ no caso de renúncia ou destituição 
da Diretoria Exêtttiva, por indicação de três de seus membros, convocando 
Assembleia Genál Extraordinária para eleição da Diretoria Executiva no 
prazo máximo de! 

 
60 ( sessenta) dias; 

-..1: 

— aprovara  àlienação ou aquisição de bens imóveis 
ç! 

	

	
; 

• 

XV — aquisição e' alienação de bens de que trata o inciso XIV deste artigo, 
somente- será permitida se aprovada por decisão de no mínimo, dois terços 
de seus membroír• ' 

XVI — aprovar por,; no mínimo, dois terços dos votos dos seus membros, a 
obtenção de finàfitiamento referido no inciso VII do artigo 35. 

P". 
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1,•• 
XVII - Estabelecer o valor mínimo da contribuição para os associados 
contribuintes, análinente, na primeira reunião; 

XVTIl — Aprov4;0 regulamento de compras, alienações e contratações de 
bens, obras e serviços que deverá ser utilizado de maneira obrigatória na 
forma do quantd dispuser. 

,f 

■. 

I" 

t 

Art. 30 O Conâelho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 
( três) suplentes; eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, dentre 
associados em Pleno gozo se seus direitos, preferencialmente com 
experiência administrativa;  contábil e fiscal. 

O mandato,4os membros do Conselho Fiscal será de 3 (três) -anos, 
permitindo — se,  á reeleição. 

§2° Em caso á e vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até saí termino. 

s, 	• 

Art. 31 — Compete ao Conselho Fiscal: 

I — reunir — se rld mínimo 2 vezes por ano, examinar e dar parecer sobre as 
contas da Diretória Executiva da Apae, deliberando com a presença de seus 
membros titulàres,, convocando — se seus suplentes, tantos quantos 
necessários, no .0.sq de ausência, renuncia ou impedimento; 

11 — examinar livros de escrituração.da entidade; 

III — examinar balancete semestral apresentado pelo Diretor manceiro, 
opinando a respeito; 

• 

20 	Sx, 

Seção IV 
Do Conselho Fiscal 
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IV — apresentai-  relatórios de receitas e despesas, sempre que forem 
solicitados; 	ti 

•=; V — opinar sobre aqUisiçãoe alienação de bens; 
r• 

VI — promover gestOes para o correto funcionamento fiscal da instituição; 

VII — fornecer, b:brigatoriarnente,, a cada seis meses, relatórios da situação 
fiscal e sugestd9S, 'quando; necessário, para prevenir e corrigir problemas 

VIII — opinar sabre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e 
sobre as operaçôd,á patrimoniais realizadas. 

Parágrafo Único,! 10 Conselho Fiscal poderá utilizar — se do assessoramento 
de um Auditor,..:clé um Contador ou de um Técnico em Contabilidade, se 
assim necessitar,. 

21' 

1  

.t r1 	

Seção V 
r. 1  I 

i 
	Da Diretoria Executiva 

o li 

Art.32 A Diretor,rã Rxecutiva da Apae será composta de,, no mínimo : 

— Presidente; 
II — Vice — Presidete; 
III — 1° e 2 ° DitWóres Secretários; 
IV — I' e 20  Dir41 pres Financeiros; 
V — Diretor de És.Atriinônio; 
IV — Diretor Soâiã. 

:r: 

§1° A Diretoriá. Executiva será eleita em Assembleia 
cada 3(três) aos):  convocada especialmente para este 

fi t. 

 1.  
"J. 
13.  

41 '1 

I 

posteriores. 
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§2° O mandato Apsi membros da Diretoria Executiva será de 3(três) anos, 
permitindo-se unhá reeleição consecutiva . 

v 
§3° Ao. Presidente; é- permitida concorrer somente a- 1(uma)reeleição 
consecutiva, poOido ocupar, porém, Outros cargos na Diretoria Executiva, 
exceto o de Vice-Presidente e os de Diretores Financeiros . 

t1 
Art.33 A Diretorkiá Executiva reunir-se-á, no mínimo de 02 em 02 meses, 
sendo necessária 'a presença de, pelo menos, cinco de seus membros, para 
as deliberações t  

N„ 
§1°As deliberações. da Diretoria serão tomadas por maioria simples de 
votos dos meml*ros presentes. 

§2° O Presidente terá, além do seu, voto de Minerva nos casos de empate . 

f1.11 
§3° Perderá. o;Oari' dato qualquer dos membros da Diretoria Executiva, 
aquele que, seinl Justo motivo, deixar de comparecer a três reuniões 
consecutivas daOiretoria, ou a seis, altemadarnente. 

. 1; 

	

1. 	Seção VI 
'.15 as Atribuições da Diretoria Executiva 

	

, 	• 
Art.34 Compete,:à Diretoria Executiva: 

I — promover e fdinéntar a realização dos fins da Apae; : 	1 

	

11. 	• 

II — elaborar oNgimento Interno da Apae e submetê-lo à aprOvação do 
Conselho de Adininistração; 

i,.;' 

III — lavrar em ata a aprovação e a admissão de novos associados; 

22 	!yj.4.9 
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IV — lavrar eri. f...aSa o pedido de desligamento do associado e a sua 
aprovação, não 'abendo negativa da solicitação. 

V — Elaborar e •ii,brileter ao Conselho de Administração, em até 60 dias do 
inicio do exerc4O, o plano anual / plurianual de atividades da Apae, o seu 
orçamento e as impostas de despesas extraordinárias; 

• 
VI — Submeter suas contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando -
as posteriormente;,aó Conselho de Administração para parecer, remetendo -
as', a seguir; à ASSerhbleia Geral para aprovação; 

•t) 	• 

VII — submeteirláo Conselho de Administração, o relatório de suas 
atividades e a situação financeira da Apae, em cada exercício; 

7 
VIII — construir

),
omissõesi especiais encarregadas da execução dos fins da 

Apae, supervisióriando sua atuação; 
!.> 

IX — criar os caiVOs: necessários aos serviços técnicos e administrativos,, 
A, r , 

X — promoveCliampanhas 'de levantamento de fundos, aprovadas pelo 
Conselho de AdMinistraçãO; 

XI — convocar ' 'a AsseMbleia Geral e as reuniões do Conselho de 
Administração; ,, 

XII — pagar as cotgibuições,à Federação Nacional das Apaes ; 

XIII — respeitar: e, fazer respeitar o presente Estatuto, o Estatuto da 
Federação das JApaes do Estado e o Estatuto de federação Nacional das 
Apaes 

XIV — promoNer a participação da Apae em Olimpíadas, Festivais, 
Congressos .e eri,i':olitros eventos ; 

1.5 

;." 
4.. 
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XV — adquirir 	alienar bens moveis e imóveis, após aprovação do 
conselho de AdSMstração, nos casos que couber; 

XVI — receber effazer doação ad referediun do Conselho de Administração; 

XVII — indicart:ao Conselho de Administração o nome das pessoas que 
possam ser apioVadas para exercerem o cargo de Procurador Jurídico e 
Procurador Adjg\rito 

XVIII — estab,eleber o- valor- da contribui-0.o para- os- associados-
contribuintes; 

XIX — dar conhecimento ao Conselho de Administração, na primeira 
reunião deste, dás penalidades aplicadas aos seus associados; 

XX — convidar ''os membros do Conselho Consultivo para participar dos 
eventos realizados pela Apae.; 

5.0(1 — apresent:ar ao- Conselho- de Administração; com- até- 60- (sessenta)-
dias de antecedàficia da data de realização da Assembleia Geral Ordinária, 
os nomes dos., candidatos à Previdência da Apae, garantindo-se ao 
candidato a Presidente escolhido a indicação dos nomes para concorrerem. 
na  Assembleia ;feral Ordinária aos demais cargos da Diretoria Executiva, 
do Conselho dedministração e do Conselho Fiscal; 

XXII — indicar »onies para preenchimento das vagas que se se verificarem 
na Diretoria EX•èCutiiva, no curso de mandato, submetendo-os ao referendo 
do- Conselho- deVÁdi 	- tração.; 

§ 1°. Não caberá a indicação de nomes para preenchimento das vagas na 
Diretoria Executiva;, simultaneamente, para os cargos de Presidente, Vice- 
Presidente, Dir4ores Financeiros e Diretores Secretários, devendo, nesse „ • 
caso, ser convocada Assembleia Geral para eleição dos membros que 
ocuparão tais ckàoá na Diretoria Executiva; 

§ 2°. As contaNencionadas no inciso VI e VII dev 
,• n  

24 
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Te. 

-I; 

a) Observar •¡:4 princípios fundamentais de contabilidade e as Normas 
Brasileiras i1e contabilidade; 

b) ser pub4'4das na pagina da Internet a Cada encerramento de 
exercício fiscal-  juntamente com o relatório de atividades e 
demonstrOes- financeiras da entidade; incluídas. as. certidões. 
negativas "de débitos com a previdência Social e com o Fundo de 
Garantiab Tempo de Serviço. —FGTS, colocando-os à disposição 
para 	de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em 
diário ofrOil quando forem exigidas. 

' § 3P.- Para fins :do que dispõe o parágrafo anterior, na impossibilidade de 
disponibilização) b.à página eletrônica, cada encerramento do exercício 
fiscal-  juntainnte com o relatório de atividades e demonstrações 
financeiras' da. entidade., incluídas. as. certidões. negativas. de- débitos• com- a 
Previdência Social e com. o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS deverão ser publicadas obrigatoriamente em diário oficial do Estado 
ou município melo Município ou em jornal de grande circulação no Estado 
para exames de:WMquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário 
Oficial quando fókm exigidas. 

! • 

• Seção VII 
Das Atribuições dos Membros da Diretoria Executiva. 

Art. 35 Compet0 ao 1Presidente. 

;, 
1 — assegurar o ;;pleno funcionamento dos serviços da Apae nos seus 
aspectos legais,làdánnistrativos, técnicos e pedagógicos, com o apoio do 
Conselho de Adiei" *Stração; 

convocaiç.  a 1 Assembleia Geral, as reuniões do Conselho d 
Administração, ó Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; 

III — represent40 :Apae, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
perante as entiMes de direito público e privado; 

I3  
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IV — 	a Apae judicialmente, cabendo-lhe impetrar mandato de 
Segurança cole 	;e outras ações judiciais, em defesa dos interesses da 
associação; 	• 

VI — dirigir a Allae;;  ressalva a- competência- do- Conselho- de Administração;  
atendendo à 0-feita consecução de seus fins, podendo delegar, 
parcialmente, siiáS atribuições; 

VII — assinar cheques,, Contratos de empréstimos bancário,, ordens de 
pagamento e dái-isiserências bancárias conjuntamente com o 1° Diretor 
Financeiro ou cS fo seu substituto estatuário, no exercício do cargo, para 
pagamento das dbrigações financeiras da entidade; 

VILA- os recuos fmanceiros encontrados no artigo VII, deverão ser 
movimentados por meio dp cheques nominais assinados pelo Presidente e 
pelo 1° Diretor:Financeiro ou por meio eletrônico, inclusive por meio de 
cartão magnéticr3;. 

• 

VILB -Na hipóté Se. de a movimentação dos recursos efetivar-se por,  meio 
de cartão magyAico ficai autorizado ao Presidente ou ao Tesoureiro a 
utilização dessé:Si l meios de pagamentos, transferências, saques, emitir 
extratos, enfim ;oiFlas as operações fmanceiras.necessárias a movimentação 
dos valores. 

VIII — instalar;) práver-  e- supervisionar-  assessorias- e coordenadmias que-
julgar necessári, Constituindo um colegiado com concepções, diretrizes e 
ações unificada; 

;,; 
IX — zelar pelo conhecimento,, utilização e aplicação dos Estatutos,.  
Regimentos e l'egi!ilamentos em vigência, pelos Diretores, funcionários, 
técnicos e volÁtáribs; 

X — ratificar de -Modo expresso, à Federação das Apaes do Estado e à 
Federação Nacibrial das Apaes, o compromisso de aderir, acatar e respeitar 
seus respectivoSi4statutos-; 

XI — cumprir eljazer cumprir as prescrições deste E 	to, bem como as 
diretrizes estab4Wcidas no Regimento Interno APA 

; :! , 
,1 
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•Á ,  
XII — Submeter` eviamente os contratos, convênios, termos de parceria e 
minutas para o 1.reeer do procurador jurídico. 

§- 1° O Presidente: será- substituído;  em- suas. faltas;  licenças- e- impedimentos;  
pelo Vice-Preside te; 

§2° Para fins d obtenção.  de financiamento referido no inciso VII deste 
artigo, serão exigidas as aprovações da Diretoria Executiva e do Conselho 
de Administraç'a'fflp.; Por, no mínimo, dois terços dos votos; 

Art. 36 Compete ao Vice-Presidente. 

I — substituir-o- /residente' ení suas. faltas; licenças- e impedimentos-, 

II — exercer funções e atribuições supletivas que lhe forem confiadas; 

Parágrafo. Unico.:Em casorde renúncia, destituição. ou morte. do. Presidente, 
o Vice- Presideik(e assumirá a Presidência até o fim do mandato,. valendo 
para todos os çéfeitos, independente do tempo do exercício como o 
cumprimento de um mandato. 

Art. 37 Competç.  aoi 1° Diretor Secretário. 

I — secretariar 4,A§sembleias Gerais, as reuniões da diretoria Executiva e 
as do Conselho e dministração, redigindo suas atas em livro próprio; 

II — superintender o funcionamento de todos os serviços de secretaria e 
divulgar as notiUas das atividades da Apae; 

i ■ 

III - exercer funcoes e atribuições supletivas que lhe forem confiadas; 

IV — entregar dós membros da Diretoria Executiva, na primeira reunião do 
mandato, cópial !:ci  ('? Estatuto da Apae; 

VI — exercer a:,presidência da Apae no caso de imp 	ento temporário, 
não superior a 06 'meses, do Presidente e do Vic: 	ente; 

II 
I 
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Art. 38 Competê: aoi 2° Diretor Secretário: 

	

if.1 	• 

I - substituir Ni -1° Diretor Secretário em. suas faltas, licenças e 

	

Fi . • 	. 
impedimentos; , • 

. 
II --assumir o mandato

, 
em caso de vacância, até o seu término; 

III 

 

- exercer funi,eõeá e atribuições supletivas que lhe forem confiadas; 

	

ti 	! 

Art. 39 Compet1' 1° Diretor Financeiro: 

I — elaborar a',: previsão orçamentária, semestralmente, e submetê-la à 
aprovação da Dketoria Executiva; 

t.  t 
II — conservar Sol3 sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos 
ao departamentO: financeiro; 

TIT — assinar cheques,, contratos de empréstimo bancário e/ou ordens de 
pagamento corOrnamente com o Presidente ou com seu substituto 
estatutário, para pagamento das obrigações financeiras da Apae; 

I V — promoverre,;dirigir a ;arrecadação da receita social, depositá-la aplicá-
la de acordo corrifdecisão da Diretoria Executiva; ! 

!,!! 
V — fazer pagaiflentim nos limites ou pela forma estabelecida por decisão da 
Diretoria Executiva; 

VI - manter eriV dia a escrituração da receita e da despesa da Apae,, 
contabilizá-la s6i1 a 'responsabilidade de um contador habilitado; 

VII - apresenta 	Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatório 
anual sobre a sNia4ão financeira e a prestação de contas, que deverão ser 
encaminhados à'of;  Conselho Fiscal para exame e parecer, fornecendo a esses 
órgãos- as- inforrienCr'es- compleffientares- que- lhe forem- solicitadas; .11 

1".  
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VIII — o Diret ,rtiFinanceiro poderá utilizar-se do assessoramento de um 
contador ou deijk4 técnico em contabilidade, de um funcionário da Apae ou 
de um prestador`" ide:serviços para o exercício dessas atribuições; 

Art.40 Competekào 2° Diretor Financeiro: 

I — substitui“o. :1° Diretor Financeiro em suas faltas„ licenças e 
impedimentos; 

II — assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

ITT 	
• 

- exercer funk..ões e atribuições supletivas que lhe forem confiadas; 

Art. 41 Competi ao Diretor de Patrimônio da Apae. 

1— supervisionar',9  ', zelar e inventariar o patrimônio da Apae. g  

ter-sob- sua guarda e- responsabilidade' os- bens' patrimoniais- da Apae-. 

III - providencir,a escrituração do material permanente da Apae, mantendo 
essa documentação em ordem e em dia. 

Parágrafo único, 0i Diretor de Patrimônio poderá contar com o apoio de 
profissional esieàalizado. 

• 

Art. 42 Competre, ,ao Diretor Social, de acordo com a orientação da Diretoria 
Executiva: 

• k; 
I- organizar a,Oãividades sociais; 

TI — elaborar o p"rograma de solenidades; 

III — realizar evêritos sociais com a finalidade de promova a instituição. 
1.1 

IV — promovâ l eventos com finalidade de 	ecad fundos, após 
aprovação da Diretoria Executiva; 

; 

. • 
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Seção VIII 
..Da Autogestão e da Autodefensoria 

.); 
• 

Art. 43 O progi-;ãina Nacional de autogestão e autodefensoria tem corno 
finalidade contriMiil-  para o desenvolvimento da autonomia de pessoa com 
deficiência intelêchlial e múltipla, frente à sua realidade;  ampliando sua 
possiblidade dei 'átUar, influenciando o cotidiano de sua família, da 
comunidade e da 'sociedade em geral. 

Parágrafo ÚnicC O -Programa Nacional de autogestão e autodefensoria cria 
espaço institucOial para a inserção dos autodefensores na estrutura do 
movimento; asskurando. a participação. efetiva da• pessoa com deficiência-, 
preferencialmeniS'intelectUal e múltipla, nas Apaes, Federação das Apaes 
dos Estados e FOcração Nacional das Apaes. 

'Art. 44 Os autodefensores serão eleitos nos fóruns de autodefensoria em 
Assembleia Ge01 Ordinária, a cada 3 (três) anos, convocada especialmente 
para este fim, péi4nitindo-s.e urna reeleição consecutiva. 

• 
§1° a autodefensoria será composta de 04 (quatro) membros sendo dois 
afetivos, um do:,,'exo masculino e outro do sexo feminino, e dois suplentes, 
um- dos- sexo' maScUl]ino. e. outro. do- sexo- feminino.. 

§2° poderão Sp
;
r, eleitos autodefensores as pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla que estejam matriculadas e sejam frequentes nos 
programas de atendimento da Apae. , . 

Art. 45 Compew aos autodefensores: 
I 
, 

1— defender os tecesses da pessoa OITI deficiência intelectual e múltipla,. 
sugerindo ações Atile aperfeiçoem o seu atendimento e .sua participação 
em todos os segmentosda sociedade; • 

• . 
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II — participar AM ;  reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administração, Oiriando e. votando sobre assuntos de interesse da pessoa 
com deficiênciaSeleetual,e múltipla; 

III 	
: 	R 

— participaGF10S eventos promovidos e organizados pelo movimento 
„ apaeano; 	.t. 

IV - votar e ser yOtado para os cargos da autodefensoria. 

Seção IX 

o ti , 
Art. 46. O Conklho Consultivo 
Apae. 

§ 1° Somente poUerão integrar o Conselho Consultivo os ex-presidentes que 
tenham concluík■ o mandato sem interrupção motivada por: renúncia, 
destituição, afas'tain.. 	ento por denuncia: 

f, 4 	• 

§2° Ocorrendo H 1  .,éleição de membro do conselho Consultivo para compor ., 
qualquer órgão Apae, a vaga do ex-presidente no Conselho Consultivo 
será• mantida; eXc,  t4 para a Cargo- de Presidente Apae. 

Art. 47 A Assernbleia Geral verificará se o ex-presidente preenche os 
últimos requis4S,. e proclamará a investidura de Conselheiro Consultivo 
no exercício da .ftinão. 

I 

Art.48 As decisOes do Conselho Consultivo são meramente opinativas, n 
tendo força eecútiva, senão quando acolhidas pelo Conselho de 
Administração. 	• 

Art. 49 Competi, 0 Conselho Consultivo:
•  

k 

=? • 

W I • 

Do Conselho Consultivo 

será constituído pelos ex-presidentes da 

„ . 
• 
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1 - atuar como;`;órgão moderador na solução de eventuais conflitos que 
venham ocorrer ht; Movimento Apaeano no município; 

II 	
• t 

—. esclarecei' quando- solicitado. e- f-or possível; fatos e práticas. 
controvertidos oi4 obscuros da historia do Movimento Apaeano, com o fim 
de dar suporte Ailosofia do mesmo; 

I 

lI1 — zelar pela t4i'idade orgânica, filosófica e programática do Movimento 
Apaeano; 

CAPÍTULO IV 
DA PROCURADORIA JURÍDICA 

Art. 50 A proOodoria Jurídica, órgão de assessoramento superior, só 
poderá ser exercida,por pessoa de reconhecida idoneidade e saber jurídico; 
inscrita na Ordem Os Advogados do Brasil. 

Art. 51 O Procubdor Jurídico e o Procurador Adjunto serão investidos nos 
respectivos carOS ou delés destituídos por indicação do Presidente da 
• Apae, após a apájação•doiConselho de Administração.  

u• 
Parágrafo unicof., :01Procurador Adjunto tem a atribuição de substituir -0 
Procurador jurídico fina faltas;  licenças ou impedimentos deste. 

.• 

Art. 52 O Procurádor Jurídico terá assento à mesa na reuniões da Diretora 
Executiva e do Con:elho de Administração, e opinará sobre a juridicidade e 
a legitimidade .delq alquer matéria discutida, exceto se na mesma concorrer 
interesse pessoal.. 

:t. 
r 

Art. 53 Não —iponStitui falta funcional . a manifestação c traria do 
Procurador Jurídi'coisobre matéria de sua competência. 

:. 	. 
Art. 54 Compeig ao Procurador Jurídico: 

'e 

pr ! 32 /4' 
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1— contribuiç&ás:d associados e de terceiros; 

II — legados; 

III — produção eÉVendas de serviços;. 
r 	I 

I 

IV - subvençõe's: e auxílios que vem a receber do Poder Púb .co; 

11, 
33 
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- atuar na ;defesa dos direitos das pessoas com deficiência 
preferencialmentiOntelectual e múltipla; 

- defender os interesses- da Apae; em- juízo- ou- fora- dele; mediante-
expresso mandat do Presidente ou de seu substituto legal; 

.; 
ILI - elaborar, exhminar e visar minutas de contratos e Convênios,. .• 

f).'. 
IV - emitir pareceis sobre matéria de interesse geral da Apae, pronunciando-
se , ao- fmal de Sadá assunto, nas reuniões da Diretoria, sobre a legalidade 
das proposições W.a observância deste Estatuto do Regimento Interno. 

— representarjaridicamente a entidade. junto- às.  repartições. públicas e 
privadas; 

t i 
VI - pesquisar,; Oinpilar , e sugerir legislação pertinente à pessoa com 
deficiência, preférericialmente intelectual e múltipla; 

VII - manter y'aiercambio jurídico, dar interpretação e dar final sobre a 
matéria controfpftida 

VIII- Dirigir oÁs'erwiços. da Procuradoria- da-.Apae. 

CAPITULO V 
h4,S RECEITAS E DO PATRIMÔNIO E DAS. 

PRESTAÇÕES'DE CONTAS 

Art. 55 As I4Celtas da Apae, necessáias 
constituídas pOi: 

à sua manutenção, serão 
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V - doações de qualquer natureza; 
;; 	• 

VI — quaisquerXoventos e auxílios recebidos; 

VII — produto liquido de promoções de beneficência; 
.; 	• 
, 1 , . 

VIII — rendas (1;eeinpregoi de capital ou patrimônio que.possua ou venha a 
possuir; 	.t; 

g.` 

IX auxílios «u recursos provenientes de convenio de entidades públicas 
e privadas. 	;,; 

Parágrafo unicó:' As rendas, recursos e eventual resultado operacional 
serão aplicadoS; integralmente na manutenção e no desenvolvimentõ dos 
objetivos instiáicionais, nó território nacional,. 

Art. 56 O patrirriõnio da :Apae será constituído de bens móveis, imóveis, 
veículos e diremos que possui e vier a adquirir. 

Parágrafo úni.0.1  No caso de dissolução ou extinção, mudanças de 
finalidade ou 4iSs4"ão de suas atividades, o eventual patrimônio liquida 
remanescente será destinado a uma entidade congênere, ou a urna entidade 
pública com ske e atividade no País preferencialmente com o mesmo 
objetivo estatuiái-!ió, e que atenda os requisitos da Lei 13019/14. 

$4! 

• 
	

CAPÍTULO VI 
DAS ELEIÇÕES 

Art. 57 de Três em três anos, serão eleitos pela Assembleia Geral 
Ordinária, os: 'Infmbros da Diretoria Executiva, do Conselho de 
Administraçãoe dg Conselho Fiscal; 

• ,; 

§ 1° A eleiçã4 Será realizada por votação secret 
aclamação, qu,' :do se tratar de chapa única. 

;1 

o permitida por 

34 
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§2° Em caso 40 empate, considerar-se- à eleita a chapa, cujo candidato a 
presidente seja'', associado, ininterruptamente, há mais tempo no quadro 
social da Apael 

Art. 58 A eleiçad da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e 
do Conselho Fica será precedida de edital de convocação, publicado no 
mínimo 30 (triha) dias antes da Assembleia Geral Ordinária. . 

1 - a inscriçãõj de cada uma das chapas candidatas deverá ocorrer na 
Secretaria da 4pae até 20 dias antes da data da eleição a ser realizada, 
dentre as chap4s devidamente inscritas e homologadas pela comissão 
eleitoral. 

11 — somente dáôderão integrar as chapas os associados especiais que 
comprovem a Matricula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano 
nos programaS, de atendimento Apae, e os associados contribuintes, 
exigindo-se, dçstes serem associados da Apae há, no minimo,1 (um) ano, 

'estarem quites4,c,om suas obrigações, experiência diretiva no Movimento 
Apaeano. • ;;. 

III - são inelOgiveis simultânea, sucessiva ou alternadamente para os 
cargos de' Pr4,idente, vice-presidente e Diretores Financeiros, para 
Diretoria Executiva da Apae: cônjuge , companheiro, parentes 
consanguineosou afins até o 3° grau, funcionários com vinculo direto ou 
indireto. 

IV — os- eandidâtos- a Presidente; vice-presidente- e Diretores- Fáranceiros-
deverão aprese:461k no ato da inscrição dá chapa, cópias autenticadas ou 
originais dos Séguintes documentos: 

a) Carteira delde4tidade; 

b) Certidão deregálaridade do CPF; 
'; 

• 
t • 

■ • 
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c) Declaração:de imposto de renda atual ou declaração de próprio punho 
dos bens móveis e imóveis de sua propriedade; 

	

à , 	• 
d)- Certidões- negativas cíveis; criminais. e eleitorais- de. 'âmbito. Municipal;  

Estadual e Eéderal; 

e) Ficha de filiç,ãO de associado da Apae; 

O Declaração 	as penas da lei de não ser inelegível, nos termos do 
inciso VI deite c  artigo; 

; 

g) Comprovante de residência dos candidatos no município sede da Apae; 

h) Termo de coMpromisso; 
'•• 

V - É vedada, a acumulação de cargos por membro do Conselho de 
Administraçãó XonselhO Fiscal.  e Diretoria Executiva da,Apae; 

VI - é vedada á partiCipação de funcionários da Apae na Diretoria 
Executiva, noi)i.  !Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com 
vínculo empreáláticio dir;eto ou indireto. 

Art. 59 O registro de chapas • e os demais trabalhos da eleição serão 
examinados á !éonduzidos pela comissão Eleitoral instituída pela Apae 
por meio de RiéSoJução e regulados pelo Regimento interno da mesma. 

Art. GO- A elékãiy, será realizada; de três em- três- anos; no- mês- de-
novembro, e !apOsse dos membros eleitoS ocorrerá no 1° dia útil do mês 
de janeiro doo seguinte. 

	

Parágrafo únic'ó.! 	caráter excepcional,. se os membros eleitos não 
puderem tomar ,  posse no primeiro- dia útil do mês de janeiro do ano 

,-• 
seguinte à Assenibleia de Eleição, o mandato da atual Diretoria poderá .se 
prorrogado até j' posse dos eleitos. 
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CAPITULO VII 
NI )I 

r. 3, 

	 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6-1 Toda alttração- do-presente- Estatuto- dependerá- de-prévia- aprovação-
da propostâ , pela Federação Nacional das Apaes, devendo ser 
homologad pela Assembleia Geral Extraordinária da Apae, 
convocada On- , pelo menos,. 30 ( trinta) dias de antecedência na 
forma do adi go 124. 

Art. 62 A extinOt• da Apae ou a alteração no nome somente poderão ser 
feitas se dêterminadas e aprovadas por deliberação em Assembleia 
Extraordinária, instalada com a presença de, no mínimo, dois terços 
dos- associas os- em- dia com- as obrigações sociais; cabendo- à Apae-
remeter cói4Àda ata para a Federação das Apaes do Estado. 

§1° Para flisão'.`4, transformação da Apae,. deverá ser observado o que 
• determina ááegislaçãoiespecifica em vigor. 

§2° É vedada 4'; extinção da Apae, sua fusão ou transformação, quando 
houver dertUncia de irregularidade protocolada na Federação do 
Estado etouna Federação Nacional-  das Apaes. 

Art. 63Diretorià Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho 
Fiscal das Apaies cujas Assembleias de Eleição tenham ocorrido em 
mês diversd' estabelecido neste estatuto deverão tomar as providencias 
cabíveis papa, ajustar o período de mandato da Diretoria, reduzindo-o 
ou prorrogOridd-o, devendo ser observado o menor período possível 
para adequição do mandato. 

Art. 64 Os casos óniissos no presente Estatuto serão decididos pela reunião Olip 
conjunta dabiiietoria Executiva e do Conselho de Administração, co 
força estattWria no que não colidir com este Estatuto, aplicando-
subsidiariaeênte o Código Civil. 
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Art. 66 O presente Estatuto. entra em vigor a partir de sua aprovação pela 

Assembleia. Geai Extraordinária e respectivo registro, devendo a 
Diretoria EAdctitiva providenciar a sua divulgação. 
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Relação Nominal Atualizada dos Dirigentes 

Marival dos Reis Magalhães - Presidente 

RG — 1019851 

CPF — 062.640.005 — 82 

Endereço: Rua Vasco da Gama n° 255 apt° 101 

Maria do Carmo Cotrim da Silva — Vice — Presidente 

RG - 01805844 — 21 

• CPF — 221.730.305 — 82 

Endereço — Rua Cassimiro de Abreu — 569 

Manoel Miranda da Silva - 1° Diretor Financeiro 

RG 05.980.041-33 

CPF — 686.031.265 -34 

Endereço — Rua 05 Otacilio Lopes — 431 — Bairro Brindes 

Liná Cotrim Gordiano - 1° Diretor Secretário 

RG — 249819740 

CPF — 462.279.625 — 20 

Endereço — Rua Cassimiro de Abreu — 329 
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Lindalci Maria Candida Cotrim — 2° Diretor Secretário 

RG — 0880687576 

CPF — 984.541.025 - 15 

Endereço — Rua — A n° 278 Bairro Santo André 

Estado Civil — Casada 

Clarismundo Araújo Pereira - Diretor de Patrimônio 

RG — 2968780 

CPF — 273.172.025-68 

Rua — Dr. José Humberto Nunes — 86 Bairro Bom Jesus 

Estado Civil — casado 
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nar fondenrC21 !MU& 

argraIRTARGALHAES 
RU VASCO DA GAMA, 00319 
CENTRO 	 45430000 GUANAM81 

Cod.leCura 	Atual 	r  Anterior 

Rtmcdo rGAM, 00319 
CENTRO 	 46430000 GUANAMBI 

Faixas rie Cens Crl0) Valor (m3) LIG CCM" 
1.2 NORMAL 	0004 
10101 RESIDENCIAL 
2.1 C0MERCIAL 
101AL CONEACIAL 

Expedi-mago 
CONS. AGUA 21 m3 

ESGOTO 

.Vencimento 
	

Total a pagar em RS 

Meai 1.~11 

Cor ! • Turbeetti 	'Clorok Slliárs Parâme5me 
° Pad"P9It2ria 

	

iftisa ll H - 5,61r1",  1 Min.0,2 rai)'- 	Ausente 

'MS  rf de Amotras- Reda 	
..t......______ 

Exigeas  - 	0090 	01390 — 0090----;—. 00.909-0 

• .2 Em ccirifom*lade 	

0095 	0095 , • 0095 	I 0095 	i 0095 
0095 	0095, : , 1 0095 	='0095 • -1. 0095 

1. 	i  
: Anewslos 

á work,* norma ;e Vitt) da AM 

2 
<4  
17. 
ESTE CREDITO FOI C 
,CIARIA DE. DIREITOS CREDITORIOS DE 28/06/2018 
Opila.  PREVISTA PARA PROMINA LEITURA: 12/08/21 
>1  
2 

...9....0tpeNaGEWUNQUWAWNONr4L475003 

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓTICA Evrre.oMinC.410 

PE81W-0004 C002.1-0041 

OECRETO FEDERAL f" 6.44612005 

CONTRIBUIÇÃO 



	

: 	.t.  
o"• 
-- e-------------- 41 	.1  ,,, . 

-,, 	'';,. 	 • 	, Á 	... , 

1".  

	

ni íg 	  

.k4r4r-w  

••• 

• . •..- 

(fe-ficr4~-~60,, 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

- 	ESTADO DA EAHIA 	MAIOR DE 

sEcRzerAmA DA SECAiRANCA PÜELiCA 
INS7r7ÚTO 06 tOBE4TiF;CAÇÃO PEDRO MELLO 

?MD PLA$7.7. 

r 
L.04:1:4:4:0—C1 0-~ 	 04 	 

- 	 -:,,ikfi3NA.7LIRADG rrruLAR 

CARTEIRA OE IDENTIDADE 
1.2•••• 	4.119.1. 

.r... 4̀' 

'1'' '. 
: 

4,',10,5'''. 	VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 	•r,- . 	'' "n 0:Q.& 5,:.  

'' 

-,.. 
.,. 

•.• 
. 

...)i. 

,, 

1A•  

.• 
fiG 	01.805.844-21 	CATA CE 1--.xpEci,Ao 	03-10-201:7 

"..". .,.. 
MARIA D0 CARMO COTRIM DA SILVA  

.. 	i 

rtUAçÃO 
BRAULIO FERREIRA FILHO 

. 	 . 
AMALIA FERREIRA COTRIM 

AlÀ11.1PALEOP DE 	 COATA OE 14.Asr.t. pssNr0 , 
CAETITÉ BA' 	

• 	'. : 	'' 	
14-05-1950' .- 

. DCC CFUGEM 

. 	C.CAS. CM  GUANAMBI:BkDS 	* 

CPF 	SEDE LV B32 FL 293 ''RT .3566 
`,...--,,,, o,  ".• 

`• 	2 21 . 7 3 O . 3 O 5 - 8 2 	'''''k.-t"*.- -`4,-,.1.  ...._. 

'''' a:..aa%'k.:■..A)6•6:7c.  rekh, ". FX  • (ag"-"--"-- 	' 	i  

0.0 ...~ LEI AP 7.116 OE 29/061837,0", 	g& ",~ 

60 ANOS 
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CARMO COMINA DA SILVA 
ERNWAS8±15.41P70~7110,46PRA 

M.OR CRI 
33.79 
19,76 
12,15 
9,75 
0,46 

75.41 

PREÇO (RO 
0,554 oft919 
C 315511957 

ODARTioADE 
61,0001.090 
919000000 

Consumo kmil PAN11.TU$D 
Consumo A,Wo6dN't)-TE 
Acrèsorna Bancien-a ~ELA 
C0/0nb Rum Mica Morecipal 
Atuauzacoo PC.1,-NF 5758754N. 73 12 21 

TOTAL DA FATURA 

Tarifa Social de Enevla Eiettica: criada pele Lel 10433,de 26/04/02 .1p 

=MC_ 1103~WrMing—riVer:~t---  
"utb Arktemop 

Completa de Elstdidads áoEsledo da 86714 
Av Edgard S. 71i0. C6bule.,4 	 CEP 4121400 
CNP.; 15 179520301M ¡Ente. Est. 02473596t6) 1 ir ow.neornegf aragoa com.b,  

rrn  

txfflCENLOGIA 
,r0 

CeF 221.730 305-82 

9114TWIS1GSt 
RESIDENCK. 
Cone MonOrna - Eldástco 

rffiWew—.~~1ff= 

mtn=8" 

CENTRaCUAPtAMBVGLIANANIBI 
GUANAMB! BA 
4,5430-000 

Wardn221r273703= 

75;41 

emenieneritaffiC-4'5” 	 WYe.r..15_1:11 543' 
D

uwà 
 TIPO DA 
RDS40  

ANTERIOR 
20;111%21 LEMN910222 

ATUAL 
2126P2X2 LEV#81.90 

~sumo MN 
a e ,02 

CC4401200 90 C01151110 

cOáegurrt6 muSrE 
1020021 

RI 	310 4.261. 
e1 	1121 04,1121. 
R1 	710 4:75% 

RI 	UR 1112% 
11 	Ma 2101% 
RI 	0.21 111% 

odzysealo 
(1.2~ 

C=45501~~8=2 
% WIOR TO 
77112 5"49N 

045 	ET 

2.05 	098 

.RASE DE 
CÁLLItto  

117,5R 

07,511 
ICMS 
Pr5 
COFP15 

"- 	 • 
11~0.immIErkeRiieda 

II:M~E4tEp ~0E4EIZIORk ~ORME EME".004,10. El.~.1C0t:CCERRIRE En•enE ..11,1020,  
Eár.gragspErEE/JEE no..t meei. ),dur. RIlri 10 AY..42) e ~Mo reeletkiw no zrár Erkt parte é 

orsverA29~2."~c~292~.1 der922.29., ca ~a de kenerpertI2 irar vevtvr regensunçor.4 cceorPahf 
P1.~ ~9~9 Nuca !Imre Murça d9~129,  2 nateiv DJA919,exl~o~ 
(039P11,211,2 40~ re N.~ropoo~~an~1~~treu9/29~29 t. 	ria 
0.0~911. also~vre ve. vp•rve nev~R9 co,  tr,ApindaWAr9 migrá. At ~rim" • AerveçZP.E.1.19. 
wansakiffide 00MP.. 

cardçées 92,A2 de 
Arnme•r1.2111maçlú MED. 

4,201.0) Immvvolan, 
r nrvi(ot granais, temam 91. 

offfo;ripoir• • 
=nua. 0.~111.1.1.1111. 

• leantetanR5  row 

• 

0,1? 

R10 001 

ott 

DISC 
0.1.1,011 12,2 

0,02 	 1.27 

CO) 	2.32 

• v44 

1,,, 	danai 	Inaz 	 1,1011 	 TENSÃO 	oure oavr~ era ~15o 	
71 	

uno, 
3. 	 ke 	13,16 

uee 1212f1..de4nblAkfu• ele 24,123 

role trzaccsion•Fro CEI306IPMCMCM347661kreet~/ne~ hbriliaeLltli 
11119121.991249~1111 ...0,21~11.32~111911.11011,~10911911119RMS401~~ 523211.037.112 

. .. 	 - 	_ .. 	. . . —  

IDARTM7662(19.11C0 W.01/0922 	aNniálaa42022 Tatu* PAG42 (R$) 

No,"A5ps 

3E0 j 	348 	386 

Pra ~ABAM • Arai. verv 991samme 
de werroamme..1.4.14.9a4 
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07112/2021 10/01/2022 4,  

Mensagem: 
Utilize o débito automático em conta corrente. 

Mais conforto e comodidade para você. 
Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195 

2a  Via - Online ESTE CREDITO FOI CEDIDO AO BNDES REF CONTRATO DE CESSAO 
FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS DE 28/0612018 

Especificaç0O 

Consumo Água 15 m3 

Esgoto 

DE 
CONTRIBUIÇÃO 

1 	• ,r • 	• - 	•- • 
PI 

141,60 COFINS 

Valor em R$ 

78,67 

62,93 

• -. 
1,57 
7,29 

VENCIMENTO 
09101/2022 	Total a Pagar em R$ 

141,60 

Multas e juros serão cobrados nas contas a serem emitidas 
nos próximos faturamentos.  

Tarifa 
1.2.001 

N" Hidrômetro 	I Cód. Leitura 
Y11N432910 

	

Leitura Atual 	'Leitura Anterior I Período de Consumo 
091 	000800 000785 	 09/11 A 07112 

!

Endereço da Ligação 
RU 05-0TACILIO LOPES, 431 
BRINDES 46430000 GUANAMBI 

Data Leitura 	 Data Impressão 

Matrícula 	Més/Ano 	DV 

1 	

I Cidade 	
1 DV 	

Consumo em m3; 
84414553 	0112022 	3 	 0369 	7  1  

NomelEndereço para entrega 

MANOEL MIRANDA SILVA 
RU 05-0TACILIO LOPES, 431 
BRINDES 46430000 GUANAMBI 

15 

11 111 1 1 1 1 1 1 

entbaSa 

~ta Imbu de Opa e umemem.e■ 

NOTA FISCAL/CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO 
CNPJ 13.504.675/P001-10 PM. EST. 006E5521 

Contra Administrativa de Behle•CAN 4e Av. er 420 -CEP 41.745-002 

826600000010 416015508508 844145530128 230000000003 

I 	II 
embala 

Weird balaee de dave e mnoarrterrtWa 

I 	

0369 I 7

CIdade DV I 	

000000015 	64414553 	01/2022 
Consumo em m3 Matricula 	Més/Ano 	DV 1 	

141,60 	7 

Valor a Pagar R$ II 
	3 

DV 

28  VIA 

Fls 	16 
Proc.. 
Ass.: 

   

   

   

   

       



Fls." 
Proc.' 
A ss 

29 _..#02?i.e.:";:s'i!g~Y.k,■  
v":-.-----17:tr."-e,0305~ -j',73ã5T,Rit":"48111:0&.7.147,90.4 
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,.......-- -__....,,,,...- --......„....„.t,,:,,, 
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:,,,...,--655-eép.~-:, ,,t,.ns•-_, f-_,:-,•;S,,,,,,,`,...4,--,rei .:....• 'tk'-- -:..or. ..,"-,-1.-,--..V n.9^ 
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Pr  As°sc,Wareef)5: :_ 

• •••• 

Telefordca BrasITS.A. _ 	• 	 4,  • 	 N° da Conta: D0001304259518 
•,'-j Rua Seveía ',tardeis, 1036 = CEP: 41150-000 - Salvador." 	• • 	 •,41 _ • 

14 , - 	GOdigo 	000001431361 • 583/8658 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 	 ',Ze, 	,4 	•   
'. 	• 	 ••■ 	 •-••••••■•• 

MES REFERENCIA*. 02/2022 

DATA DE EMISSÃO: 21102/2022 

CLARISMUN DO ARAUJO PEREIRA 
R DR JOSE HUM195RTO NUNES 86 
CENTRO 
	

2°  Via 
46430-009-GUANAMBI - BA 

.VENCIMENTO j • 11 	VALOR A PAGAR (R$) 

06103/2ó22 156,46 

- 

DEBrTO AUTOMÁTICO -  2 ' 1 

:"L. 	• .1 * 	(C013ANAMatèhowie;ãorit 7;;,.. 
Er CONTA DIGITAL..  

- :;"""•:" 	. 

O 'S BENEFICI03 DO CtLULAR-RÈNOYAM TODO DIA:`21 

mil:6éZsupi COtí-1‘z . (DE 21101/22 A20/132/22) 

o VIVO CELULAR 	 _ 
.2•••••-■--:•••••~04~tr.c.rapr:Ft.Cr■••••••441••■•■• • ::•■••••0••~•■•t 

OUtiOs lanCamerttoS 	. 	, ,7r 	- 	
: 	

• a= 	3,49 

  

156.46 Tut,s1 pagai • 

 

  

Plano contratado I Adicionais contratados 	 Quantidade 	 Valor (R$) 

O vivo CELULAR 	-; 	„ 	 _ 
"*!, 

SEUS NOMEROS VIVO 

Tel. Celular: 77-99948-9585, 77-99906-BM, 77-999094494 

(Caso voce tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App 

Vivo) 

g.  
.42, SUAS BON1FICAÇOES 

Celular Vivo: 3 ritnus Conta Crigrlal 3G9 

Vivo Controle 5GB 
(.3 Serviços Digitais 

Subtotal Vivo Celular 

SUbtotat Plano contratado /Adicionais con dOS "'=1,trata 

Outros Lançamentos 	 Quantidade 

152,97 

152,97 

Valor (RS) 

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo 

Peio aplicativo, voce também pode: 
• Cadastrar o Debito Automático na sua conta e 

receber 393 de Internet todo mes 

• Aproveitar os beneticos do Vivo Valoriza 

Diversos 

Encargos Financeios (Multa e Aros) 

Subtotal 

fflatterifï..,  

FALE COM A GENTE 
Acosse vívo,cOmbrifaleconosco, envie SA4S coma palavra 

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

Pessoas com necessidades especiais de falalaudiçao. ligue 

142. 

4 

••. 

3,49 

3,49 

• 
- Neo exlste(m) valores) pendente(s) até a data de misse° dessa conta - 

Importara: Mantenha apagarem° em dia e Gide o cancelamento dos serviços e suweristo pardal 1 total dos serviços. a (assise° contratual e a incktrao nos ergam do prOnan ao credito. Para pagamento 
epos o vencimento sedo cobrados encargos de 2% aptos de 1% ao mes em coma futura. I Central de AtencTenento ANATEL: 1331,1332 para deficientes auditivos e wirmanateLgovár. PLANOS ANATE': VIVO 
CONTROLE 589:1281POSISMP. Para e prestam de serviços desata nessa fatura incidem os seguintes impostos: BA • 28% IDAS, 0.65% PIS e 3% CORNS para Tel com. SP - 0% ISS, 0,65% PIS e 3% 
COTINS para SVAs. 	 .•• 

• 
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O conteúdo da caimão é verdadeiro. Dou fé. 
GUANAMBI, BA, 04 Cie Ciiitutirá de 2012,5  

Assinatura do Oficlal(a 

F I s 
Proc. 
Ass 

República Federativa do Brasil 
Registro CM! das Pessoas Naturais 

CERTIDÃO DE-CASAMENTO 
CASAMENTO CIVIL 

NOME 

e 
	 CEZAR ARAUJO GORDIANO 

UNA PEREIRA COTRIM 

•' MATRICULA 
139089 01 55 1969 2 00030 289 0002982 19 

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIRO DATAS E LOCAIS DE  
. 	 _. 	. 	._ . 

CEZAR ARAUJO GORDIANO, NASCIDO EM CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, NACIONALIDADE 
BRASILEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE , EM VINTE E DOIS (22) DO MÊS DE JUNHO (06) DO ANO 
DE UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS (1046), FILHO DE IDELMARIO RAMOS.GORDIANO E 
ACRISãÁRAUJO GORDIANO.' 

• 
UNA PEREIRA COTRIM, NASCIDA ÉM GUANAMBI-BA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFISSÃO 
'PROFESSORA, EM SETE (07)130 MÊS DE DEZEMBRO (12) DO ANO DE UM MIL NOVECENTOS E 
QUARENTA E SEIS (1046); FIU-IA DE JOÃO FARIAS COTRIM E ANGELINA PEREIRA COTRIM. 

- 	• 

09  
	 ANO  

11 -1989  

DATA DE REGISTRO POR EXTENSO.. 	. .
-. . 	

.. 	. 	.. 
VINTE DE SEIELEIRO DE um MICNOVECENTOS- 	E SESSENTA E NOVE J 20 . 

REGIME DE anis DO'CASAitiÉNTo 
... 

COMUNHÃO UNIVERSAL DEÉ3ENS 	 - 	 - 	. 	. . .. . _ 

NOME QUE CADA UM DOS CONJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERACNOr .. .. 
ELE CONTINUOU COM O MESMO NOME 
UNA COTRIM GORDIANO . 

OBSEIWAÇOIM / AveReAÇÕE , 	. 

Nada Consta. 

. 	 , • 
, 

. 

NOME pç? OFIO10: CARTONO DE RCPN DE GUANAMBI 
. 	, 

OFICIAL(A): ORCE SOARES RODRIGUES 

MUNICIPIO: GUANAMBI-BA 

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SiN, AEROPORTO VELHO, 
CEP: 46430000 , Tel.: (77)3451-1197 



Gedo Medo kciterchrcco 

• ":.11#. 
• 

1 1 11 11 11 11 111 

000b05000 	rOJk9.01.0121.1.0262. O 

~d 69 1 S72022 	°O 	057 

82660900005-1 44621550820-6 84275 032-6 20000000000-6 

          

          

      

embasa NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO 
CNP./ 12.504 07510001-10 INSC. EST. 015k155T ' 

4* Av .1' 420. Centro Aclinier:trativo 	Bun' - : 
CEP 41.74S-002 

Poc. 	1 	
1 o 

 - 
Ass- 

TIA°Y l'Obli01.0121.1.0262.0000.0 

36/t22 12/Fóeod202de:(71702/22 1'.A1.13S811?266 
Nome/ Etteoroço oxa °nina 
CEZAR ARAUJO GORDIANO 
RU CASSIMIRO DE ABREU, 329 
CENTRO 	 46430000 GUANAMBI 

Cod.Lettura LeItura A
1776 

tual 	isrItu_9 A
1/42

rt'o•tn, 
I   

Ëmle,e5, da Ligar,,3o 
RU CASSIMIRO DE ABREU, 329 
CENTRO 	 46430000 GUANAMBI 

r'"k9stilitti2 ic'fV(SiM° 

Crnsumr 
+:(1,5.1114; voy-N31 UC Vi. Total. 

ATE 6 MIN 	6 32.64 	32.64 
7 A 10 	4 	1.29 	5.16 
11 A 15 	5 	9.14 	45.10 
16 A 20 	5 	9.78 	46,90 
21 A 25 	5 10.93 	54.95 
26 A 30 	5 12,26 	61,30 
31 A 40 	4 13,48 	53,92 
107AL 	34 	 302.51 

CO-PR~ .1'M •,?" c' ',.5s Inc-cm ,rr• 1'3, 

11 

03/2022 ~mu 34 
02/2022 4114•41m 33 
0112022 . ommier '31 
12/2021 11~ 29 11/2021 1 - 
10/2021 em4~44~ 66 

104 

1 

- 34 
98 

Unidades do Consumo • UC Orntivels1 
Consumo por UnIdade(re) 

*Consumo Médio Mensal - Ligação 

EspecificaçáO 

CONS. AGUA 34 m3 
ESGOTO 

Esgoto 60 Ir: cio Valor águe 
Velar (RS) 
302,57 

242,05 

18E11.2-0001 

..., 	 OECIWTOFEUFRaLer 5.4e0 / 2003_ 

.L2 Nolisatum 

9 V-deArriOsnai'-"Éel-e -r-- 	 .- 

Ú .r..-ig,,,PrilWWW:i."E.F.iii,---- çn 
'1 Sm mflurráfaide 	0095 	0095 	0095 	

1095 	0095 1 
fffloas 	-----0030---0092 	0012 

Parárnelms 	cor ..-• torbkiev--- 60;c,-- 	Cl/ -- -ÉS-aiegjiía-  
- 	•_______ ____ __ . 	__.• 	 Thegs 	_ . w, 	_ .4 

0095 	0095 , 	0095 	
0092 	 0092-1 

'.5UM 	5.0 liT 	mn_02 ingil 	(.1 
, 

0092 . 0095 

At mente 1 ' 

, 

anft.~-0 

Untado ker. 

A>mrkoctrea 

çrnecl> cl 

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA EVITE OANIFICA-i0 

ern ►  sa ba 	CNP.1 1350.4.67sr000l -10 tt-ISC. EST.1305135571 
NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO 

-_---neemeeeneivimmeeemeoe...~."'" 	 4' Av. n" 	Cena.° Adav trativo Santa - CA8 
CEP 41 7273.-002 	tido, Deli eRUm,Me 
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DECLARAÇÃO 

Eu, Marival dos Reis Magalhães RG, Presidente da Apae de Guanambi 
declaro que esta instituição dispõe de pessoal habilitado para execução do 
objeto do Projeto a que se propõe , o atendimento as pessoas com 
Deficiência Intelectual, sendo regida por estatuto cujas normas dispõe 
expressamente sobre os objetivos direcionados à promoção de atividades e 
finalidades de .relevância pública e social. Dispõe de Conselho Fiscal com 
atribuição de opinar sobre os relatórios financeiros e contábil, outras 
operações patrimoniais. Consta ainda que, em caso de dissolução da 
Entidade, o seu patrimônio liquido será transferido a pessoa jurídica de 
igual natureza, cujo objetivo social seja análogo ao da extinta, observando 
— se os princípios fundamentais de contabilidade, dando — se publicidade 
por meio eficaz, no encerramento do exercício, bem como relatório de 
atendimento e demonstrações financeiras com certidões negativas de 
Debito com a Providencia Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço — FGTS, sendo colocados á disposição de qualquer cidadão para 
analise e apreciação. 

Guanambi, 09 de Março de 2022 
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RPM - Assa** de Pais e Amigos uns Exceptueis de Goza 
C.G.C. PSOtSACCXX4•03 

S ala kO E CAD. REGISTRADA NO C4R;DP:10 O E Ttru LOS E DOCIP•CrTOS SOE ir rt? 
UDDDCE POPItCP E CP•tt KORDIPM LB to Zet DECRETO 11-3101 

UDUDÉDE ;DUCA ESMO Ist UI ti" 711.23OR 
LITTDOPDE PDEL/C A PEDEM( te wox 17 o.* DE 77OM2 

REGISTRO tt0 COMEI-HO PaCga. DE SEFVÇO IOCIPL PROC. t17MM tOM3P 
fitft•DP FEDERPOO k14CD0C:Pt. DÉ4 mas SOE ne3 BE Zela 

REDE • DO .C.£NERAL OSÓRIO. 7P • CENTRO - FONE 0.247)3.7.,2 -orle • CEP &ADOIDO • GUAIIPMEWP 

ATESTADO 

Atesto para fins de direito que a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Guanambi, com sede própria situada à rua Gal. Osório n° 
79 Centro, nesta cidade, fundada em 1° de Outubro de 1987, possui 
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades 
previstas e o cumprimento das metas estabelecidas, com comprovada 
experiência prévia ao longo do tempo em que atua, com efetividade e 
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população e mais 
diretamente às pessoas com deficiência intelectual, conforme convênios 
abaixo relacionados: 

Estado n° 11/92 

Estado n° 169/97 

Município n° 04/2008 

Município n° 02/2009 

Município n° 06/2010 

Município n° 001/2011 

. Município n° 12/2011 

Município n° 04/2012 

Município n° 06/2012 

Município n° 10/2012 
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Município n° 04/2013 

Município n° 05/2013 

Município n° 02/2014 

Município n° 14/2014 

Município n° 05/2016 

Termo de Colaboração n° 02/2018 

Termo de Colaboração n° 002 - 2019 

Termo de Colaboração n° 001 - 2020 

Guanambi, 09 de Março de 2022 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS CONDICIONANTES LEGAIS 

Como representante legal da APAE de Guanambi, declaro para os 

devidos fins que esta instituição se compromete a cumprir os 

condicionamentos legais referentes aos termos de colaboração firmados 

entre a Prefeitura Municipal de Guanambi enquanto Contratante e esta 

Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de.  Guanambi, enquanto 

Contratada, nos termos da lei N2 13.019 de 31 de Julho de 2014 e demais 

legislações pertinentes, conforme o objeto a que se propõe, como 

serviço de prestação Social e Especial de Média complexidade ofertado 

às pessoas com deficiência intelectual e seus familiares, mediante 

condições fixadas em conformidade com o fundo Municipal de 

Assistência Social. 

Guanambi, 14 de Março de 2022. 
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APAE Asseia* de Pais Votes II 1,,  Exceptuais de Word 
C.G.C. C9ISAL4001433 

LOCIEDODE CMISESKIRADA 50 C9:113S10 DE ' MTULOS E Documeilos 508 737 
UTLUOIDE SCSUCIL E MI LasierPot Le N C.913 OMPITO 9•72;71 
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SEDE • RU DE9E SAL OS9S10. 79 • CE ti 7a0 • /DuE (Mn 3432 - 072e • C EP 45939D00 • ODLIumese9 

DECLARAÇÃO 

Como responsável legal pela • Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Guanambi situada à.Rua Gai. Osório n' 79 Centro 
desta cidade CNPJ 15.015.142/0001-08, atendo atualmente a 120 

pessoas com deficiência intelectual nas áreas de Assistência Social, 
reforço educacional e atenção à saúde, de forma inteiramente 

gratuita; declaro para fins de direito que, ao iongo dos 35 anos de 
atuação vem cumprindo os condicionamentos legais, bem como, 
não emprega menores. 

Guanambi, 14 de Março de 2022 

WOdos reis Magalhães 

Presidente 
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ATESTADO 

Atesto para fins de direito que a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Guanambi, com sede própria situada à rua Gal. Osório n° 
79 Centro, nesta cidade, fundada em 1° de Outubro de 1987, possui 
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades 
previstas e o cumprimento das metas estabelecidas, com comprovada 
experiência prévia ao longo do tempo em que atua, com efetividade e 
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população e mais 
diretamente às pessoas com deficiência intelectual. 

Guanambi, 09 de Março de 2022 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO. 
CNPJ n. ° 15.235.606/0001-83 

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
Fonefax: "77 3452 4600 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para fins de direito que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi — APAE, 

com sede própria situada à rua General Osório, n2  79, Centro, nesta cidade, fundada em 01/10/1987, 

possui capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades institucionais. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Guanambi-Ba, 14 de março de 2022. 

Rúbia Maria Cardoso de Castro 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Decreto n° 10 de 04 de janeiro de 2021 

Proc.*  
Ass.. 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
15.015.142/000149 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ZjilrE8;Tu" 

NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARANI:41 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (ROLE DE FANTASIA) PORTE 
DEMAIS 

c Oono E DESCRIÇÃO DA ATIVOADE ECONONICA PRINCIPAL 
94.30-8-03 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CdOIGO E DESCRIÇÃO DAS All1ADADES ECO10MCAS SECUNDARLIS 
94.93.6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não espectilcadas anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO °ARATU REZA JU RIDICA 
399-9 - Associação Privada 

IR GAL OSORIO 
C

RIO 
NUMERO 
79 2.

OPLEAENTO 
**MG 

,P 
I46,430-000 

SARRO/DISTRITO 
CENTRO 

MIJA/CIRO 
GUANAMBI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
astocgbi@hotrnall.com  

TELEFONE 
(77) 3452-0728 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EPR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATADA SITUAÇÃO CADASTRA. 
0311112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA VIUVO ESPECIAL 
••■••••• 

Aprovado pela Instrução Normativa RFS n* 1.563, de 27 de dezembro de 2018.... 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 
15.015.142/0001-08 
NOME EMPRESARIAL: 
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI 
CAPITAL SOCIAL: 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o 
seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
MARIVAL DOS REIS MAGALHAES 
Qualificação: 
16-Presidente 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

.r, 	 •,":1-",!. 



Endereço: 

RUA GAL OSORIO 

Número: 	Complemento: 

79 1 

CNPJ / CPF 
15.015.1.42/0001-08i 
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Nome Fantasia: 

APAE GB! 

 

ALVARÁ 

SANITÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Serviço Municipal de Vigilância Sanitária 

  

Alvará N° 075/2022' 

Validade 115/05/242' 

O Diretor (a) de SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA 	 de acordo co
•

mna 

Legislação Sanitária vigente e conforme Processo N° 3731 	, concede licença de funcionamento  

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI 

Cidade: 

GUANAMBI 

Bairro: 

CENTRO 

Responsável Legal: 	 CNPJ CPF 
SOLANGE MARIA CARDOSO DE BRITO. 	 06264000582 

1 
Responsável Técnico: 

SAMUEL LOPES TEIXEIRA 

N° Registro no conselho: I 

CRP13627 

1 
Observações 

ALVARÁ PROVISÓRIO. 

Í 

PP ,,,,,„ - 	 , 

NOTA: 	 LUCIANÃ Acif-AQUIDA FARIAS NEVES 
„N. _5:- ... 

DIRE1321v ,;-- vRDENADOR 

- O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA st.RGONfoh't.A. SANITÁRIA • , 	çc•-• PELA 
ERA REVALIDADO ANUALMENTE..  	 •Ç -% ., Q„, O 

. 	 • N/ Z". (1  
O 

O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERA SER INSTRUIDO COM ALVARÁ DO ANO ANT 
OM ANTECEDÊNCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO TÉRMINO DE SUA \AGENCIA. 

_ . 
'O ALVARÁ DE FUNCIONALIDADE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM 
/IS!VEL AO PÚBLICO. 

;.0  

• 
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COMPROVANTE DE -PAGTO 

Foispágo a impõriânCia de: 	0,0Õ 

 

  

Conforme Processo n°: 3731 	Com data em: 15/03/2022 

(:,,r-nT4,JFÁM-4A-10-0°P1Mgfr,  
ISCAL SAN 

PORTSiiffigiffliffuncionáriô--)  
PETER FRANKLIN DONATO SANTOS 

Observação: O valor pago acima refere-se ao ano de: 	2021 
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Seguida 
ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000 
CNN: 13982640000196 • 

Exercício: 
2022 

ALVARA PROVISORIO DE 
FUNCIONAMENTO 

Número : 453/2022 
AUZMJAAGYMG 

   

CNPJ / CPF 
	

Natureza Juridica 
	

Validade 
15.015.142/0001-08 	Outras Formas de Associação 

	
41470612022 

p4,Simples Nacional: Não 

APAE 

Endereço 	 . 	• g-  .,..: -.: 	v -• 05?:,:.:.   ''",00. .: .- .: 	i'' '-  
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tnscrição Municipal 
26943477001 

Nome / Razão Social 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS,tERtEPCIONAISDEY 

0:5:W0,  40, 	 14 k_ 	. 
FantaFantasia 	 en :,:-, 	7-é".e, 	.. .. ,,,, j, ' • • 	„: 	. 	 . sia r 

	.', 	VIF, 	, .... .C'. ;''' 	4i  _, 	.:.-"Z' 	Él` 
s  A ;" ' 0 V 	"V : , 4'No '''0'.. -':' AI  NAO V MI I D O PARA FINS SANITÁRIOS' ‘,,,, -0-4',-  ",, 4 	- .z:,.. ' kr 

Observação: "..:i '!.-' 	''..•.", 	i4 
t.-...:. ,.. :. ;'.... ., . 	. _.. , 	 ...p.l....."5 !-?:t.• kl,.:<:. -V-.,....Aát ,,,," 	

•4;. 

para o ~,da atividade económica, 'e+ieM~ e cumpriddtt os procedimentos de segurança 

d,Téi.,......:::.1::.  

Esta autOriza015 provisórii.j.equivale a aceit50541:ledlar çaoa,ciência de empreságOs epessoas jurídicas de q 

sanitária, aMbierdel, de medições, de prevêeçaCi.:ãitiir'aiiiWánáro.  , de uso e oCupaçãd'AiS,":i6i6.:ê demais normas 
estipuladasj:Sel&iiAunicípigdurante o prazo de 	sob penalde cafroelafrierité, 

-.,..,.. 	:..„-„,,: ,.. 	g • -:. 
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=n••:.1 

94308-00gAtlyidadã4144asockções de defesatde direltoaltociais*e.,-Nni-,,-  
a,  
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9493600 - Atividades de organizaçoekassr...:satrnryslg; as,,:a..t.,c1t 	.... ..,.., .,. 	,=.;.,. 

4p .44. 	.. 	..„, .,;.;,..„4. ", Wt- • • 
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afona: (77) 034511146 E-mail:fiscalguanambi©hotmall.corn Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Amace: http:figuanambi-ba.link3.com.br/13-grp/Servicos.html para verificação°. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI 
CNPJ: 15.015.14210001-08 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 ¡kl 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

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

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

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

A aceitação desta  certidão ettá toridicionade verificação .dá Sua autántiOldade .ne Interntt,  3io5 
endereços <http:llrfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:59:00 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até:0610912022, 
Códigõ de' dbl'itttile da Certidão: GDGA.42r3a.0375..D21E • 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



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

NPJ da 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 10/03/2022 09::03 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Proc 
Ass.. 

Certidão N°: 20221238740 

RAZÃO SOCIAL 

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUANAMBI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

15.015.142/0001-08 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida emr10/0"37202Zconforme Portaria ri° 918/99, sendojVálidã por 60 dias contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 . - CENTRO - 46.430-000 

CNPJ: 13982640000196 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
MUNICIPIO 1 UF: 

15015142000108 
26943477001 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI 

RUA GENERAL OSORIO, 79 - . - CENTRO 

Guanambi / BA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) 
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria 
Geral do Município. 

DATA EMISSÃO: 14/03/2022 
VALIDO ATÉ: (13104/2022J"  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AYZMJACNYMG 

Situação ISS: NAO ENCONTRADO consulta em: 14/0312022 11:35:40 

Email:prefeltura@hotmall.com  Site: http://www.guanarnbi.ba.gov.br  Telefone: (77)'452 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesse: httpdlguanambi-ba.link3.com.br/13-grp/Servicos.html  para ve 

Link3 Tecnologia Ltda 
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CAL"A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 15.015.142/0001-08 

Razão SocialASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUANAMBI E REGIAO 

Endereço: 	RUA GENERAL OSORIO S/N / CENTRO / GUANAMBI / BA / 46430-000 

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

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

Validade:15/03/2022 a ‘13/04/2022 

Certificação Número: 2022031516291418687656 

Informação obtida em 15/03/2022 16:29:16 

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

Fls.: 	Ci  
Proc.• 	—02.2pe 
Ass.we  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 15.015.142/0001-08 
Certidão n°: 57939398/2021 
Expedição: 28/12/2021, às 11:16:38 
Validade:/25/06/2022= 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
GUANAMBI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  
15.015.142/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta. Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: endt@tst.jus.br  
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11/03/2022 005547764 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÈNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 005547764 	 FOLHA: Mi 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 11/03/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI E REGIAO, portador do CNPJ: 
15,015_14VMM AS, estabelecida na RUA GENERAL OSORIO , CENTRO. CEP: 46430-000, Guanambl •BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela Intemet e suaValidade-érde"30 dias 'a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, sexta-feira, -MWo'de 2022. 

005547764 
PEDIDO N°: 	1151111111111Efifil1iglinfillillg 

11111119111[1110NEENININIE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA OONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n9 13.9132.040/0001~ 
CEP 48.430000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: (77) 3452-4301 

PORTARIA N2  07 DE 12 DE MARÇO DE 2021 

"Dispas sobre designação de Gestor 

de Parceria e estabelece outras 

providências". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso 

de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto Municipal n° 

177/2017. 

RESOLVE: 

Art. 12. Designar a servidora TÂNIA DARK SILVA MAGALHÃES, Assistente 

Administrativo I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para 

exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da parceria, a ser 

firmada com a APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI. 

Art. 22. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 

BAHIA, em 12 de Março de 2021. 

Nilo Augusto Moraes Coelho 

Prefeito do Município de Guanambi 

Fls.;  .fio 
Proc. 
Ass.. 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BANIA Processamento e Certlficaçáo de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:56 horas do dia 15103/2021. 
Para verificar as assinaturas dique no link: littp://www.procodebahiu.com,briverificarnF5A-3545-22EF-4BBB-082F ou utilize o código OR. 
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PORTARIAS  SF24,`TA•FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022 • ANO XIV 1 N a  2562 

  

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA GONATO. 00 - CENTRO 

CNPJ n°13.082.040/0001-00 
CEP 46.430000 - GUANAMBI - BAHIA 

FpAIrssos. 0.0 	,1 .5  • Fone: (77) 3452-4301 

"Dispõe sobre a designação da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação 
do Termo de Parceria com APAE -
Associação dos pala e Amigos dos 
Excepcionais de Guanambi, e dá outras 
providências." 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto Municipal 
177/2017; 

RESOLVE 

Art. 12. Designar a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de 
Parceria firmado entre o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e a APAE — ASSOCIAÇÃO 
DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI, com poderes de 
controle e fiscalização, com os seguintes servidores: 

I — JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOUZA — Assistente Administrativo I, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social; 

II — ANDRESSA COTRIM SOUZA FIGUEREDO— Orientadora Jurídica, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social; 

III — CLAUDIA DIAMANTINO LOPES — Chefe de Divisão de Assistência a Familia 
e de Relação Comunitária, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Portaria nQ 12 de 26 de março de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 13 de janeiro de 2022. 

PORTARIA N2  01 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 

Nilo Augusto Moraes Coelho 
Prefeito do Município de Guanambi 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletánicos LTDA às 17:31 horas do dia 14/01/2022. 
Para verificar as assinaturas dique no link: http://www.procodehahia.com.briverificar/2DCE-CICE-CEB2-5612-DB65  ou utilize o código OR. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

CNPJ: 13.982.640/0001-96 

OFÍCIO N°: 162-2022 - DPTOLICIT 

Guanambi-Ba, 22 de março de 2022. 

Assessoria Jurídica do Município de Guanambi 

CONSIDERANDO a solicitação de despesa encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, em que requer a abertura de processo de dispensa de licitação de chamamento público cujo objeto é 

a "Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço 

de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias." 

CONSIDERANDO que, conforme o artigo 38, inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93, que 

dispõe acerca da imprescindibilidade do Parecer Técnico ou Jurídico sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade; 

Solicito, cordialmente, a emissão de parecer jurídico para o olgeto supracitado, opinando pela 

modalidade de licitação. Acompanha em anexo as solicitações de despeSas das unidades, cotação de 

preços e termo de referência. 

Na oportunidade renovo votos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

CARLA MARI IOS SANTOS GOMES 
Superintendente de Convênios e Contratos 

Dec. n° 207 em 05 de abril de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90- CENTRO 

CEP 46.430.000 - GUANAMBI - BAHIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 

DOCUMENTO DE ORIGEM: Secretaria de Assistência Social 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 046-22-PMG 

. PARECER N° 064/2022 — Em 23 de março de 2022. 

PARECER JURÍDICO 

LICITAÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS. CHAMAMENTO PÚBLICO. 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA E COMPLEXIDADE NA OFERTA DO 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS 
FAMÍLIAS" 

Trata-se os autos de consulta encaminhada pela Superintendência de licitações e contratos 

através do oficio n° 162/2022 - DPTOLICT, para esta Procuradoria proceder a análise, com a finalidade 

de garantir a observância das formalidades legais para que se possa dar prosseguimento aos trâmites 

legais. A documentação supramencionada, tem o objetivo "Execução de serviço de proteção social 

especial de média e complexidade na oferta do serviço de proteção social especial para pessoas 

com deficiência, idosos (as) e suas famílias". 

Conforme fundamento no inciso IV, art. 30 da Lei Federal n° 13.019/2014, e no Art. 22, inciso IV 

do Decreto Municipal n°177 de 11 de Maio de 2017, que define as novas regras para a celebração de 

parcerias, nas quais o Poder Público e as organizações da sociedade civil cooperam para alcançar um 

interesse comum de finalidade pública. Essa lei reconhece que as parcerias aproximam as políticas 

públicas das pessoas e das realidades locais possibilitando a solução de problemas sociais específicos 

de forma criativa e inovadora. 

Por ter abrangência nacional, a lei deve ser cumprida por todos os órgãos e entidades públicas 

federais, estaduais e municipais, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Para que a 

Administração Municipal possa celebrar parcerias com outras entidades deverá realizar chamamento 

público para selecionar e analisar as entidades que poderão ser beneficiadas, com execução do objeto 

proposto pelos mesmos, sendo previstos casos de dispensa e inexigibilidade. 

1 



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

CEP 46.430.000 - GUANAMBI - BAHIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 

    

Logo, em determinados casos, quando houver interesse público e recíproco entre o poder público 

e organizações da sociedade civil — definidas pelo artigo 2.° da Lei n. 13.019/2014, podem ser 

formalizados instrumentos de parceria entre ambos para a consecução do objeto. 

No presente caso, após análise acurada feita em âmbito local constatamos que somente a 

entidade APAE — Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, no qual exerce trabalhos 

inerentes à seara da educação e saúde física e psicológica de portadores de deficiência, proporcionando 

aos estudantes e seus familiares o fortalecimento de vínculos juntamente com toda a comunidade 

conforme Plano de Trabalho apresentado. 

Nestes casos a Lei n. 13.019/2014 preceitua que, havendo singularidade do objeto da parceria, 

ou apenas uma entidade capaz de cumprir com o plano de trabalho, pode haver inexigibilidade do 

chamamento público pertinente. 

Segundo vislumbramos dos artigos 16 e 17, dá Lei Federal n. 13.019/2014, pode a administração 

pública formalizar em favor de entidades consideradas como de organizações da sociedade civil, termo 

de colaboração ou de fomento, distinguindo-se ambos pela iniciativa acerca do projeto de trabalho, senão 

vejamos: 

"Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração 

pública para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para 

celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que 
pro' 
Ass. 	

envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela 

Lei n° 13.204, de 2015). 

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração 

pública para consecução de planos de trabalho propostos por 

organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de 

recursos financeiros. (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)" 

Tendo em vista que apenas uma entidade localizada no Município de Guanambi-BA é capaz de 

cumprir com o objeto proposto no plano de trabalho apresentado, deve-se recorrer ao comando constante 

do artigo 31 do mesmo diploma, que dita: 

"Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese 

de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, 

em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 

somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, 

especialmente quando: (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015) 



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

CEP 46.430-000 - GUANAMBI BAHIA 
CNPJ: 13.962.640/0001-96 aftã :cão 

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato 

ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições 

que utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei n° 13.204, de 2015). 

- a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 

civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada 

expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da 

subvenção prevista no inciso do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 

de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementai 

n° 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei n° 13.204, de 2015). 

Além do mais, não se pode alegar a ausência de interesse público na presente Dispensa, muito 

mais, pelo trabalho que a Entidade desenvolve no Município ao longo dos anos e principalmente pelo 

cumprimento de finalidades insitas ao objetivo daquela associação, ao setor da educação, assistência 

social e saúde, bem como, por razões de ordens variadas, há incapacidade momentânea do poder 

público cumprir satisfatoriamente com toda demanda inerente neste campo, de oficio. 

Ressalte-se que nos anos anteriores, em que parceria foi realizada a.  parceria, as prestações de 

contas foram realizadas conforme previsão, não havendo nenhum impedimento na formalização de nova 

parceria. Quanto a análise do Plano de Trabalho ora apresentado, verificamos: 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria 

adotada: A proposta apresentada pela entidade, apresenta todos os elementos 

pertinentes a Dispensa de Chamamento Público, e dão clareza na execução de 

trabalho, podendo, por esta comissão, ser considerada apta e aprovada. 

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em 

mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei: A proposta analisada atende 

ao princípio da supremacia do interesse público, e está contida nas diretrizes 

das atividades de interesse social que deverão ser atendidas pelo poder público 

municipal ou por entidades membros da sociedade civil organizada. 

c) da viabilidade de sua execução: O Plano de Trabalho apresentado demonstra 

viabilidade de execução, quer seja no seu público alvo ou na metodologia que 

será aplicada; 

d) da verificação do cronograma de desembolso: O desembolso de recursos 

será realizado em 12 parcelas, no período de abril de /2022 a março de 2023; 

Proc. 
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e) os meios a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, 

assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da 

execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, ficará por 

conta de Comissão de Acompanhamento e pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, que avaliará o desenvolvimento das atividades descritas no 

Plano de Trabalho, além dos indicadores de efetividade. 

Vale salientar que foi ouvida a Contabilidade desta casa sobre a disponibilidade de dotação 

orçamentária que segue: 

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 — FUNDO MUNICPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 

'PROJETO/ ATIVIDADE: 08.244.006.2055- Gestão das Ações administrativas da Assistência Social 

PROJETO! ATIVIDADE: Gestão das Ações de Proteção Especial de Média complexidade 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33504300.000000.00- Subvenções sociais 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33504300.000000.29 - Subvenções sociais 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33503900.000000.00- Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica 

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 33503900.000000.29- Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica 

Face ao exposto, feitas as considerações desta assessoria jurídica, somos pela inexistência de 

óbice legal no prosseguimento do procedimento, Dispensa de Chamamento Público, com a APAE -

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi-BA, com as devidas publicações. 

É o parecer s.m.j. 

dit 
'I!: ••P 	5  a MARQUES 
NAB : n°.16.243 
Assessora Jurídica 
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PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

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

Fone (77) 3452-4301 

   

PR FEITURA 

GUANAMBI 06)  
Ass. 

  

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 

Aos 30 dias do mês de março de 2022, os autos deste processo administrativo, 

cujo objeto é a "Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na 

oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e 

suas Famílias", foi recebido por esta Comissão Permanente de Licitação para atuar nos 

processos de Dispensa e Inexigibilidade, que, ato contínuo, procedeu à juntada dos 

documentos a seguir discriminados: 

a) Cópia do DECRETO N° 738 DE 07 DE MARÇO DE 2022; 

b) Comprovantes de autenticidade dos documentos referentes à habilitação e à 

qualificação mínima necessária da empresa APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI inscrita no CNPJ n°15.015.142/0001-08. 

Do que, para constar, lavrei, na condição de Presidente da Comissão, o 

presente termo. 

er dos Santos Alves 
Presidente de Comissão Permanente de Licitações para atuar nos processos de Dispensa e 

Inexigibilidade 
DECRETO N° 738 DE 07 DE MARÇO DE 2022 



Nilo Augusto Moraes Coelho 
Prefeito do Município de Guanambi 

Proc 
Ass. 

Este documento fel assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 18:44 horas do dia 07103/2022. 
Para verificar as assinaturas dique no link: http://www.procedebahia.com.briverlficar/617D-8F4C-9B28-713AE-5543  ou utilize o código QR. 

GUANAMBI • BAHIA WARM OFICIAL 00 NrOpOCIF10 

• 12 

     

DECRETOS,:._ SEOUNDA.VEIRA, 07 De MARÇO DE 2022 ANO MN,  I N Q 2596 ED. 

    

     

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, GO — CENTRO 

CNPJ na 13.982.840/0001-96 
CEP 46.430-000 - QUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: (77) 3452-430S 

DECRETO N2 738 DE 07 DE MARÇO DE 2022 

"Dispõe sobre a Comissão Permanente de 
Licitação para atuar nos processos de 
Dispensa e Inexigibilidade, e estabelece 
outras providências." 

O PREFEITO DO IVIUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais; e 

CONSIDERANDO que o processo administrativo da Dispensa e lnexigibilidade deve ser 
autuado e processado regularmente como todo e qualquer processo administrativo e por se 
tratar de relação contratual, deverá ser aplicado o disposto no art. 38 da Lei no 8.666/93, 
naquilo que for possível; 

CONSIDERANDO que a oomposição da Comissão deve atender a disposição legal prevista 
no artigo 51 da Lei no 8.666/93. 

DECRETA 

Art. 12. Ficam nomeados os membros da Comissão Permanente de Licitação, para atuar 
• nos processos de Dispensa e Inexigibilidade, conforme abaixo relacionados: 

I - TITULARES: 

a- Werbet Eugner dos Santos Alves - CPF: 067.608.595-45 — Presidente; 

b- Leia da Silva de Oliveira - GPF 073.560,335-93 —10  Membro: 

c- Carmem Badaró Pimentel - CPF 230.793.805-25 - 24  Membro. 

II - SUPLENTES: 

a- Caroline Soares Reis - CPF: 040.502.945-40; 

b- RozInelde Magalhães de Oliveira nonato - CPF 433.141.985-15; 

c- José Bonifácio da Silva - CPF 657.904.565-53; 

d- Arladina Ladeia Barros Batista - CPF 477.051.595-20. 

MI. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial o Decreto n° 653 de 25 de janeiro de 2022. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 07 

de março de 2022. 



Fls.-  -5°S 
Proc. 
Ass; 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointerILPT__  Confirmtasdit Autenicidade de Certidões 

--(HTrPS:7/GOV:BR) 

Confirmação da Autenticidade 
de Certidões 

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão 

CNPJ: 15.015.142/0001-08 

Código de Controle: 6D6A.42B6.0375.D2BE 

Data da Emissão: 10/03/2022 

Hora da Emissão: 08:59:00 

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão" Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 10/03/2022, com validade até 06/09/H22 

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar) 

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar) 

1 of 1 	 30/03/2022 14:57- 



https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE/Relatorios/Relinor.......  Relatorio.pdf 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 30/03/2022 14:57 

Proc 
Ass.1.0 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20221238740 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUANAMBI E REGIÃO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

15.015.142/0001-08 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918199 EM 10103/2022 VÁLIDA ATÉ 09105/2022 

Página 1 de 1 RelCertidaoAutenticidade.rpt 

 

   

1 of I 30/03/2017 F4=5131 



Fls.;  .5.\-Ni  
Proc.= 
Ass.. 

http://guanambi.ba.link3.com.br:3390/13-grp/nepor  CertidaoVerificadaReport.pdf 

ESTADO DA BAHIA 	 30/03/2022 15:02:26 - Portal Contribuinte 	SEGUNDA VIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 . - CENTRO - 46.430-000 
CNPJ: 13982640000196 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
MUNICIPIO / UF: 

15015142000108 
26943477001 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI 

RUA GENERAL OSORIO, 79 - . - CENTRO 

Guanambi / BA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) 
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria 
Geral do Município. 

DATA EMISSÃO: 14/03/2022 
VÁLIDO ATÉ: 	13/04/2022 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AYZMJACNYMG 

Situação ISS: NAO ENCONTRADO consulta em: 1410312022 11:35:40 

E-mail:prefeitura@hotmail.com  Site: http:/lwww.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 34524300_ 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesse: http://guanambi-ba.link3.com.br/13-grpfServicos.html  para verificação. 

Link3 Tecnologia Ltda 

1 of 1 30/03/20,2Z 11459 



Situação de Regularidade do Empregador 
	

https://consulta-crf.caixa.gov.briconsultacrf/pages/consultaErnpreu._  

9, 
Ár 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

Dúvidas mais Frequentes 1 Inicio! V 

Proc.. 
AssU) 

1:1 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 15.015.142/0001-08 
Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUANAMB1 E REGIA() 

Resultado da consulta em 30/03/2022 14:59:35 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

1 of 1 
	

30103/202r14:59 



G fl. 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

15.015.142/0001-08 

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUANAMBI E REGIAO 

RUA GENERAL OSORIO S/N / CENTRO / GUANAMBI / BA / 46430-000 

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

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

Validade:15/03/2022 a 13/04/2022 

Certificação Número: 2022031516291418687656 

Informação obtida em 30/03/2022 14:59:44 

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

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crficaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmprez_  

Fls.. 
Proc. 1)P 

I4_5Ç 1 of 1 	 30/03/2022 



Histórico do Empregador 	 https://consulta-crf.caixa.gov.brkonsultacrf/pages/impress  

27 Proc.;IDDS N-
P,ss.W 

Dúvidas mais Frequentes Início ! V 1 .! 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses. cc 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 15.015.142/0001-08 
Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUANAMBI E REGIAO 

Data de 
E-missão/Leitura Data de Validade Número do 

03/2022 15/03/2022 a 13/04/2022 2022031516291418687656 

02/2022 21/02/2022 a 22/03/2022 2022022100144300553819 

02/2022 02/02/2022 a 03/03/2022 2022020200221498317628 

01/2022 14/01/2022 a 12/02/2022 2022011400362083763966 

12/2021 26/12/2021 a 24/01/2022 2021122600124103812409 

12/2021 

11/2021 

07/12/2021 a 05/01/2022 	, 2021120700344582716729 

2021111800252852367704 18/11/2021 a 17/12/2021 

10/2021 30/10/2021 a 28/11/2021 2021103000332597728634 

10/2021 11/10/2021 a 09/11/2021 2021101100213791754160 
-4 

'09/2021 22/09/2021 a 21/10/2021 2021092200395660409481 

09/2021 03/09/2021 a 02/10/2021 2021090310324637916520 

'04/2021 27/04/2021 a 24/08/2021 2021042700473117177057 
4  

'04/2021 08/04/2021 a 07/05/2021 2021040800384391578109 

'03/2021 20/03/2021 a 18/04/2021 2021032000372874008901 

'03/2021 01/03/2021 a 30/03/2021 2021030100382467734927 
, 

'02/2021 10/02/2021 a 11/03/2021 	' 2021021000533774175331 	,.:. 

'01/2021 22/01/2021 a 20/02/2021 2021012201105922951990 

'01/2021 03/01/2021 a 01/02/2021 2021010300591617791071 

'12/2020 15/12/2020 a 13/01/2021 2020121501440855036383 

'11/2020 26/11/2020 a 25/12/2020 2020112601042459068121 

11/2020 07/11/2020 a 06/12/2020 2020110701220798947462 

10/2020 19/10/2020 a 17/11/2020 2020101900460722142603 	, 
4 

'09/2020 30/09/2020 a 29/10/2020 20200930010628681767Ag3/2or  

15 

21 

02 

14 

26)  

07)  

18)  

30 

11/ 

22 

03 

27 

08 

20d  

01 

10 

22 

03 

15 

26 

07d  

19i  
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Histó rico do ~Ele  

Emissão/Leitura 
Data de Validade 

https://coàulta-crf.caixa.gov.briconsultacrf/pages/impressk  
Número do 1:Ç 

I 
11/09/2020 11/09/2020 a 10/10/2020 2020091101281712450024 	1 

23/08/2020 23/08/2020 a 21/09/2020 2020082302041081133066 

04/08/2020 04/08/2020 a 02/09/2020 2020080401250979853147 

10/07/2020 10/07/2020 a 08/08/2020 2020071001321355306209 

21/06/2020 21/06/2020 a 20/07/2020 2020062100462236151476 	1 
31/03/2001 31/03/2001 a 30/04/2001 

28/02/2001 28/02/2001 a 31/03/2001  
31/01/2001 31/01/2001 a 28/02/2001 1 

Resultado da consulta em 30/03/2022 14:59:51 

2 of 2 30/03/2022. 15 --fie 



Proc.
pess: 

emissaoCertidao 	 https://cndt-certidao.tstjus.briemissaoCertidao?pfne=130863at00_ 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 15.015.142/0001-08 
Certidão n°: 57939398/2021 
Expedição: 28/12/2021, às 11:16:38 
Validade: 26/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
GUANAMBI (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
15.015.142/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: cndtetat.jus.br  

1 of l 30/03/204;. 15':091 



Prefeitura@hotmail.com 	O Suporte Técnic PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO N°96 	L, (77) 34524300 

Funcionamento Provisorio 

(Empresa) 

Código de Controle 

Ced 	de .. t.t*v 

C hl PJ/CP F 

PREFEITURA MU 
Secretaria Municipal 

Alvará validado com sucessof 

Código de controle: AUZMJAAGYMG 

CNRJ/CPF: 15015142000108 

Data de validade:14/0612022 

C 	O & guanarribi.ba.link3.combr:3390/13-grp/Servio3s,htmi 

;ocial (com ... le Certidão Federal 

  

Webmail LD Prefeitura de Guanam... óc  sefaLba :: secretaria d... '21L. Serviços - Portal Juceb... e e-SAi 

  

Certidão Municipal Gu.., FGTS (t) Calcula I 

   



Proc.; 
Ass.' 

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

CEP 45.430-000 • GUANAMB1- BAHIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 

ATA DE REUNIÃO 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003-22DPCP-PMG 

Após a documentação encontrar-se à disposição para análise, aos 30 dias do mês de março de 2022, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guanambi, instituída Decreto n° 738, de 07 de março 
de 2022, sob a responsabilidade de Werbert Eugner dos Santos Alves — Presidente, Leia da Silva de Oliveira — 1° 
Membro Carmem Badaró Pimentel — 2° Membro, para tratar do processo administrativo referente à "Execução de 
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social 
Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias". A Secretaria Municipal de 
Assistência Social enviou a esta Comissão o estatuto, a ata de eleição da diretoria, as certidões de regularidade fiscal 
e demais documentos da Organização da Sociedade Civil: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI - (CNPJ n° 15.015.14210001-08). A Comissão analisou a documentação enviada 
e, com fundamento no do inciso IV art.30 da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, e art.22 inciso IV Decreto Municipal 
n° 17712017., decidiu HABILITAR a Organização da Sociedade Civil: APAE • ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI — (CNPJ n° 15.015.142/0001-08). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Presidente e pelos demais 
membros, para que produza seus efeitos legais. Este processo será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise 
e emissão de parecer. 

30 de março de 2022 

0.4=r-dis Santos Alves 
CPF: 067.608.595-45 

Presidente 

efe 
Leia da Silva de Oliveira 

CPF: 073.560.335-93 
1° Membro 

 

Ca e 	adaró Pimentel 
CPF: 230.793.805-25 

2° Membro 

 



a Prado Marques 
o/2'kb n° 16.243 

Assessora Jurídica 

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

CEP 46.430-000 • GUANAMBI - BAHIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 GLÍANÂMBI 

Proc.' 
Ass. 

PARECER JURÍDICO 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO N°. 003-22DPCP-PMG 

Em cumprimento ao inciso VI do art. 38 da Lei n° 8.666193, vieram 

os autos deste processo para emissão de parecer jurídico. 

Compulsando os autos, verifica-se que a DISPENSA DE 

CHAMAMENTO PUBLICO N°. 003-22 DPCP-PMG, cujo objeto a "Execução de 

Serviço" de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do 

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos 

(as) e suas Famílias.", contém os documentos exigidos pelas Leis Federais n° 

8.666/1993 e 13.019/2014 e Decreto Municipal n° 177/2017, juntados aos autos 

pela Secretaria requisitante e pelo Departamento de Compras, e os mesmos 

encontram-se em conformidade com a legislação supracitada, tendo obedecido 

os prazos legais, bem como os princípios constitucionais. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Guanambi-BA, 04 de abril de 2022. 
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DECRETOS 

 

QUARTA•1EIRA•  06 DE ABRIL DE 2022 • ANO XIV 1 N o 2619 

     

            

                

    

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

CNP,! ri* 13.9432.64 0/0001-90 
CEP 40.430-000 GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax (77) 3452-4301 

DECRETO N2  832 DE 05 DE ABRIL DE 2022 

"Dispõe sobre a Comissão Permanente de 
Licitação para atuar nos processos de 
Dispensa e Inexigibilidade, e estabelece 
outras providências." 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais; e 

CONSIDERANDO que o processo administrativo da Dispensa a Inexigibilidade deve ser 
autuado e processado regularmente como todo e qualquer processo administrativo e por se 
tratar de relação contratual, deverá ser aplicado o disposto no art. 38 da Lei n2  8.666/93, 
naquilo que for possível; 

CONSIDERANDO que a composição da Comissão deve atender a disposição legal prevista 
no artigo 51 da Lei n2  8.666/93. 

DECRETA 

Art. 12. Ficam nomeados os membros da Comissão Permanente de Licitação, para atuar nos 
processos de Dispensa e Inexigibilidade, conforme abaixo relacionados: 

1- TITULARES: 

a- Werbet Eugner dos Santos Alves - CPF: 067.608.695-45 — Presidente; 

b- Leia da Silva de Oliveira - CPF 073560.335-93 — 1° Membro; 

c- Aldemir Rocha Santos - CPF 973.669.005-91 - 22  Membro. 

d. Caroline Soares Reis — CPF 040.502.945-40— 3° Membro 

II - SUPLENTES: 

a- Eulane Donato de Barros Pimentel CPF 752.445.275-68 

b- Rozineide Magalhães de Oliveira Donato - CPF 433.141.985-15; 

o- Thiago Silva Neves - CPF 026.738.816-22; 

d- Ariadina Ladeia Barros Batista - CPF 477.051.695-20. 

Art. 22 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial o Decreto n2  800, de 31 de março de 2022. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BANIA, em 05 de 

abril de 2022. 

Arnaldo Pereira de Azevedo 
Prefeito do Município de Guanambi em Exercício 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificaçâo de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:46 horas do dia 06104/2022. 
Para verificar as assinaturas dique no link: http://vavw.procedebahia.com.briverificar/4061DE27-B6CE,ADP11-7579  ou utilize o código GR. 
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EFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

CNPJ: 13.982.640/0001-96 
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Marcelo 	ana Pita 

Secretário Munic 	de Administração 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003-22DPCP-PMG 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003-22DPCP-PMG 

O Prefeito do Município de Guanambi, Nilo Augusto Moraes Coelho, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei 8.666/1993, ratifica o 
procedimento de contratação direta por Dispensa - Chamamento Público, embasado no art. 24, 
caput, da Lei Federal n° 8.666/1993, art. 30, inciso VI, da Lei Federal n° 13.019/2014 e art. 22, 
inciso IV; do Decreto Municipal n° 177/2017 e concordando com o parecer jurídico, referente ao 

Termo de Colaboração, cujo objeto é a "Execução do Serviço de Proteção Social Especial 
de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas 
com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias", da Pessoa Jurídica: APAE- Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, inscrita no CNPJ sob n° 15.015.14210001-08, 
situada na Rua General Osório, n° 79, Centro, Cidade Guanambi-BA, no valor de R$ 50.415,12 
(cinquenta mil quatrocentos e quinze reais) 

Guanambi-Bahia, 06 de abrtde 2022. 


