
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CNPJ n°13.982.640/0001-96 

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
Fone: (77) 3452-4311 
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Fundamento no Art. 30, inciso VI da Lei Federal n°  13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177/2017 

e Lei Municipal n° 1.257 de 26 de setembro de 2019. 
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NOME PREÇO TOTAL PRAZO /ENTREGA 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 	' 

... 

R$ 96.000,00 12(doze) meses 
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ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 
CNPJ. / CPF. 
'14.788.244/0001-95 

ENDEREÇOS: 

Praça Josafa Moura, n° 98. 

Bairro - Bom Jesus 

Guanambi - BA 

Valor Total 

R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo pagos em parcelas mensais de R$ 8.000,00(oito mil reais). 
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Objeto: Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de 
laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE. 

Com recursos à conta da seguinte atividade: 

Orgão:08 - Secretaria Municipal de Assistência Social 	 - 
Unidade Orçamentária: 44- Fundo Municipal de Assistência Social 

Projeto/Atividade: 08.244.0006.2.055 - Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social 
Projeto/Atividade: 08.244.0006.2.052 - Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Classificação Económica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - Subvenções Sociais 
Classificação Económica: 3.3.90.39.00.00000.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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ASSESSORIA 

Guanambi-Bahia, 

ildi. 

JURIDICA 

06 de novembro de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

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

Fonefax: *77 3452-4301 

DATA 
02/10 /2020 

: 	 • 	 . 
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

. 

PROCESSO No. 
______/• 
(aomPopreenefisee pelo departamento 
de licitação) 

c 
A 
m , 
P 
O 
1 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Assistência Social 

INTERESSADO: 
(Nome do 
Secretário) 

José Francisco Cardoso de Castro Donato 

-c 
A 
hl 
P 
o 
2 

`. 

AQUISIÇÃO: Serviço 

c 

9AA 

O 
P 

3 

OBJETIVO! 
JUSTIFICATIVA: 

Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com 
intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE. 

'c 
A m 
p 

o 
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ESPECIFICAÇÃO 
DO PRODUTO OU 

SERVIÇO: 
Conforme Justificativa de Chamamento Pública anexa. . 

C 
A 
m  
O 
5 

PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: 

12 meses 

.c 

m 
P 
o 
G 

PRAZO DE 
ENTREGA DO 

BEM/SERVIÇO: Após assinatura do contrato. 
• . 

c 
A 
M 
P 
o 
7  

VALOR 
ESTIMADO PARA 

/SERVIÇO, 
CONSOANTE 
COTAÇÃO DE 

PREÇO ANEXA: 

AQUISIÇÃO  

-
c 

M 
P o  
e 

ASS. DO 
SOLICITANTE: 

(Secretário) 

, 

José Franc .k o José 	 roso • 	Castro Donato 
Secretário 	uni 	pal de Assistência Social ,- 

c 
A 
/A 

O 
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AUTORIZAÇÃO 
DO CHEFE DO 

PODER 
EXECUTIVO 

N 

Jairo 	1 vel 	a 	hães 
Prefeito do 	uni 	o de Guanambi 

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE (Pode ser 	nchldo neste campo ou em ofício anexo) 
A presente despesa atende às exigênd s os arts. 15 a 17 da LRF  

c 
fg' 
P 
o 
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- 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

ORGÃO: 08 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 08. 244.006.2055 — GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 	DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 	08.244.006.2052 — GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.5.0.43.00.000000.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.000000.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURIDICA 

c 
A 
m 
P 

to 

ASSINATURA P/ 
ENC. DO 

PROCESSO (Ase. 
e Carimbo) 
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FLS 	'  

PROC-  D04/20 Dft-A- 

AS --12  
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MINISTtRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA Ia Promotoria de Justiça de Guanani bl/BA 

Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência - 

Autos n. 692.9.39607/2018 

Inquérito Civil.  

• Objeto: Apurar irregularidades/ilegalidades cometidas pela Direção da Associação 

Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE  

CONDUTA  

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 14h00min, na sala de 

reuniões da Promotoria Regional de Guanambi, localizado no endereço constante no 

rodapé da página, pelo presente instrumento, 'na forma dos arts. 129, III da Constituição 

Federal; 1°, IV e 5°, §6°, todos da Lei 7.3'47/85 — Lei de Ação Civil Pública; e, ainda, 

artigos 14 da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público — CNMP 

e 6°, III, bem como no art. 33 da Resolução n. 006/2009 do 'Conselho, Superior do 

Ministério Público da.  Bahia — CSMP/BA, de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de 'Justiça infrafirmado, doravante 

denominadd Compromitente, e -de outro lado a ASSOCIACÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, pessoa juridicà de direito privada, registrada no 

CNPJ n. 14.788.244/0001-95 e com sede na Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, 

Guanambi/BA, representada por sua Administradora/Presidente, a Sra. OZAIR SANTOS  

SOUZA, brasileira, viúva, portadora do RG n. 2.405.930, SSP/BA e do CPF n. 

151.468.985-53, residente' na Praça Josafá Moura, n. 98, bairro Bom Jesus, 

Guanambi/BA; e, o MUNICÍPIO DE GUANAMBI, pessoa jurídica de direito público 

interno, registrada no CNPJ n. 13.982.640/0001-96 e com sede na Praça Henrique 

Pereira Donato, n° 90, Centro, CEP 46.430-000, Guanambi/BA, representado pelo seu 
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1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/LIA 

Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiéncla 

Prefeito, o Exmo. Sr. JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES, brasileiro, casado, nascido em 

16/1/1965, filho de José Teixeira Magalhães e Janice Fernandes Silveira Magalhães, 

portador do RG n. 0170733 92 SSP/BA e do CPF n. 343.318.755-04, residente na Rua 

Otávio Mangabeira, 488, Casa, Bela Vista, Guanambi/BA, podendo ser encontrado 

também na sede da Prefeitura Municipal de Guanambi/BA, localizada na Praça Henrique 

Pereira Donato, 90, Centro, Gúanambi — Ba, ora denominados Compromissários, 

celebram ,este.compromisso de ajustamento, conforme as cláusulas e condições adiante 

expostas: 	• 

CONSIDERANDO que, nos termos dos artigos 127 e 129, II e III, da 

Constituição Federal, incumbe 'ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância 'pública aos direitos assegurados na 

Constituição e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos  interesses sociais 

e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei- Orgânica Nacional do Ministério Público, n° 

8.625193, dispõe em seu art. 25, VI, que incumbe ao Ministério Público exercer a 

fiscalização dos estabelecimentos qúe abriguem idosos.  

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público inspecionar as 

entidades públicas e particulares de atendimento e os ,programas de que trata esta Lei, 

adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de 

irregularidades poryentura verificadas, conforme' preceitua, o artigo 74, inciso VII, do 

Estatuto do Idoso; 

CONSIDERANDO o disposto rio artigo 230 da Constituição Federal que reza 

ter a família, a sociedade e o Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 

sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-

lhes o direito à vida; 

CONSIDERANDO que.uma das.diretrizes da Política Nacional do Idoso (art. 

4°, VIII da Lei 8.842/1994 é a priorização do atendimento do idoso em órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços, Quando desabrigado e sem familia, devendo receber do 

Estado/Entidades  uma assistëncia asilar condigna; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/BA 

Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

CONSIDERANDO que a Lei n° 10.74112003 (Estatuto do Idoso), por sua 

vez, .trilhou de forma exaustiva a linha estabelecida pela Constituição Federal, inclusive 

expressando quanto a primazia da convivência familiar e comunitária, como se 

exemplifica através do artigo 3° e seu parágrafo único, inciso V: "art. 3° - É obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, 'ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, -  ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único - A garantia de prioridade 

compreende: V - priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em 

detrimento do atendimentO asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 

condições de manutenção da própria sobrevivência." 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Assistência Social — LOAS (Lei n° 

8.742/1993), em seu artigo 2°, inciso !, prevê queá Assistência Social tem por objetivos "a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice"; 

CONSIDERANDO o disposto na Norma Operacional Básica"! Sistema único 

da Assistência Social (NOB.— SUAS / 2005) que tem como um dos princípios da Proteção 

Social de Assistência Social a matricialidade socioramillar que determina que -a familia' 

deve ser apoiada e ter condições para responder ao seu papel no sustento, na guarda e 

na educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e 

portadores de deficiência"; 
.• 

. 	CONSIDERANDO, portanto, que a linha legal norteadora da proteção social 

do idoso é a. política de não asilamento, priorizando-se .a convivência do idoso no âmbito 

familiar, mantendo-se seus vínculos e participação junto à comunidade. 

' CONSIDERANDO, contudo, que a família não é uma célula solta no . 

contexto, daí a própria Constituição Federal também estabelecer, erri seu artigo 226, que - 

"a família, base da sociedade, tem especial proteção do atado". 

CONSIDERANDO que' a política de priorização de convivência do idoso 

junto à sua família pressupõe também a responsabilidade legal do Estado na sua 

viabilização e promoção, o que passa. naturalmente, pelo que se pode denominar de rede 

iodai de proteção. 
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()2a-134- 

I a Promotoria de Justiça de GuanambiniA 
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

CONSIDERANDO que-o Decreto n° 1.948/96, que regulamentou à Lei n°  

8.842/94, em seu artigo 3°, definiu por modalidade  asilar o atendimento, em regime -de 

internato, ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover à própria 

subsistência de modo a satisfazer as suas necessidades dé moradia, alimentação, saúde 

e convivência social, aduzindo, ainda, que a assistência na modalidade asilar ocorre no 

caso da inexistência do grupo fam liar. abandono._çárê cia  de recursos financeiros 

próprios ou da própria família; 

CONSIDERÀNDO também que em seu artigo 17, parágrafo único, o referido 

Decreto expressamente previu que o idoso que não tenha meios de prover a sua própria  

sutisistência 	e não tenha familia ou cu a família não tenha condi õe de rover a sua 

manutenção. terá assegurada a assistência asilar pela  União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios na forma da lei; 

CONSIDERANDO, nessa linha, que o artigo •10 da Política Nacional do 

Idoso, estabeleceu como competência dos órgãos e entidades públicos na área de 

promoção e assistência social o estímulo à criação de incentivos e de alternativas de 

atendimento ao idoso, dentre eles, as Casas-Lar; 

CONSIDERANDO que o Município de Guanambi não oferta um local próprio 

de abrigo público destinados à pessoas abandonadas, idosos e deficientes, 

desempenhando este papel a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS 

VELHINHOS; 

• CONSIDERANDO que, após inspeções realizadas por esta subscritora, 

contatou-se que a referida ASSOCIAÇÃO, em que pese desempenhar um papel relevante 

em nosso município, vem descumprindo, de forma reiterada, as normas qUe 

regulamentam as Instituições de Lohga Permanência, especialmente, no que tange" à 

escassez de • profissionais • específicos, alimentação inadequada; ausência de • planP 

individual de acompanhamento e má administração financeira; 

CONSIDERANDO que, atualmente, há 54 (cinquenta e quatro) internos, 

dentre .idosos e deficientes, abrigados na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 

LAR DOS VELHINHOS, que, em sua 'maioria: recebem benefícios 

assistenciais/previdenciários, gerando, aproximadamente, receita mensal superior a R$ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/BA 
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mais R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais) 

de repasses dos Fundos Federal, Estadual e Municipal (FNAS, FEAS e respectivas 

contrapartidas municipais — fl. 300), somadas às doações semanais efetuadas peio título 

de capitalização "OURO BRANCO", renda incompativel, portanto, com as constantes 

denúncias de maus-tratos aos idosos, oferta inadequada e escassa de alimentação, além 

do quanto consignado no Oficio n. 3412018 do Conselho Municipal do Idoào e do Portador 

de Deficiência, dando conta da precariedade da higienização nas dependências do 

abrigo, ausência de nutricionista no quadro de funcionários da unidade, escassez de 

profissionais cuidadores, ausência de armários individuais nos dormitórios dos internos, 

dentre outros: - 

CONSIDERANDO . que solicitado ao Departamento da Vigilância Sanitária 

Municipal de Guanambi a realização de vistoria /inspeção na mencionada entidade de 

longa permanência restou apontada intkneras desconformidades, a saber: licença 

sanitária com data de validade expirada desde 16/01/2017, ausência de sabão líquido e 

papel toalha, ausência de ralo escamoteável na unidade; ausência de chüveirOs, fluxo de 

limpeza inapropriado, ausência de carrinhos de suporte a higienização, ausência de 

identificação e excesso de lotação nos dormitórios,. portas.e janelas desprovidas de tela 

para proteção de vetores e pragas urbanas, janela com' vidro estilhaçado, além de 

acondicionamento incorreto dos alimentos, ausência de plano de gerenciamento de 

resíduos em serviço de saúde (fls. 575/576):  

CONSIDERANDO que, no dia 27107/2018, a enfermeira fiscal do COREN 

BA, Subseção Guanambi, GABRIELA DE ALMEIDA NEVES, COREN/BA: 404.727-ENF. 

após realizar inspeção "in loco" na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAP 

DOS VELHINHOS confeccionbu o 'relatório de fls. 311/314 roticiancld inúmeras 

irregularidades, a saber: número reduzido de profissionais para atender a demanda da 

assistência de enfermagem; inexistência de enfermeiro na instituição, contrariando a Lei 

.n "7.498/86; ausência de registros nos prontuários dos abrigados, além de inforinações 

desorganizadas; situação vacinai desatualizada dos internos; desatualização da: 

impressos referentes a aprazamento e . checagem dos medicamentos de cada 

idoso/deficiente; ausência de regimento interno, manual de normas e rotinas e protocolo 

40
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I a Promotoria de Justiça de GuanambiflIA 
Defesa do Idoso e da Pessoa com DeficiênCia 

operacional padrões — POP's, além de inexistência de Plano de Atenção Integral à Saúde -

dos residentes; por fim, compartilhamento de materiais cie higiene e roupas pelos 

idosos/deficientes, o que propicia o risco de contaminação e proliferação de doenças 

Contagiosas e infecções de pele entré os abrigados; 

CONSIDERANDO que, .no diar/10/2018, a Assistente Social REA SILVIA 

RODRIGUES TEIXEIRA PENA realizou visita, entrevista e acompanhamentos dos 

internos do abrigo ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS 

e,  ao final, elaborou o relatório Social de fls. 315/322 apontando dentre as inúmeras 

irregularidades, ainda não citadas acima: a ociosidade dos abrigados acamados em razão 

da inexistência de projetos e programas institucionais; ausência de acompanhaMento 

reg-  ular e periódico dos internos pelo PSF do bairro; ausência de medicamentos 

dispensados pela Secretaria Municipal de Saúde; saúde debilitada dos idosos abrigados; 

carência afetiva; número considerável de idosos e deficientes acamados sem qualquer 

assistência 'fisioterápica e individualizada; 

CONSIDERANDO o quanto documentado às fls. 328/525, referente à 

avaliação multidisciplinar realizada pelos profissionais ANDREZA LIMA SELVA 

(enfermeira), FERNANDA HORA DA SILVA (nutricionista) e JÉSSICA VIANA GUSMÃO 

(fisioterapeuta), JORDANA MARIA PEREIRA MONÇÃO (farmacêutica) e Nayara Gomes 

de Souza Figueredo (psicóloga), em cada idoso e deficiente abrigado; 

CONSIDERANDO que em inspeção realizada por esta subscritora, no dia 

06/05/2019, restou Comprovado que dezenas de internos apresentavam problemas na 

pele, que em consulta realizada no local pela médica vinculada ao PSF do bairro Paraiso, 

Dra. ÉLIDE DYANE ARAÚJO PRADO DOS SANTOS FONSECA, restou diagnosticada 

como Escabiose (sarna), além de restar configurada: a completa ausência de 

comprovação escriturária das receitas e despesas da ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, entidade sem fins lucrativos que recebe recursos 

públicos; ausência de programas inscritos no Conselho Municipal da Pessoa idosa; 

ausência de plano de atendimento individualizado do residente; ausência de plano de 

atenção integral à saúde do idoso, dentre outros; 
i9'61:24-13‘e--  
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1• 
PAINISTÈRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/BA 

Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

CONSIDERANDO o direito ao respeito ao idoso consiste na inviolabilidade 

da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, de valóres, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos 

pessoais, bem como é dever de todoS zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizaste, vexatório ou constrangedor, 

conforme reza o artigo 10, parágrafos 2°  e 3°  do Estatuto do Idoso, firmam as partes o 

seguinte Ajuttamento de Conduta: . 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a 

repassar, através de convênio/termo de cooperação, à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS e demais Instituições de Longa Permanência que 

verem a ser constituídas, desde que sem fins lucrativos, que abriguem pessoas idosas e 

deficientes provenientes da cidade de Guanarnbi, sediadas no referido município, desde 

que atendam às critérios e as-  exigências necessárias, o valor mensal de R$8.000,00 (oito 

reais, se contar com até 30 (trinta) abrigados; R$10.000,00 (dez mil) reais, se contar 

entre 31 (trinta e um) à 45 (quarenta e cinco) abrigados; R$16.000,00 (dezesseis mil) 

ais, se contar com acima de 46 (quarenta e seis)' abrigados, com a finalidade de que as 

mesmas possam garantir a contratação dos profissionais exigidos pela legislação 

CLÁUSULA SEGUNDA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a 

wripreender estudos no sentido elaborar um ato normativo criando e disciplinando e 

:blitica municipal para abrigos/instituições de longa permanência no MUNICÍPIO DE 

CUANAMBI, no orai° máximo de 12 (dàié) meses. 

Parágrafo único. Referido ato, dentre outras funções, deverá fixar diretrizes 

metas a serem cumpridas pelos abrigos; imporá elaboração do plano de trabalho das 

!r,sfituições de Longa Permanência para Idosos — ILPIs; fixará o número máximo de 

.ngas; imporá a obrigação de fiscalização das verbas ofertadas pelo Mtinicipio de 

r_suanambi às Instituições de Longa Permanência — ILP; exigirá a elaboração de projeto de 

#:3pacitação e planejamento na área gerencial para os gestores das entidades asilares e 

seus funcionários e outros que se fizerem necessários. 

'.; 
7. 
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1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/BA 
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência • 

CLÁUSULA TERCEIRA. Para facilitar a fiscalização por parte dos Órgãos 

(Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público e outros) dos recursos, pessoal eu 

verbas públicas destinadas à manutenção das entidades de longa permanência sem fias 

;ucrativos, o Município de Guanambi compromete-se, preferencialmente, a centraliur 

:odos os convênios/termos de cooperação destinados às Instituições de Lonsa 
Permanência. 

CLÁUSULA QUARTA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI assume, por essa 

:nstrumento, as seguintes obrigações: a) garantir o direito à assistência social, na forma 

dd abrigamento, para as pessoas idosas e deficientes que estejam em situação de risc.-J, 

sob a condição de desassistidas, abandonadas, sem família ou sejam vítimas de violênca 

doméstica, precisando ser abrigadas, para tanto disponibilizando, no mínimo, 10 vagas na 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS (ou quem lhe faça 

as vezes), até que seja ofertado abrigo público municipal, se assim achar cónvenientá, 

arcando com o valôr de, no mínimo, 01 (um) saláitio-mínimo para cada idoso/deficieNa 

abrigado; b) no caso de se ultrapassar esta cota, o Múnicipio de Guanambi deverá 

analisar caso a caso e, com a ciência deste órgão ministerial, dar o encaminhamento . 

através da oferta de outros meios de amparo social, considerando que, enquanto Ente 

responsável pela execução da política de assistência social, não poderá se negar em 

ofertar o serviço de acolhimento a estas pessoas; c) fornecer, por tempo indeterminado 

.mensalmente, 100 (cem) fraldas descartáveis à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, conforme compromisso assumido na Ata de Reunião 

anexada à fl. 289. 

CLÁUSULA QUINTA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI se compromete, de 

forma pirmanente, pelo menos uma vez ao ano,, em oferecer curso de capacitação e 

planejamento na área gerencial para os gestores das entidades da rede conveniada 

asilar, uma vez que os abrigos precisam, de fôrma urgente, formular e executar suas 

ações com base em um planejamento e adotar rotinas, visando gerenciar e administrar o 

abrigo de forma mais eficiente e menos assistencialista.' 

CLÁUSULA SEXTA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI se compromete em 

manter, enquanto se fizer necessário,' dentro da rede conveniada asilar, levando em conta 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA I a Promotoria de Justiça de Guanambi/BA 

Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

as características e possibilidades do idoso e deficiente asilado/acolhido, de forma 

semanal, eventos lúdicos, cultúrais, intergeracionais e sociais com vistas ao 

fortalecimento de vinculos familiares, afetivoi e de pertencimento social. 

CLÁUSULA SÉTIMA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI se compromete em 

manter, enquanto se fizer necessário, a designação de nutricionista que pOssa dar um 

assessoramento, uma vez por semana, preferencialmente às segundas-feiras, à 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, a fim de elaborar o 

cardápio semanal, visando buscar uma melhor qualidade nos alimentos servidos aos 

idosos e deficientes, principalmente aqueles que são portadores de doenças como 

diabetes, hipertensão, etc. que necessitam de um maior e eficaz acompanhamento 

alimentar. 

CLÁUSULA OITAVA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI terá o dever de 

repassar a verba conveniada na CLAUSULA PRIMEIRA até o quinto dia útil do mês 

subseqüente,• bem como, poderá suspender a qualquer momento, mediante aviso, 

anterior de 30 diá, que deixará de fazer o repasse à ILP conveniada quando esta deixar 

de cumprir as condiçõei pactuadas e previstas no presente documento. • 

Parágrafo Primeiro. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a 

incluir, na sua Programação Orçamentária (PPA, LDO e LOA), valores a serem destinados 

à Manutenção dos CONVÉNIOS, explicitado na cláusula oitava, objetivando garantir a 

perfeita continuidade na prestação do serviço. 

Parágrafo Segtindo. A obrigação prevista no "caput" começará a correr a 

partir da publicação do ato normativo que regulamentará o chamamento público (Lei n. 

13.019/2014), não podendo:ultrapassar 90 (noventa) dias, a contar da presente data. 

podendo prorrogar, uma única vez, por mais 30 (trinta), dias, desde que devidamente 

justifiCado. • 

CLÁUSULA NONA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR 

DOS VELHINHOS para fazer jus .ao recebimento dos valores conveniados deverá se 

comprometer, no mínimo, com as seguintes obrigações:.a) Afastar da Administração atual, 

por, no mínimo, 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, as Sras. 

OZAIR SANTOS SOUZA SANDRA MARA DA SILVA OLIVEIRA e MARISTELA 
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1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/ nA  
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deliciéncr.. • 

CALAZANS LAVARINI  nomeando-se corno interventor o Padre JOÃO SILVA DE  

TELES, brasileiro, solteiro, filho de JOSÉ DE SÁ TELES e NIVALDA SILVA, natural de 

aoquira/BA, nascido em 20/02/1976, portador do RG n. 08.335.678-96 e CPF r.. 

958.676.605-59, que terá amplos poderes para gerir e administrar a instituição de longa 

permanência, especialmente no que pertine à parte financeira da unidade, podend.-) 

aplicar os. valores referentes à receita institucional naquilo que melhor aprouver, dese.I.:: 

que documentado e prestadas as devidas contas. Caberá ao interventor: I) Admitir novos 

associados, de acordo com o seu estatuto; II) Declarar nula a última eleição para 05 

cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário é Tesoureiro, eis que realizada cor.., 

inobservância do quanto previsto no art. 15° do seu Estatuto e art. 4° do seu Regimerito 

Interno, além de contar, exclusivamente, com a presença das pessoas que foran 

reconduzidas aos respectivos cargos (Ata acostada à fl. 547 e demais às fls. 578/580); Hl) 

Convocar e Realizar nova eleição para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário .e Tesoureiro, após exaurido o prazo.  previsto na alínea "a" e desde qui; 

admitido os novos associados. Enquanto não realizado o escrutínio, o interventor terá, 

automaticamente seu mandato renovado; IV) Realizar eleição visando escolher o 

Conselho Fiscal; após exaurido o prazo previsto na alínea "a" e desde que admitido os 

novos associados; b) Não_ rejeitar idosos e deficientes que não possuam renda ou que 

são portadores de limitações físicas ou mentais (idosos dependentes); c) Garantir paia -) 

Município de Gjánambi a quantia mínima de 10% de vagas, sendo que será arredondado 

para mais em caso de dízimas; d) apresentar trimestralmente a" devida prestação kie, 

contas dos recursos aplicados, planilha de pessoal contratado e nome dos idosos e 

deficientes, bem como manter livro escriturário destinado a registrar as doações 

financeiras recebidas; e) Os Diretores e responsáveis técnicos deverão" participar dr.,s 

cursos de capacitação gerencial oferecidos' pelo Município de Guanambi;, f) Arcar com 

todas as despesas decorrentes do vínculo empregatício e encargos sociais obrigatórios, 

devendo assinar a carteira de trabalho 'ou contrato de prestação de serviço, confbrme 

cada caso; g) Manter como profissionais pesioas que sejam qualificadas e que não 

possuam qualquer tipo de vínculo familiar com qualquer um que faça parte da diretoria d;i 

Instituição até o 3° grau; h) Apresentar ao MUNICÍPIO DE GUANAMBI, apôs 30 dias' da 

•10 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/BA 
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

assinatura do convênio, objeto deste TAC, o certificado expedido pelo Conselho Municipal 

do Idoso e o alvará sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal em plena 

vigência; i) Solicitar à Secretaria de Assistência Social do Município de Guanambi triagem 

e estudo social antes de aceitar o ingresso de novas pessoas idosas e deficientes, a fim 

de se proteger os verdadeiros usuários da assistência social; j) Manter registro atualizado 

de cada idoso, em conformidade com o estabelecido no 'Art. 50, inciso XV, da Lei 

1.0741/03; k) Comunicar à Secretaria Municipal deAssistência Social ou congénere, bem 

como ao Ministério Público, a situação' de abandono familiar do idoso ou a ausência de 

identificação civil; 1) Manter atualizada a carteira de vacinação de seus abrigados e seus 

respectivos prontuários; e, .m) Providenciar acompanhamento médico e odontológico 

periódico e regulãr dos abrigados, especialmente aqueles portadores de doenças 

crônicas, na Unidade de Saúde de Família do bairro Paraíso, mediante agendamento 

prévio, inclusive, nos caias de atendimento domiciliar. 	 1 

. 	Parágrafo único. Deixará de ser -considerada como cota a sér 

disponibilizada a pessoa idosa/deficiente que: a) venha a falecer; b) seja reinserida no 

Seio familiar ou venha a residir em outra instituição; e c) ao ingressar na instituição não 

tenha nenhum tipo de renda e • que, por qualquer motivo', passe a contribuir 

financeiramente. 

CLÁUSULA DÉCIMA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE.CARIDADE LAR 

DOS VELHINHOS, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, se compromete a sanar as 

irregularidades apontadas no relatório confeccionado pela Vigilância Sanitária, Municipal 

(fls. 34/35), em especial, deverá apresentar: a) alvará sanitário atualizado expedido pelo 

órgão sanitário competente, de acordo com o estabelecido na Lei Federal n°. 6.437, de 20 

de agosto de 1977 e comprovar a inscrição de seu programa junto ao Conselho do Idoso. 

em conformidade com .o .Parágrafo Único, Art. '48 da n° Lei • 10.741 de 2003; h) 

providenciar sabão líquido e papel toalha nas dependências da unidade, bem como ralo 

escamoteável; 	adquirir e instalar chuveiros elétricos, carrinhos-  de suporte à 

higienização, tela de'protéção de vetores e pragas urbanas nas portas e janelas, tudo em 

quantidade comnativel com a unidade e ao número de internos; d) providenciar o fluxo de 

limpeza apropriado; e) identificar e diminuir a lotação nos 'dormitórios; e) promover o 
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I a Promotoria de JuÉtIça de Guanambilaq 

Oefesa do Idoso e da Pessoa com Dencier,, ,„ rp  

acondicionamento adequado dos alimentos armazenados; f) disponibilizar, com 

frequência e regularidade, material de banho e de higiene pessoal individualizados 

sabonete, escova dentária, roupas intimas). 

Parágrafo Primeiro. Deverá, ainda, no mesmo prazo estabelecido na 

Cláusula Décima, realizar avaliação da funcionalidade de seus abrigados, a fim de 

estabelecer o grau de dependência dos idosos e deficientes, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n. 283 da 

ANVISA, de 26/09/2005, podendo, se assim desejar, fazer uso dos relatórios 

confeccionados por equipe multidisciplinar acostados às fls. 328/525 e planilha de fls. 

549/554; 

Parágrafo Segundo. A *partir da coleta .destes dados, caberá à 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, em parceria com o 

MUNICIPIO DE GUANAMBI, estabelecer e contratar o número suficiente de técnicos e 

cuidadores para os abrigados'; 

. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE.  

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, auxiliada pelos profissionais a serem cedidos pelo 

MUNICIPIO DE GUANAMBI:. bem como pelós parceiros constantes do anexo,-deverá, no 

prazO.  de 90 (noventa dias), desenvolver projetos e programas de incentivo à 

reconstrução dos laços familiares dos abrigados, promovendo a participação das fainilias 

na atenção e cuidados com os idosos e deficientes, a fim de diminuir ou sanar a sensação, 

de abandono, fortalecendo os laços familiares; 	. . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá: a) contratar um 

Responsável Técnico - RT2  pelo serviço, que responderá pela instituição junto à 

autoridade sanitária local; b) contratar um profissional com formação.  de nível superior 

para cada 40 idosos, com carga horária de 12 horas pbr semana; c) contratar 

profissionais de limpeza em número compatível com a quantidade de abrigados; d) 

1. Grau dc Depenando I. um cuidador para cada 20 idosos. ou fração, com carga horária dc 8 horas,dia. Grau dc Depenancia II: um cuidador para 

cada 10 idosos. ou fração. por rumo: Grau de Deperidéncia III: um cuidador para cada 6 idosos, ou fração. por turno, 

2.0 Responsável Técnico doe possuir forrnaçio do nivel superior e possuir carga horária minima de 20 horas Por semana. 
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- „ 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

1 a Prometeria de Justiça de Guanambi/BA 
Defesa do Idoso e da Pessoa. com  Deficiência 

contratar um profissional de saúde vinculado à sua equipe de trabalhO, devendo exigir 

registro desse profissional no seu respectivo Conselho de Classe'. 

Parágrafo Primeiro. A Instituição se .compromete a realizar atividades de 

educação permanente. na área de gerontologia, com objetivo de aprimorar tecnicamente 

os recursos humanos envolvidos na prestação de serviços aos idosos e aos deficientes. 

Parágrafo Segundo. As atividades para idosos/deficientes deveffl ser 

planejadas em parceria e com a participação efetiva destes, respeitando as demandas do 

grupo e aspectos socioculturais. 

Parágrafo Terceiro. Para a realização das atividades acima previstas a 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS poderá firmar 

Parcerias.  com  as instituições de ensino.  superior sediadas nesta cidade, públicas e 

privadas, voltadas à confecção de planos de cuidados para os idosos e deficientes 

abrigados, formulados por professores e alunos das unidade de educação. 

CLÁUSULA DÉCIMA • TERCEIRA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá 'celebrar contrato formal 'de prestação de 

serviço com o idoso, responsável legal "ou Curador, em caso de interdição judicial, 

especificaríCIO o tipo de• serviço prestado bem como os direitos e as obrigações da 

entidade e do usuário em conformidade com inciso I artigo 50 da Lei n° 10.741 de 2003. 

Parágrafo Primeiro. Deverá, também, organizar e manter atualizados e com 

fácil ,  acesso, os documentos necessários à fiscalização, avaliação e controle -social da 

entidade. 

Parágrafo Segundo. Poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza 

e lavanderia,, sendo obrigatória à apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário 

da empresa térce'rizMa. 

Parágrafo Terceiro. Se terceirizar estes serviços está dispensada de manter 

quadro de pessoal próprio e área física especifica para os respectivos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá oferecer instalações fisicas em condições de 

3. Cabe ao Re4xutsavel Técnico • RT da instituição a responsabilidade pelos medicamentos cm uso pelos idosos. respeitados os rcgularnertios• dc 
vigilância sanitária guante 1 p n.: 2 e administração, sendo vedada o estoque de medicamentos sem prescrição médica. bem como deterá elaborar, a 
cada dois anos, um Plano de Atenção Integral á Saúde das residentes. em articulação com o gestor local dc saúde, 
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1 a Promotoria de Justiça de Guanambi/e4 
Defesa do Idoso e da P.'ssoa com Deficsênc,„ 

habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a•  todas as 

pessoas com dificuldade de lécomoção segundo o estabelecido na Lei Fdderal 10.098/00. 

' Parágrafo Primeiro. Os dormitórios deverão ser separados por sexos, para 

no máximo 4 pessoas, excetuados aqueles casos em que restar demonstrado que não 

haverá prejuízo para os abrigados, dotados"de banheiro, luz de vigília e campainha de 

alarme. 

CLÁUSULA DÉCIMA . QUINTA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá identificar as roupas de uso pessoal de cada 

abrigado, visando a manutenção da individualidade e humanização. 	. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá adotar as 

providências cabíveis visando promover. a • habilitação junto ao Instituto Nacional de 

Previdência Social — INSS de prOcurador habilitado, cadastrado no Sistema Único de 

Benefícios SUB do referido órgão, a fim de viabilizar os saques dos valores referentes 

aos benefidios previdenciários/assistenciais dos abrigados. 

Parágrafo único. -Durante o .prazo em que o interventdr nomeado estiver 

administrando a instituição, este ou pessoa por ele indicada, será responsável pelos 

saques a serem efetuados pela ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS 

VELHINHOS,- independente do procuradorkurador habilitado, podendo, se for o caso, 

requerer alvará ao juiz competente; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CÁRIDAOE LAR DOS VELHINHOS deveffi depositar em conta-corrente remunerada ou 

conta poupança de titi.laridade do idoso abrigado o percentual, mínimo, de 30% do valor 

referente ao beneficio previdenciário/assistencial por este percebido mensalmente, 

'mantendo-se registro em Iiirro próprio, com o devidO comprovante de depósito. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O não cumprimento das Cláusulas acima 

sujeitará o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE-

LAR DOS VELHINHOS ao pagamento de uma multa de R$ 10.000,00 (dez mo.  reais, por 

dia de atraso no fuhcionamento dos serviços, atualizada na forma dos débitos judiciais, 

sem prejuízo das demais sanções legais. 

14 
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rifa de Caridade "LAR DOS VELHINHOS" 
1 

JAIRO SIL AGALH • ES 

- ADE B  

Assessor Juddic o Município de Guanambi 

• e(r.r-O-e—S 
JOAN SILVA DE SA T _ 

Vã 
S  

r" 

Prefeito d 	de Gua unis 

EUCLIDES PER RROS FILHO 

• 

Presidente do Associaçâo Ben . • . 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
00 ESTADO DA BAHIA 

10  Promotoria de Justiça de Guanambi/BA 
Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. As multas de que tratam as cláusulas deste 

termo de ajustamento de conduta reverterão, em caso de execução, ao Fundo Municipal 

do Idoso — se.houver e, na ausência, ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n.7.347/85. 

CLÁUSULA' VIGÉSSIMA. O presente Compromisso de Ajustamento de 

Conduta produzirá seus efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de titulo 

executivo extrajudicial, na forma dos artigos 5°, §6°, da Lei no. 7.347/85 e 585, -II, do 

Código de Processo Civil. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. O cumprimento do presente 

Compromisso de Ajustamento de Conduta será fiscalizado pelos Órgãos e Entidades que 

tenham por finalidade a proteção das pessoas idosas, sem prejuízo da fiscalização pelo 

Ministério Público. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento de compromisso 

que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes, em três vias de 

igual teor. 

act43-, eb- kteketn.:".— 
T,T? NE MIRANDA CAIRES DE ANSINE  

Promotora de Justiça Titular 

9 tá)StaL1 

OZAIR SANTOS SOUZA  

• 
Interventor Nomeado 

Ow\t3le,A 

15 

Processo: 05901e21 -  D
oc. 43 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JA
IR

O
 SIL

V
E

IR
A

 M
A

G
A

L
H

A
E

S - 17/02/2021 09:42:29
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f764bd5f-c71a-40cd-9102-666eaa66bb0f



N*-12519._ 
/  -94:1)(%1  

IA FAGUNDES 
de Governo 

PREFEITURA. MUNICIPAL DE GUANAM6I 
PRAÇA gEkRldüé.  PEREIRA DONATO. 90 - CENTRO 

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

Fonefox: "77 3452 4301 

LEI N° 1.267 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

t;:3LICADO 
vário Oficial do Município 

Guartambl - Bahia 

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

O EFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atri uições que lhe conferidas por Lei, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Gu nambi aprovou e Eu sanciono a Seguinte Lei: 

A 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado arepassar para a 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS,CNPJ 
n° 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom 
Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para 
garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na referida 
Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta — TAC, firmado com o Ministério Público Estadual. 

• Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA em 26 de setembro de 2019. 

JAIRO SILV 
Prefeito do unis p 

ALHÃES 
de Guanambi 
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SEXTA•FEJRA, 04 DE oinvuRo DE 2019 • ANO X1 

 

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

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

Fonefax: *77 3452 4301 

LEI N° 1.257 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe conferidas por Lei, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Guanambi aprovou e Eu sanciono a Seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado arepassar para a 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS,CNPJ 
n° 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom 

Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para 

garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na referida 

Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta — TAC, firmado com o Ministério Público Estadual. 

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA em 26 de setembro de 2019. 

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES 
Prefeito do Município de Guanambi 

FIS 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
LEI N° 090/96 PUBLICADA EM 11/03/96 

Comprovante de Inscrição no Conselho Municipal 

Conselho Municipal de Assistência Social de Guanambi 

INSCRIÇÃO N° 016.01002.00412-3 

A entidade Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos, CNPJ 

14.788.244/0001-95, com sede em Guanambi Bahia, Praça Josafá Moura, n° 

98, B. Bom Jesus, é inscrita neste Conselho, sob o número 016.01002.00412-3, 

desde 06/02/2001. 

A entidade presta Serviços e executa programas e projetos 

voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 

socioassistenciais. 

A presente inscrição é por tempo indeterminado. 

Guanambi - Bahia, 10 de julho de 2020. 

2(3rRr-W4  
Geórgiaezezia Araújo Freire 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
Decreto n° 602 de 02 de outubro de 2019 

Avenida Joaquim Chaves, 390 - Bairro Santo Antônio - CEP: 46.430-000 Guanambi - 
Bahia - Fone: 77 3451 - 8712 - E-mail: crnasgbi@yahoo.com.br  
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n assas red melai* ofIckm. 

f I p elardosvelhinhos.gbi 

if""" lar dos ~Velhinhos CNPJ N° 14.788.244/0001-95 

PLANO DE TRABALHO 

1- DADOS CADASTRAIS 
1.1— DA ORGANIZAÇÃO: 
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE — LAR DOS VELHINHOS CNPJ: 14.788.244/0001-95  

Rua: Praça Josafá Moura, 98 Bairro: Bom Jesus Cidade: Guanambi 
Complemento: Estado: Bahia CEP: 46.430-000 
Telefone: (77) 3451-2803 Celular: 
E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com  
Site: 
1.2 — DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 
Nome Completo: Pe. JOÃO SILVA DE SÁ TELES 
CPF: 958.676.605-59 	 RG: 08.335.678-96 
Rua: Praça Getúlio Vargas, 260 Bairro: Centro Cidade: Guanambi 
Complemento: Casa Estado: Bahia CEP: 46.430-000 
Telefone: 	 1 Celular: 77 9.9199-1387 
E-mail: joaosateles@hotmail.com  
Cargo: Presidente/Interventor 
Eleito em: 13/08/2019 Vencimento do Mandato: 13/08/2020 
1.3 — DADOS BANCÁRIOS 
Banco: 001 — Banco do Brasil 
Agência: 0923-7 	 j Número da Conta: 9889-2 
1.4 — DIRETORIA: 
Nome completo: 
Pe. JOÃO SILVA DE SÁ TELES 

Cargo: 
Presidente/Interventor 

Nome completo: 
CARLOS CAROBA DE SOUSA 

Cargo: 
Coordenador 

Nome completo: 
DORIVÂNIA MOREIRA DO 
NASCIMENTO GOMES 

Cargo: 
 Tesoureira 

Nome completo: 
FELLIPE BARROS DO REGO 

Cargo: 
Secretário 

Nome completo: 
ÂNGELO MANOEL GOMES 

Cargo: 
Tesoureiro Adjunto 

Nome completo: 
NEUMA VIANA BOA SORTE DE 
OLIVEIRA 

Cargo: 
 Secretária Adjunta 

1.5 — CORPO TÉCNICO: 
Nome completo: I 	Cargo: 
1.6 — CONSELHO FISCAL: 
Nome Completo: I 	Cargo: 

2 - OUTROS PARTICIPES 
2.1 — DA ORGANIZAÇÃO 
Nome da Entidade: CNP': 
Rua: Bairro: I Cidade: 

FLS 	Mit / 
PROCtc-3( 1:)0  PPCIP  
ASie.razUt,s44-01.1ra. c,8  - Bom Jesus Guanambi - BA - 46.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803 e-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com  
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AI  Lar dos 
Velhinhos mo somes ridrs weizi.oraelais 

@lardosvelhinhos.gbi CNPJ N°  14.788.244/oom-95 

Complemento: 	 Estado: 	 1 CEP: 
Telefone: 	 Celular: 
E-mail: 
Site: 
Qualificação: 
Esfera administrativa (municipal, estadual ou federal): 

3 - PROJETO 
3.1— OBJETIVO GERAL 

- Acolher e garantir proteção integral; 
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de 
vínculos; 
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
- Possibilitar a convivência comunitária; 
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e 
às demais políticas públicas setoriais; 
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que 
os indivíduos façam escolhas com autonomia; 
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 
externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 

3.2 — OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para idosos (as): 
- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização 
da vida diária; 
- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 
- Promover o acesso à renda; 

.. - Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependend=--  

de atividades 

FIS 
PROL:7,),..-0 .t 
ASS: ( 	(.....).--' t--, 	-, 

3.3 — JUSTIFICATIVA 
A Prefeitura Municipal de Guanambi / Fundo Municipal de Assistencial Social, em conformidade 
com o que consta no marco regulatório Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto 
Municipal n° 177 de 11 de maio de 2017 que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico 
das parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, entidades 
prestadoras de serviços de Assistência Social para Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade abrigo 
institucional, apresenta este Plano de Trabalho que deverá ser executado pela Associação Benemérita 
de Caridade - Instituição de Longa Permanência para Idosos (as) ILPI, para cumprimento da Lei 
Municipal n° 1.257 de 26 de setembro de 2019. 
As atividades desenvolvidas na Associação Benemérita de Caridade - Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (as) ILPI, ofertadas de modo ininterrupto (24 horas), são consideradas de 
relevância pública, sendo a única instituição no município até o presente momento que presta serviço 
de acolhimento institucional para idosos acima de 60 anos. Desse modo, diante da inexistência de 
programas/serviços de acolhimento institucional públicos para idosos, para ambos os sexos, no 
Município de Guanambi, é de suma relevância a colaboração com a manutenção dos serviços 
prestados pela referida instituição. 
Logo, também é considerado no presente Plano de Ação que as atividades propostas são de 
natureza da 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 Assistência 
Social 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais) e N° 21/2016 (Requisitos 
para Celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social e Entidades ou Organizações 
de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social SUAS). 

Praça Josafá Moura, 98 - Bom Jesus- Guanambi - BA -46.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803 - e-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com  
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alar dos 
Velhinhos Sca nen... robe ~SI. ofidols 

f I Mardosvelhinhos.gbi CNPJ N° 14.788.244/0001-95 

Embora a natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, indeterminada, a 
colaboração com a manutenção dos serviços oferecidos a idosos em ILP torna-se imprescindível, 
visto que destinam-se a usuários que não dispõem de condições para permanecer na familia, por 
inúmeros fatores que agravam a qualidade da convivência ou mesmo da sustentação, envolvendo 
situações de violência e negligência, abandono, ou mesmo vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos. 

3.4 — PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS 
50 internos e famílias 

3.5 — ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Município de Guanambi 

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

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

DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias 
e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. 
A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à 
diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. 
O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio 
familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma 
participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. 
Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente 
acolhedor e estrutura fisica adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas do 
ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos 
nos regulamentos existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. 

FLS. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 	 PROL:  

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

PROVISÕES AMBIENTE FÍSICO 
GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e 

d 
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convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e 
pertences. Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 

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

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

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

3.7 — CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
De acordo com a NOB-RH/SUAS e demais conselhos de classe 

3.8 — RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS 
CONTRIBUIR PARA: 

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

AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS): 

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

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 

- Ter endereço institucional para utilização como referência. 
- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas 
de justiça e cidadania. 

ASS, 
 

ou reincidência; 

éticos 

FLS. 	"li 
PR 	. -Wr 	1"0.•0  C-r.  . 

habitabilidade, 

a necessidades específicas. 
privacidade do (a) usuário 

em princípios 
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- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades. 
- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades 
autossustentação e independência. 
- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão. 
- Ter acesso a espaços próprios e personalizados. 
- Ter acesso a documentação civil; 

de auto-gestão, 

FIS 
, PROC. 00 	,Z0 t # 

A 

- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los; 
- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
- Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a autonomia; 
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; 
- Ser preparado para o desligamento do serviço; 
- Avaliar o serviço. 

4 —OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 
- No Relatório de Prestação de Contas os valores devem ser especificados de acordo os Fundos de 
Repasse. 
- Apresentação do Plano de Ação (Anexo I) até 31 de dezembro de cada ano; e 
- Apresentação do Relatório Acompanhamento Físico (Anexo II) até o 5o dia útil do mês 
subsequente. 

5 — METAS E ETAPAS 

METAS E ETAPAS VALOR DATA 
INICIAL 

DATA 
FINAL 

SALDO 

VALOR 
GLOBAL DESCRIÃO/ 

ESPECIFIC AÇÃO 
UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

META 1 Acolhimento de Pessoas 
Idosas e as familias. - - - - - 

ITEM 

Manutenção das atividades 
da 	instituição 	com 	a 
contratação, manutenção e 
pagamento 	mensal 	de 
funcionários, 	incluindo 
todas as despesas com folha 
de 	pagamento, 	inclusive 
FGTS 	e 	contribuição 
previdencia"ria. 

- - 96.000,00 96.000,00 96.000,00 

TOTAL - - - 96.000,00 96.000,00 96.000,00 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

REPASSE 
MUNICÍPIO 

META 1 META 2 META 3 META 4 TOTAL 

JAN/2020 8.000 - - - 8.000 
FEV/2020 8.000 - - - 8.000 
MAR/2020 8.000 - - - 8.000 
ABR/2020 8.000 - - - 8.000 
MAI/2020 8.000 - 8.000 
JUN/2020 8.000 - - 8.000 
JUL/2020 8.000 - - 8.000 
AGO/2020 8.000 - - 8.000 
SET/2020 8.000 - - 8.000 
OUT/2020 8.000 - - 8.000 
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NOV/2019 8.000 - - - 8.000 
DEZ/2019 8.000 - - - 8.000 
SOMA 96.000 - - - 96.000 
7 - DECLARAÇÃO 

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

Guanambi, BA, 16 de outubro de 2020 

ASS. 

FLS. 	,,4C  
PROC: 	/20  
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ESTATUTO SOCIAL 
DA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 

LAR DOS VELHINHOS 

PREÂMBULO 

A Associação Benemérita de Caridade — Lar dos Velhinhos, fundada em 26 de maio de 1963, com sede a 
Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, e foro nesta cidade de Guanambi-BA, inscrita no CNPJ/ MF sob n° 
14.788.244/0001-95 com Estatuto Social primitivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Guanambi, em 08 de julho de 1963, promove a alteração de seus atos constitutivos, regendo-se doravante 
pel4resente Estatuto Social pela legislação aplicável e pelo Regimento Interno, passando a vigorar, doravante, nos 
seguintes termos: 

FLS. 	  

PROC:  tiofi2,23  D4 	 
ASS. 	  

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

Art. 1° A Associação Benemérita de Caridade — Lar dos Velhinhos, doravante denominada, 
simplesmente, Lar dos Velhinhos, é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem 
fins lucrativos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), com natureza de 
instituição de Longa Permanência para Idosos (11,PI), de duração por tempo indeterminado, com 
personalidade jurídica distinta de seus membros. 

Art. 2° 0 Lar dos Velhinhos, por sua origem, natureza e formação, foi criado para a prática da 
caridade no campo da assistência social e da promoção humana. 

Art. 3° O Lar dos Velhinhos tem por finalidade prestar serviços de relevância pública e social 
de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na 
área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com 
os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando serviços 
d 	tendimento de forma gratuita, universal, ondnua , permanente e planejada, visando 

Processo: 05901e21 -  D
oc. 43 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JA
IR

O
 SIL

V
E

IR
A

 M
A

G
A

L
H

A
E

S - 17/02/2021 09:42:29
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f764bd5f-c71a-40cd-9102-666eaa66bb0f



&gana...ai redei ■orlab SeLoui 

f 	lardosvelhinhos.gbi 
~1.11~~1~011•Inel 	  

Lar dos 
Velhinhos 	 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
itniLOS E DOC. E DAS PESSOAS JURfaicAS 

CO ARCA DE GUANAME3i BANIA 
DALC1 RODRIGIFESLWE~DES - OFICIAL 

vvi=,1/440-ws 
CNPJ Ne  14.788.244/0001-95 

    

I — Manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas 
idosas de ambos os sexos, com GO (sessenta) anos ou mais, independentes ou com diversos graus de 
dependência, residentes no município de Guanambi-BA, que estejam nas seguintes situações: 

PROL: tad-Q. 2-01  _O P(P 
c) em situação de abandono; 
d) com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 
II — Proporcionar aos idosos institucionalizados assistência material, moral, intelectual, social 

e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, 
visando a preservação de sua saúde física e mental; 

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

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

V — Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais na perspectiva da 
autonomia e garantia de direitos dos usuários (idosos na instituição); 

VI — Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento 
e efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

§ 1° O Lar dos Velhinhos prestará suas ações assistenciais aos idosos em situação de 
vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, utilizando-se da prerrogativa disposta no artigo 35 e seus 
parágrafos, da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, que prevê a. contribuição 
por parte do idoso para o custeio da entidade no limite previsto na lei, da aposentadoria ou de outros 
rendimentos equivalentes na mesma proporção. 

§ 2° Para atender o custo das despesas mensais realizadas em favor dos serviços prestados aos 
idosos, o Lar dos Velhinhos aceitará doações espontâneas feitas pelos familiares dos idosos acolhidos 
e pela sociedade em geral. 

§ 3° O Lar dos Velhinhos promoverá ações de transparência na apresentação dos planos de 
trabalho, relatórios de atividades e demonstrativos financeiros, para comprovação da aplicação de seus 
recursos, integralmente, no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 

a) falta de condições dignas para permanecer com a família; 
ELS 	\(  

b) sendo vítimas de atos de violência e negligência; 

institucionais. 

4° Considerando que o Lar dos Velhinhos p sui natureza privada, seus programas e projetos 
erã esenvolvidos sempre em sintonia com o seu .cament ..conômico, privilegiando o acesso 

1/4_/7  
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§ 1° Ficam reconhecidos com o titulo honorífico de associada kndador aqueles que 
ciparam da fundação da instituição. 
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gratuito aos seus programas pelos seus usuários, guardados os seus limites financeiros, em especial 
àqueles conferidos pela lei. 

§ 5° O acolhimento das pessoas idosas com características citadas no Inciso I ocorrerá em 
conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento 
Interno desta instituição. 

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

§ 7° Não se admitirá o acolhimento de pessoas fora dos critérios definidos neste Estatuto e no 
Regimento Interno. 

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

Parágrafo único. Não se fará distinção alguma quanto à etnia, cor, sexo, condição social, 
credo político ou religioso, gênero, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação dos 
idosos acolhidos. 

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

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E DOS ASSOCIADOS 

Art. 6° O Lar dos Velhinhos é organizado e constituído por um número limitado de associados 
definidos por toda pessoa capaz de direitos e deveres, sem distinção de qualquer natureza pata ser 
membro associado efetivo, que serão admitidos, a juízo da diretoria, dentre pessoas idôneas que 
solicitarem sua inscrição mediante preenchimento de ficha de inscrição onde conste a aceitação deste 
estatuto. 
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§ 2° O cadastro de terceiro na condição de colaborador, parceiro ou similar na forma definida 
no Regimento Interno não se confundirá com a condição de associado, sendo este último aquele que 
for formalmente aprovado nesta condição. 

Art. 7° São direitos de cada associado: 

I — Participar das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; 

II — Ser votado para os encargos eletivos, atendendo aos requisitos previstos neste Estatuto 
Social; 

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

IV — A qualquer tempo, por escrito, se desligar a título de renúncia voluntária; 

V — Votar nas eleições convocadas e deliberar sobre as matérias constantes no artigo 14 e seus 
incisos deste Estatuto Social. 

sr 0 exercício dos direitos constantes no capote o cumprimento dos deveres pelos associados 
serão regidos por este Estatuto Social e pelo Regimento Interno. 

§ 2° Os associados não adquirem direito algum sobre os bens e direitos do Lar dos Velhinhos 
a qualquer título ou pretexto. 

§ 3° As atribuições dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do Lar dos Velhinhos 
serão inteiramente estatutárias, voluntárias e gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer 
lucro, bonificação ou vantagem, sob nenhuma forma ou pretexto, quer direta ou indiretamente. 

Art. 8" São deveres do associado: 

I — Cumprir o presente Estatuto Social e o Regimento Interno; 

II — Acatar as decisões da Diretoria e as resoluções das Assembleias; 

III — Zelar pelo decoro, bom nome e funcionamento do Lar dos Velhinhos; 

IV — Cumprir os compromissos financeiros assumidos; 

V — Cientificar por escrito e de forma fundamentada à Diretoria, eventual conduta ilícita de 
associados, funcionários, prestadores de serviços, voluntáti s ou de id sos acolhidos. 

Art. 9° Deixará de ser associado: 

1 — Po falecimento; 

/ 	 --- 
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II — Por vontade própria, quem assim o desejar, desde que o faça por escrito; 

III — Aquele que se utilizar da instituição para fins políticos e/ou para promoção pessoal; 

V — Quem deixar de cumprir as condições estabelecidas no art. 8° e seus incisos deste Estatuto 
Social; 

VI — Por abandono de encargo, aquele que for eleito ou nomeado para desempenhar suas 
atribuições durante o mandato da Diretoria ou do Conselho Fiscal. 

An. 10. A exclusão do associado se dará após procedimento administrativo, por decisão da 
Diretoria, desde que referendada em Assembleia Geral convocada para tal fim. 

51° Objetivando facultar-lhe ampla defesa, o associado poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 
solicitar uma nova Assembleia Geral para apreciar seu recurso de reconsideração, por escrito e 
fundamentado; 

§ 2° Igual procedimento será adotado no caso do Lar dos Velhinhos, por sua Diretoria, que 
desejar apresentar possíveis recursos da decisão da Assembleia Geral. 

Art. 11. Excluído do Lar dos Velhinhos, por qualquer que seja o motivo, ou dele retirando-se, 
o associado não terá direito a qualquer indenização, compensação ou remuneração de qualquer espécie 
ou natureza pelos serviços prestados nesta condição de associado ou de voluntário, nos termos do 
inciso II do artigo 32 deste Estatuto Social. 

Art. 12. Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente, e pelos encargos e 
obrigações do Lar dos Velhinhos. 

CAPÍTULO III 
DO MODO DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 13. O Lar dos Velhinhos é constituído dos seguintes órgãos: 

— Assembleia Geral, como órgão deliberativo; 

II — Diretoria, como órgão administrativo; 

III — Conselho Fiscal, como órgão fiscalizador. 

Art. 14. A Assembleia Geral é constituída pelo número limitado de associados com direito a 
o, na forma do artigo 7°, inciso V, deste Estatuto So 

ciclo soberano. 
possui s seguintes competências, de 

n.
(-41\  
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Art. 15. A Assembleia Geral convocada pelo presidente realizar-se-á anualmente, até o dia 15 
de dezembro de cada ano civil, para os efeitos do inciso X do artigo 14 d g  Es veto Social. 

Art. 16. A Assembleia Geral realizar-se--á extraordinariamente, quando c roca 

la Diretoria do Lar dos Velhinhos; 
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I — Eleger a Diretoria; 

II — Aprovar Instituições aptas a indicar membros ao Conselho Fiscal; 

III — Aprovar os indicados para o Conselho Fiscal; 

IV — Aprovar a reforma do Estatuto Social; 

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

VI — Destituir qualquer um dos membros do Conselho Fiscal; 

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

PROC: "SA "_ .2£" 	̀"4" 
ABS 

VIII — Decidir sobre a extinção do Lar dos Velhinhos, quando impossível a continuidade de 
suas atividades; 

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

X — Após o devido parecer do Conselho Fiscal, apreciar e deliberar sobre o Balanço 
Patrimonial Anual, o Demonstrativo dos Resultados do Exercício e suas Notas Explicativas. 

S 1° A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será realizada por meios eletrônicos em 
situações de calamidade pública decretada pelo poder público que impeçam ou dificultem a 
participação dos associados. 

§ 2° A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, poderá ser realizada por meios 
eletrônicos, conforme deliberação da Diretoria, com o fim específico de facilitar a participação de 
todos os associados. 

§ 3° A manifestação dos participantes, nos casos previstos nos §j 1° e 2°, poderá ocorrer por 
qualquer meio eletrônico indicado pela Diretoria, que assegure a identificação do participante e a 
segurança do voto, e prodri ..irá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. 

§ 4° A Diretoria do Lar dos Velhinhos poderá autorizar a transmissão em áudio e/ou vídeo 
das Assembleias por meio de plataformas eletrônicas ao público em geral como forma de dar 
publicidade à sociedade acerca dos trabalhos realizados, decisões, encaminhamentos e gestão da 
instituição. 
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II — Pelo Conselho Fiscal do Lar dos Velhinhos; 

III — Por requerimento de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto; 

Art. 17. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital, contendo data, 
horário, local e pauta, afixado na sede do Lar dos Velhinhos, e/ou enviado por outros meios 
convenientes, inclusive meios eletrônicos, a todos associados que a compõem conforme art. 6° deste 
Estatuto: 

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

II — Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para a hipótese de convocação de eleições. 

1° Será instalada, em primeira convocação, com a totalidade dos associados com direito a 
voto, ou em 30 (trinta) minutos após, com a presença de, no mínimo, 05 (cinco) associados. 

§ 2° Será presidida pelo Presidente da Diretoria e, em suas ausências ou impedimentos, pelos 
seus substitutos legais. 

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

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

§ 5° Somente se deliberará sobre os assuntos específicos para as quais tenham sido convocadas. 

§ 6° As atas de eleição serão lavradas e aprovadas ao final e assinadas pelo Presidente da 
Assembleia Geral e pelo Secretário, sendo que, os demais associados e visitantes presentes deverão 
assinar a lista de presença, as atas das demais assembleias deverão ser assinadas por todos os presentes, 
ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art. 14. 

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

1° O Presidente e o Coordenador deverão ser obrigatoriamente associados com, no mínimo, 
02 (dois) anos de associado no período imediatamente anterior à data da eleição. 

§ 2° A Diretoria cumprirá mandato de 02 (dois) anos, salvo interru a. ppr ualquer motivo, 
sendo admitida apenas uma reeleição consecutiva. 

FLS 	33  
PROC:  MO-0 0 ?CP 
ASS 	 

Diretoria a 03 § 3° Importará em abandono do encargo a falta injustificada de mbros d 
três) reunió -onsecutivas ou a 06 (seis) intercaladas ao longo do respectr mandar ). 

e 	, 	 L 

-i 	
..... 

■,..... 	
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§ 4° O membro da Diretoria que for afastado por ausência prolongada ou por exclusão não 
poderá ser eleito nem designado para a Diretoria do mandato subsequente. 

§ 50  O Presidente do Lar dos Velhinhos e os demais membros da Diretoria não estão 
dispensados de suas obrigações pecuniárias na condição de associado. 

§ 6° Os membros da Diretoria serão eleitos em votação composta por chapa, sendo vedada a 
candidatura isolada a cada cargo. 

§ 7° O secretário e o tesoureiro poderão indicar adjuntos que serão aprovados em reunião da 
diretoria e terão a função de auxiliá-los nos trabalhos e substituí-los em reuniões. Os adjuntos 
nomeados não exercerão a substituição da presidência da instituição como podem fazer os titulares. 

Art. 19. Compete à Diretoria, dentre seus direitos e deveres: 

I — Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, o Estatuto Social, o Regimento Interno e as 
deliberações da Assembleia Geral e da própria Diretoria; 

II — Elaborar, em conjunto com a Equipe Técnica Multidisciplinar do Lar dos Velhinhos, o 
Plano de Trabalho do ano seguinte e executá-lo, de forma a cumprir com os objetivos estatutários da 
instituição; 

III — Elaborar, em conjunto com a Equipe Técnica Multidisciplinar do Lar dos Velhinhos, o 
Relatório Anual de Atividades Institucionais, até o dia 31 de março de cada ano; 

IV — Apreciar o Balanço Patrimonial Anual, o Demonstrativo dos Resultados do Exercício e 
as Notas Explicativas, referentes ao exercício anterior, encaminhá-los para a apreciação do Conselho 
Fiscal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, e apresenta-los à Assembleia Geral, até 30 de abril, 
acompanhados especialmente dos extratos bancários das contas de movimento e aplicações 
financeiras e também o Relatório do Inventário dos bens patrimoniais; 

V - Relacionar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades 
de interesse comum que elevem a qualidade de vida dos idosos acolhidos; 

VI — Celebrar parcerias com entidades privadas, com o Poder Público (União, Estado ou 
Município) ou com órgãos e autarquias públicas, por meio de termos de colaboração e/ou termos de 
fomento ou contratos de qualquer natureza, desde que haja consonância com as finalidades estatutárias 
do Lar dos Velhinhos; 

VII — Acompanhar o cumprimento do objeto e o alcance dos resultados das ações planejadas 
nos Planos de Trabalho, no âmbito das relações jurídicas de parceria CO . Poder Público (União, 
Estado e Município); 	 NL 

VIII — Apreciar e decidir, quando necessário, sobre a u .ação d p fundos e reservas 
'financeir. 	oníveis; 
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IX — Determinar a execução de construções e reformas de bens imóveis que não 
comprometam sua posição socioeconômica; 

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

FLS 

PROC.  Peg 	 PC?°  
XI — Elaborar e/ou alterar o Regimento Interno; 	 ASS. 	  

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

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

XIV — Exigir da empresa ou do profissional liberal referido no inciso XIII os Balancetes 
Mensais e o Balanço Patrimonial Anual, o Demonstrativo de Resultados do Exercício e Notas 
Explicativas, no final de cada exercício civil, devendo ser publicado até o dia 31 de maio, de acordo 
com as exigências legais; 

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

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

XVII — Submeter as contas do Lar dos Velhinhos ao exame do Conselho Fiscal, para realização 
de parecer, observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de 
contabilidade; 

XVIII — Apresentar nas suas reuniões ordinárias o relatório financeiro do mês anterior 
elaborado pela Tesouraria abrangendo no mínimo o demonstrativo das receitas e das despesas, a 
posição dos saldos de Caixa e Bancos, a posição dos compromissos financeiros e das contingências 
incorridos, bem assim, a demonstração das contribuições financeiras devidas e pagas até o mês; 

XIX — Buscar soluções para os casos omissos neste Estatuto Social. 

Art. 20. A Diretoria do Lar dos Velhinhos, reunir-se-á ordinariamente pelo menos 01 (uma) 
vez por mês, em local, dia e hora determinados pelo Presidente e, e or i  - mente, quando se 
fizer necessário, com designação prévia da matéria a ser tratada. 

§ 1° As reuniões da diretoria, ordinárias ou extraordinárias, pofl Ião se ealizadas por meios 
, conforme deliberação da Presidente. r, 	\. 
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§ 2° A manifestação dos participantes, no caso previsto no § 1°, poderá ocorrer por qualquer 
meio eletrônico indicado pelo Presidente, que assegure a identificação do participante e a segurança 
do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. 

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

Art. 21. São atribuições do Presidente: 

1 — Representar o Lar dos Velhinhos, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente perante 
os órgãos públicos e privados, inclusive perante o Poder Judiciário, podendo constituir procuradores 
e/ou prepostos; 

II — Representar abrigados interditados nos quais o Lar dos Velhinhos for nomeado como 
Curador, podendo em seu lugar indicar outro membro da diretoria; 

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

IV — Convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e as Assembleias 
Gerais; 

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

VI — Coordenar as atividades dos demais membros da Diretoria; 

LS 
PROC: 	 

ASS. 	  

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

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

IX — Abrir e movimentar contas bancárias em instituições financeiras, assinar cheques e/ou 
outros documentos de natureza econômica, sempre em conjunto com o Tesoureiro; 

X — Admitir e demitir empregados, respeitando 	egislação trabalhista e as convenções 
coletivas de cada categoria profissional; 
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XII — Cumprir e fazer cumprir a legislação constitucional e infraconstitucional, além das 
resoluções e normas inerentes aos órgãos públicos fiscalizadores da prestação de serviços da 
Assistência Social; 

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

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

XV — Promover, em conjunto com a Administração e a Equipe Técnica Multidisciplinar, 
reuniões e eventos voltados aos funcionários e voluntários, a fim de manter o ambiente de trabalho 
coeso e unido; 

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

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

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

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

XX — Nomear advogados com poderes da cláusula (adjudida' para a defesa dos interesses do 
Lar dos Velhinhos; 

XXI — Submeter previamente os contratos, convênios, termos de parceria, termos de 
colaboração, termos de fomento e minutas, à assessoria jurídica; 

XXII — Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional e voluntária ao lar dos Velhinhos. 

Art. 22. São atribuições do Coordenador: 

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

II -- Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, 	embleias e eventos em geral, 
programados pela instituição; 

Assumir o mandato, em caso de vacância, e convocar as eleições no prazo de 90 (noventa) 
s, nos termos do artigo 27, parágrafo único deste Estatuto Social; 

N,Pv\  
Ui')\ 
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IV — Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao Lar dos 
Velhinhos. 

Art. 23. São atribuições do Secretário: 

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

II — Ler a ata da reunião anterior, fazendo as observações necessárias, que deverão constar na 

ata seguinte, divulgar e acompanhar todas as notícias das atividades envolvendo o Lar dos Velhinhos; 

III — Responsabilizar-se pelo manuseio e conservação dos livros de atas e outras anotações e 
documentos relacionados às suas atribuições estatutárias, durante o mandato; 

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

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

VI — Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao Lar dos 
Velhinhos; 

VII — Assumir o mandato do Presidente, em caso de vacância e na falta do Coordenador, nos 
termos do artigo 27, parágrafo único deste Estatuto Social. 

Art. 24. São atribuições do Tesoureiro: 

— Arrecadar e anotar em livro de caixa as contribuições, rendas de qualquer tipo, auxílios e 
donativos em dinheiro ou espécie, mantendo em dia a escrituração totalmente comprovada. Havendo 
funcionários para tal fim, será sua função orientá-los como executar tais procedimentos; 

II — Pagar as contas com o visto do Presidente; 

III — Assinar cheques e/ou outros documentos de natureza econômica, sempre em conjunto 
com o Presidente; 

IV — Apresentar em todas as Reuniões da Diretoria o Relatório Financeiro do mês anterior, ou 
sempre que for solicitado pelos órgãos do Lar dos Velhinhos; 

V — Providenciar, em tempo hábil, recebimentos de juros, dividen• . e out os rendimentos; 

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

VII —Apresentar ao Conselho Fiscal, sempre que solicitado, o balance 

por empresa de contabilidade ou profissional habilitado, juntamente co 
auxiliare . documentação correlata; 
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VIII — Providenciar, no término do mandato da Diretoria, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, as seguintes certidões em nome do Lar dos Velhinhos: 

a) Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciírias; 
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS; 
d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais; 
e) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 
f) Certidão Negativa de Protestos de Títulos; 
g) Certidão de distribuição de feitos cíveis junto a Justiça Estadual; 
h) Certidão de distribuição de feitos junto a Justiça Federal; 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
j) Alvará da Vigilância Sanitária; 
k) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) atualizado. 
IX — Providenciar, no término do mandato da Diretoria, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

o competente Balanço Financeiro com a respectiva Prestação de Contas de natureza financeira; 

X — Depositar em estabelecimento bancário, em nome do Lar dos Velhinhos, todas as 
importâncias financeiras recebidas; 

XI — Manter em caixa, se necessário e por conveniência, para as despesas de pequeno valor, a 
importância de até 01 (um) salário mínimo, da qual prestará conta à Diretoria, mensalmente; 

XII — Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembleias e eventos em geral, 
programados pela instituição; 

XIII — Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao Lar dos 
Velhinhos; 

XIV — Assumir o mandato do Presidente, em caso de vacância e na falta, simultânea, do 
Coordenador e Secretário, nos termos do artigo 27, parágrafo único deste Estatuto Social. 

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

CAPÍTULO IV 
DAS ELEIÇÕES 

Art. 26. A Diretoria será eleita em escrutínio secreto, proclamando-se eleitos os mais votados 
pelos associados integrantes da Assembleia Geral que possuem direito a v o, confo e dispõe o 

ciso V do 	7° e inciso I do art. 14, observando-se: 
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I — Os associados interessados em concorrer ao encargo de Presidente deverão ter atividade 
ativa e ininterrupta de no mínimo 02 (dois) anos, no período imediatamente anterior à data da eleição. 

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

III — A rigor, empregados do Lar dos Velhinhos, bem como profissionais que a ela prestem 
serviços remunerados, embora possam ser associados, não podem ser eleitos nem nomeados para 
encargos da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

— Para o Procedimento Eleitoral, não poderão candidatar-se a Diretoria os associados que 
estiverem na condição de dirigente membro de Poder ou do Ministério Público; ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo 
de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, conforme dispõe o 
artigo 39, inciso III da Lei n° 13.019/2014, alterado pela Lei n° 13204/2015; 

V — A abertura do Procedimento Eleitoral acontecerá no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
que antecederem o término do mandato vigente, devendo o Lar dos Velhinhos emitir, na ocasião 
Edital/Circular de Abertura do Procedimento Eleitoral; 

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

VII — A Secretaria do Lar dos Velhinhos receberá a inscrição das chapas e dos candidatos à 
Diretoria, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da abertura do Procedimento Eleitoral; 

VIII — Os candidatos aos encargos da Diretoria deverão no ato da inscrição apresentar 
currículo profissional simples, constando escolaridade, experiência e práticas administrativas em 
qualquer área, nome da empresa, associação assistencial, e período que exerceu suas habilidades 
administrativas; 

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

X — O Edital de Convocação para as Eleições, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
antes da data das Eleições será afixado na sede do Lar dos Velhinhos, e enviado por outros meios de 
comunicação a todos os associados que compõem a Assernblei. era), contendo data, horário, local, 
pauta e nomes dos candidatos; 

XI —As eleições deverão ocorrer no mínimo 90 (noventa) dias antes do téir ino do, andatos, 
sendo que puurações deverão ocorrer no mesmo dia das eleições; 

U, /\;  
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XII — O voto é personalíssimo e unitário; 

 

XIII — Cada associado votante terá direito de votar em uma (1) chapa concorrente aos encargos 
da Diretoria; 

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

XV — Em caso de empate será eleita a chapa cujo Presidente tiver mais tempo de atividade 
como associado e persistindo o empate, será eleito o mais idoso; 

XVI — As eleições e as apurações deverão constar de ata, assim como os nomes dos associados 
votantes e seus encargos, bem como nos nomes, qualificação civil, endereço e números de 
documentos pessoais (CPF, RG); 

XVII — No prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da posse, o Presidente recém-eleito ou 
reeleito, em conjunto com os demais membros de sua Diretoria e do Conselho Fiscal, deverá realizar 
os atos de transição com a Diretoria em exercício do Lar dos Velhinhos, para fins de conhecimento 
da situação administrativa, operacional e financeira; 

XVIII — O Presidente, os membros da Diretoria e o Conselho Fiscal tomarão posse em 
Reunião Extraordinária; 

XIX — A posse do Presidente e dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal poderá ser 
feita em solenidade própria, entretanto, somente entrarão em exercício no primeiro dia imediatamente 
posterior ao término da gestão anterior, salvo nos casos de interrupção por qualquer motivo; 

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

§ 1° O critério estabelecido no Incisos I do capui será aplicado em eleição que ocorrer após, no 
mínimo, 3 (três) anos após a aprovação deste Estatuto, sendo dispensado em pleito ocorrido antes 
deste período. 

§ 2° O associado somente poderá se candidatar ou exercer seu direito de voto se estiver quite 

Art. 27. Em caso de vacância da Presidência, por qualquer motivam, averá a interrupção dos 
N_ 

Parágrafo único. Ocorrendo esse fato, o Coordenador ou um dos demais substitutos legais, 
sumirá, temporariamente, o exercício da Presidência e providenciará a eleição ara um novo 
andato, no prazo 	'0 (noventa) dias, contados da vacância. 

Praça Josafá Moura, 98 - tu Jesus:- Guano rriN - BA- 4(i.430-000 Telefone (77) 3451-2503 - e-mail: Iarcloweihis los.gbiegmaileorn 
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CAPÍTULO V 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 28. O Lar dos Velhinhos, com o objetivo de garantir a correta aplicação de seus recursos 
e a transparência em sua gestão financeira, terá um Conselho Fiscal que será composto por 05 (cinco) 
membros titulares e 05 (cinco) suplentes, indicados por instituições convidadas e indicadas pela 
Diretoria e aprovadas pela Assembleia. 

§ 1° Poderão ser convidadas e aprovadas a indicar membros instituições que: 

1 — Sejam necessariamente filantrópicas; 

II — Tenham conduta reconhecidamente ilibada; 

lII — Prestem relevantes serviços à sociedade; 

IV — Exerçam suas atividades e tenham sua sede principal no município de Guanambi; 

§ 2° A Diretoria poderá convidar também Conselhos Municipais ou Órgãos Públicos, de 
qualquer esfera, a indicar membro ao Conselho Fiscal. 

§ 3° O convite e a aprovação ou alteração das instituições deverá ocorrer antes do término do 
mandado em exercício, 

§ 4° O mandato dos membros do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 
Diretoria. 

§ 5° Com relação ao perfil dos membros indicados ao Conselho Fiscal, é desejável, não exigível, 
que possuam formação em Direito, Administração, Economia ou Contabilidade. 

§ 6° Em caso de vacância de um membro titular o suplente, indicado pela instituição convidada, 
assumirá o encargo até o término do mandato. 

§ 7° Estão impedidos de participar do Conselho Fiscal os empregados do Lar dos Velhinhos 
e parentes de até o 3° grau ou cônjuges de membros de sua Diretoria. 

§ 8° Os membros indicados ao Conselho Fiscal serão submetidos 
1 

 aprovação durante a 
Assembleia em que ocorrerá a eleição aos cargos da Diretoria. 	

3fA°13 
§ 9° Os membros indicados ao Conselho Fiscal podem ser associados ou não, exigindo 

somente que tenham independência no exercício de suas funções. 

FIS 
PROC.  002/ /20 o ele 
ASS 	  
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1 — Examinar, a qualquer tempo, os livros de escrituração, exigir a apresentação dos 
documentos que julgar necessários e que digam respeito à administração econômico-financeira; 

II — Analisar os livros de escrituração, os balancetes, o Balanço Patrimonial Anual, o 
Demonstrativo de Resultados do Exercício, as Notas Explicativas; verificar o patrimônio e toda 
documentação do exercício, opinando sobre o desempenho financeiro e contábil e operações 
patrimoniais reali7adas para fins de apreciação, bem como emitir pareceres; 

iII — Notificar a Diretoria a respeito de falhas e irregularidades que porventura constatar; 

IV — Requerer convocação da Assembleia Geral Extraordinária quando verificar alguma 
irregularidade de gestão administrativa e/ou financeira do Lar dos Velhinhos. 

§ 1° O parecer de que trata o inciso II deste artigo se dará em 30 (trinta) dias, por escrito, para 
apreciação da Assembleia Geral, convocada para tal fim. 

5 2° Reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, a cada 06 (seis) meses, durante as primeiras 
quinzenas de março e setembro, em dia, local e hora previamente estabelecidos; e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Presidente ou por 2/3 (dois terços) 
dos membros da Diretoria do Lar dos Velhinhos. 

$ 3° As faltas injustificadas de qualquer membro do Conselho Fiscal a 03 (três) reuniões 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas serão consideradas como abandono de cargo. 

§ 4° As reuniões extraordinárias de que dependam da apresentação de documentos pela 
Diretoria do Lar dos Velhinhos devem ser comunicadas por escrito com, no mínimo, 15 (quinze) dias 
de antecedência. 

§ 5° Para que seja considerado legítimo, qualquer ato do Conselho Fiscal deverá ser assinado, 
no mínimo, por 03 (três) de seus membros titulares. 

PROC.  CAÏ filt  

ASS 	

FLS 	  

CAPÍTULO VI 
DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS 

Art. 30. O patrimônio do Lar dos Velhinhos é constituído por todos os bens móveis e imóveis 
de sua propriedade e por todos aqueles que vier a adquirir por compra, doação ou legado, assim como, 
por todos os legítimos direitos que possua ou venha a possuir e todos os bens e valores consignados 
em contabilidade patrimonial existente e, futuramente, incorporados, a título de aquisição, usucapião, 

erávit e doações. 

Art. 31. 	ontes de recursos: 
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1— Contribuições dos Associados na forma de mensalidade instituída pelo Regimento Interno; 

II —Coletas realizadas em reuniões e/ou outras atividades desenvolvidas com intenção especial 
de arrecadar recursos financeiros; 

III — Contribuições dos idosos acolhidos (art. 35, Lei 10741/2003, Estatuto do Idoso); 

IV — Receitas oriundas de bens patrimoniais; 

V — Receitas oriundas de ações entre amigos, arrecadações, campanhas, eventos beneficentes 
e festividades; 

VI — Rendimentos de aplicações financeiras; 

VII — Subvenções e/ou recursos de quaisquer títulos recebidos dos Poderes Públicos 
Municipal, Estadual e Federal; 

VIII — Repasses de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares; 

IX — Receitas provenientes de prestação de serviços a terceiros; 

X — Rendimento de comercização de produtos institucionais; 

XI — Aluguéis e arrendamentos em geral; 

XII — Atividades lícitas desenvolvidas de forma opcional por outra organização, com intenção 
especial de captai: recursos financeiros para o Lar dos Velhinhos; 

XIII — Recursos provenientes de projetos sociais financiados pot pessoas jurídicas ou pessoas 
fisicas; 

XIV — Recursos de patrocínios repassados por pessoas fisicas e/ou jurídicas; 

XV — Repasses oriundos do Poder Judiciário; 

XVI — Repasses oriundos dos Fundos Municipal, Estadual ou Nacional de Políticas Públicas; 

XVII — Incentivos fiscais oriundos de isenções/imunidades tributárias; 

XVIII — Receitas sobre direitos autorais de produção de materiais promocionais; 

XIX — Donativos, auxílios, doações, usufrutos, testamentos e legados patrimoniais de pessoas 
fisicas e/ou jurídicas, de origem nacional ou do exterior. 

Parágrafo único. As doações in natura e na forma de prestação dt serviços everão ser 
rertidas para cais monetárias quando do registro da escrituração cone 

(". 

iv 

\ I .1' 
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Art. 32. O Lar dos Velhinhos declara e se compromete, sob as penas da lei: 	PROC: 9 e 

1— Aplicar suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado operacional, integralmente, 
no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

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

TII — Destinar, em caso de dissolução ou extinção, após pagas todas as dívidas passivas que 
existirem, o seu patrimônio líquido remanescente a outra entidade congênere, sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica que esteja registrada no inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social 
através do CNEAS — Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, previsto no Art 19 da 
Lei n° 8.742/93 LOAS, no Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS e no Ministério da 
Cidadania (ou outro que vier a substituí-1o), que possua o Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social — CEBAS e que atenda aos requisitos da Lei n° 13.019/2014, desde que, 
convenientemente legalizada e com sede e atividades preponderantes no Estado da Bahia, 
preferencialmente, no município de Guanambi, por indicação da Diretoria e aprovação da Assembleia 
Geral; ou, em último caso, à uma entidade pública; 

IV — Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de usuários, nos 
limites de suas possibilidades de recursos humanos, materiais e financeiros, observando o disposto no 
artigo 3°, Ç4° deste Estatuto Social; 

V — Aplicar os recursos advindos dos Poderes Públicos, Municipal, Estadual e Federal, em 
conformidade ao estabelecido na legislação aplicável e nos termos de colaboração e de fomento e/ou 
instrumentos contratuais similares; 

VI — Não constituir patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias ou 
de sociedade com caráter beneficente de assistência social. 

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

a) se decidida pela maioria dos membros da Diretoria, - entes em Reunião Extraordinária 
convocada para tal fim; 

b) com aprovação de 2/3 (dois terços) dos associa. os com 	eito voto presentes à 

Praça 

	

Assembleia Geral especialmente convocada para tal fim. 

--gás obje os sociais e estatutitios, ficando 	o seu uso para beneficio ar e'inriti: dae "juaçlq°udeer 
Art. 33. Todos os bens patrimoniais do Lar dos Velhinhos estão exdusis 
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pessoa e a Diretoria responde e se obriga pela sua guarda, conservação, administração e pela correta 
aplicação de seus recursos. 

Art. 34. Não se reconhece a validade de toda e qualquer gravação, alienação, aquisição a que 
título for, permuta, comodato ou constituição de quaisquer ônus sobre bens imóveis do Lar dos 
Velhinhos realizada sem a prévia aprovação da Assembleia Geral. 

1° Os bens móveis e imóveis deverão ser identificados e cadastrados em livro próprio ou 
registro eletrônico, que deve ser mantido rigorosamente atualizado. 

§ 2° Os veículos e os bens móveis de posse ou propriedade do Lar dos Velhinhos deverão ser 
identificados pela sua logomarca oficial. 

CAPÍTULO VII 
DA ESCRITURAÇAO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Att. 35. A escrituração e prestação de contas observarão, no mínimo: 

I — Os princípios fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

II — A publicidade, por qualquer meio eficaz, na ocasião do encerramento do exercício fiscal, 
colocando à disposição para o exame dos interessados toda a documentação administrativa e 
financeira; 

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

IV A publicidade de todos os recursos, bens ou valores que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre. 

Art. 36. Para efeito de encerramento do Balanço Patrimonial Anual e do Demonstrativo dos 
Resultados do Exercício e das Notas Explicativas, observar-se-á o ano civil e a escrituração de todos 
os atos e fatos contábeis devendo ser feita em livros revestidos de formalidades legais, serem 
publicados nos prazos previstos, de acordo com as exigências legais. 

§ 1° Quando o término do mandato da Diretoria não coincidir com o do ano civil deverá ser 
providenciado a competente prestação de contas, devidamente instruídas m balancete extraordinário, 
certidões e o relatório de atividades previstos no § 2°. 

§ 2° Deverão ser publicadas na página da internet do Lar dos Velhinhos (quando existir), a 
ada encerramento de exercício fiscal, juntamente com o relatório de a 'vidades e demonstrações 

anceiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a I yvidência scial e com o 

\s, 

Praça Josafá Moura, - Bom Jesus- Guanambi - BA - 46.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803 - 	Iardosvelhin s.gbkogrnail.com  

Processo: 05901e21 -  D
oc. 43 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JA
IR

O
 SIL

V
E

IR
A

 M
A

G
A

L
H

A
E

S - 17/02/2021 09:42:29
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f764bd5f-c71a-40cd-9102-666eaa66bb0f



1 

 

Lar dos 
Velhinhos 

TITULOS E DOC. E DAS PESSOAS JUtouluwo 

COMARCA DE -GLIANAMBI • BAHIA 

DALCI R3Cm.:,:;,..11i5 REIS 	 - OFICIAL 

 

Bifa nosso' redes 'atm. °Mais 

f 6  glardosvelhinhos.gbi 

47/dAcitét,9 
CNP,' N° 14.788,244/0001-95 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer 
cidadão, sem prejuízo das publicações em jornal oficial quando forem exigidas. 

Art. 37. Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome do Lar dos Velhinhos, salvo eventuais 
prejuízos causados ao próprio Lar dos Velhinhos ou a terceiros provenientes de ação, omissão 
voluntária, negligência, imprudência ou dolo e que importarem violação de direito legalmente 
estabelecido ou disposição prevista neste Estatuto Social, hipóteses em que os responsáveis ficarão 
obrigados a reparar os danos com as implicações civis e criminais de seus atos. 

CAPÍTULO VIII 
DO VOLUNTARIADO 

Art. 38. O Lar dos Velhinhos poderá organizar o trabalho voluntário das pessoas que não 
fazem parte de seu quadro de funcionários, para o atendimento de suas finalidades institucionais. 

§ O trabalho voluntário será disciplinado no Regimento Interno, devendo o voluntário 
firmar o competente o "Termo de Voluntariado", na forma da lei 

§ 2° Os voluntários serão inscritos em livro e/ou listas competentes, podendo ser substituídos 
por registros digitais. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 39. O Lar dos Velhinhos poderá firmar termos de colaboração e/ou de fomento com o 
Poder Público (União, Estado e Município), desde que os Planos de Trabalho estejam em consonância 
com a natureza da instituição e com as suas finalidades sociais e estatutárias. 

Art. 40. O Lar dos Velhinhos também poderá firmar parcerias e cooperações muas com 
órgãos públicos, empresas privadas ou pessoas fisicas, desde que estejam em cons ância com a 
natureza da instituição e com as suas finalidades sociais e estatutárias. 

Parágrafo único. O Lar dos Velhinhos, na qualidade de associação de direito privado, não 
perderá sua autonomia na administração e realização de seus trabalhos assistenciais como Instituição 
de Longa Permanência para Idosos (MN) executora e indutora das Políticas Públicas de Proteção 

.pecial à Pessoa idosa, em função do recebimento de subvenções gove 	entais ftriundas da 
nião, do Estado eM nicípio. 
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Art. 41. Para fins de evitar a dissolução ou a extinção que trata o 51° do art 32, o Lar dos 
Velhinhos poderá ceder a sua administração de forma provisória a outra Instituição, desde que 
filantrópica e de reconhecidos serviços prestados a sociedade, desde que atendidas as seguintes 
condições: 

1— Se decidida pela maioria dos membros da Diretoria, presentes em Reunião ExtraordinA'ri2 
convocada para tal fim; 

II — Com aprovação de 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto presentes à 
Assembleia Geral especialmente convocada para tal fim. 

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

I — A total independência financeira e patrimonial do Lar dos Velhinhos; 

II — A manutenção de todas as atividades assistenciais desenvolvidas pelo Lar dos e hos; 

III — A manutenção de todos os contratos com instituições públicas ou privadas em vigor; 

20  A Instituição que vier a assumis deverá promover ações que busquem a retomada da 
independência administrativa do Lar dos Velhinhos. 

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

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

§ 5° A cessão da administração do Lar dos Velhinhos, na forma deste artigo, poderá ocorrer 
em casos de intervenção externa por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário. 

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

Parágrafo único. A proposta de reforma total ou parcial deste Estatuto Social, devidamente 
fundamentada, somente poderá ser feita por sua Diretoria, nos termos do parágrafo 3°  do artigo 17 
deste Estatuto Social. 

Art. 43. O Lar dos Velhinhos não poderá admitir em hipótese alguma, sob qualquer natureza 
abalhista empregados com parentesco de até o 3°  grau ou cônjuges de membros da Diretoria e do 
onselho Fiscal. 

\I  
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Art. 44. Os casos omissos neste Estatuto Social e no Regimento Interno, bem como sua 

interpretação, quando não contrariarem dispositivo legalmente estabelecido, serão resolvidos pela 

Diretoria e referendados pela Assembleia Geral. 

Art. 45. O presente Estatuto Social revoga os anteriores ou quaisquer outras disposições 

contrárias e entrará em vigor na data de seu registro no Oficio de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

da Comarca de Guanambi-BA. 
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CERTIFICA. que o presente Mulo foi protocolado sob o n. 1780 LIVRO : O Pag; O 	em 27/07/2020 

e registrado nesta data sob o n. 5923 	,no LIVRO 43 	Pag: 199 
	

conforme segue: DAJE 	0669 002 052136 
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Sub Oficial 
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULAS E DOCUMENTOS E DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE GUANAMBI- BA 

Alteração/reformulação do Estatuto Social datada de 
20/07/2020, protocolada sob n° 1.780 em 27/07/2020, registrada 
no livro A-43, as fls. 199-210 v., sob n° de ordem 5.923, em 
27/08/2020; referente a ultima alteração que foi registrada no 
livro A-40, as fls. 45-49, sob n° de ordem 5.485, em 23/0512018. 

Guanambi-Ba, 27 de agosto de 2020. 

Dalcitrigues Reis Fernandes 
A Oficial. 

vim'<JI 

Processo: 05901e21 -  D
oc. 43 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JA
IR

O
 SIL

V
E

IR
A

 M
A

G
A

L
H

A
E

S - 17/02/2021 09:42:29
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f764bd5f-c71a-40cd-9102-666eaa66bb0f



"ATA DA SESSAO INAUGURAL DA ASSOCIAÇXO  

• 4- 	 Ca'ADAD:: Dva.CUAllATa31' 

k 	parlinaa Costa Rocha 

PROC.  COL0014°  Oec e  
ASS.-  C")."('‘  

Aoo vinte e ac:la,  dina do ngs tia maio L. a. i1 novecen- 
tos e sesnanta e três, no "eine Guarani", an dono: mete horaa,re 
alizotaice as solenidados,ianueuraís da A.B.C. Dando inicio aos 
trabalhos a arenidente Profs. Da. ar Elvira de Jesus declarou a 
berta a sesnlo e para melhor ntrilhnntaaanto da referida, convi 
dou nua Exg Rmg D. José Pedro Costa, Dr. José Humberto Euncn, 
Dr. Y",auricio dos Santos Pereira, Dr. Pedro Bento de Woraes, Dr. 
Benjamim Vieira Conta, Re -agrando toar:Inça Barone, Prof. Décio ' 
Lima de Novais, Sr. Braulino Pereira Donato, Sr. Donério Alex•al 
drino de Souza e on mora:a:na da A.B.C., ra2a comporem a acsa. 

A se aiir foram emno=aca Os membros de récan-foraa- 
da Aanociação LaaamJalta de Caridade pela ..roaidene, 	acsaa 
ocasiao proferiu o jumcento acompanhada peles membroe acima ra 
feridos. Ao terminar o ato da posis da daratoria da A.B.C. a ár 
voLera f5z ser a ',adua a rinalidad: da iaJ:arida Asacela ião, 
ceado conenta=_rios ã respeito dìa? saas pr(Sximan atividades. 

Dando continuidado à aoaisãa o Dr. Lenjania Vieira Ca; 
ta com adjetivaaÈo aut)line, caarecasendo-os naravilhosamentc,im'J 
vou a iniciativa das fundadoras, aapacialmento Prof -  Dnaular El= 
vira de Jesus lua encabmt a lista delas. Ac'acu acartadísaiaa 2 
idéia uma vez íjae, o proarcano da GannaMbi aumenta a olâcs vis- 
toa, e o namoro aampro crencente de velhos, crianças e 	outroe 
indicantes a raclapar o auxílio das ponsOaa caridosas, requeram 
auxilio areenta. Torminaado a sua locução f8z votos para que a 
A.B.C. alcance cri objetivos que tom em vista c triunfo 	sempre 
sobrepujando tôdas ao difieuldadas vencendo aenpre todos os oba 
táculoo que se lhe apresanta. Falou ©m seguida a Profe Zulema 7  
Carlos Cotrim que como sempre locucionou briIhantomante, encor 
rando em suas belas aalavrao ua sentido mirifico cora Grande do= 
se mirífico com Grande dose filosófica. A maneira com que fez-
nos ver o significado e a necenaidade da A.B.C. foi realmente 
ninaular e convincentc..Snatiu-a a Profg Rita Bruno que pales-
trou usando bolas expresaea. Porém o ápice, o ~to maminante 
da sessão foi a palautra 	par de D. José Pedro Conta que ex- 
pressouse brilhantencnto em tUrno de um tema previnmante enco-
lhido pela A.B.C. "O mando d da mulher". Suas palavras =cerra-
rum tBda a sabedoria e maa:lítude de um vardadairo representante 
de Deus, maravilhanda-noa a todas. Exalam o popel da mulher na 
vida do todos os povos, ressaltando o papel lua três mulheres 
desempenharam durante suas existências, salvando a pátria, dan-
do montras de sua bondade, percoveraaça e caridade. Por fim cozi 
a simplicidade que lbd 4 peculiar tlea todo e r.;0u opUo à A.J.C. 
pondo ao dispor da mesma toa os os mniras ,ale lhe sao ,lieponlveis. 
imo roa fraraineada a palavra devida eatár avnnçada a hora, as-
sim logo apén a palaara de D. Jos4 a providente dou por encerro 
da a sessão aodindo lue nana cantado o Hino Naacional por to-
dos os presentes. Ficou assim relatado todos cri fatos acovridon 
durante essa sessão a nao hwvando nada mala a tratar, eu Linda' 
cy Conta Rocha Cardoso Vieira, Secretér's Gerap. lavrei a Taat 
te ata nua será assinada pelos ncnbros 	A.fl 	e pelos/Owais 
presentes. 
Secretária Geral: Lindalea  Costa Hoe 	aaadono. 4aeaden 
te: Da .r Elvira de Jesus. 20 :ncrctária: Ariedelva 
David Chaves. le Secretitrta: Zir,auda Ca-Aaao de 	

tarães-i- 
aeira: Dulce Ambrosia do :;:avtana Doraaa. Orientado 

_da. 2ecau- 
Reli foca: 
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DORIVÀ IA O IRA DO I\ 
NASCIM.E O GO S - 

TesTur iro 

ÂNGELO MA L GlSMES 
Tesoureir Õ djunto \ 

) 

k-4.XX-C.X1-ca 
NEUMA VIANA BOA ORTE DE OLI 

Secretário Adjunto 

JOX0i SILVA DE SA TELES 
Presidente 

alviltribp tre Prárrks 
PricirusTa PALmAa 

CARLO 	 SA 
Coar 

FEL A OS DO 
Secretário 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 
LAR DOS VELHINHOS 

CNPJ N° 14.788.24410001-95 	CART 	EMIR° DE 
MI OS E DO PESSOAS JURIDICM 

COMARC 	ANAMBI • BAHIA 
DMCI ROugocuES 	FIERNANDES - OFICIAL 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA EQUIPE DE GESTÃO 
NOMEADA PELO INTERVENTOR DA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - 

LAR DOS VELHINHOS 

Aos 17 dias de agosto de 2019, reuniu-se em Assembleia na sede desta associação localizada à 
Praça Josafá Moura, 98, Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Guanambi-BA, a nova equipe 
administrativa da Associação Benemérita de Caridade — Lar dos Velhinhos, durante o período da 
presidência do padre João Silva de Sá Teles, interventor nomeado por meio de Termo de Ajustamento 
de Conduta — TAC se reuniu com a finalidade de fazer cumprir as determinações contidas no referido 
documento. Em seguida o padre João Silva de Sá Teles apresentou a todos O TAC assinado pela 
diretoria anterior do abrigo, pelo município de Guanambi e pelo ministério público no qual ficou 
determinada a intervenção nesta associação. Em seguida, em conformidade bom as atribuições 
contidas no TAC, declarou nula as decisões, nomeações e posses contidas na Ata da I30a Reunião 
Extraordinária da Associação Benemérita de Caridade — Lar dos Velhinhos. Posteriormente informou 
que a partir da presente data a nova diretoria, no prazo em que vigorar o TAC, será assim composta: 
JOÃO SILVA DE SÁ TELES - Presidente, CPF 958.676.605-59, RG 08.335.678-96, maior, 
solteiro, padre, residente e domiciliado a Praça Getúlio Vargas, 260, Centro, Guanambi-BA, CARLOS 
CAROBA DE SOUSA - Coordenador, CPF 071.096.186-33, RG 13142591, maior, divorciado, 
servidor público, residente e domiciliado a Rua l i, n°55, Bairro Sandoval Morais, Guanambi-BA, que 
na ausência do presidente responderá no seu lugar, FELLIPE BARROS DO REGO - Secretário, 
CPF 805.068.445-87, RG 08086789-81, maior, capaz, solteiro, advogado, residente e domiciliado a 
Rua 11, n 192, Bairro Leolina de Sá, Guanambi-BA, NEUMA VIANA BOA SORTE DE 
OLIVEIRA —Secretária Adjunta, CPF 284.190.575-68, RG 158153740, maior, casada, aposentada, 
residente e domiciliado a Rua Vicente de Paula, 598, Bairro paraíso, Guanambi-BA, DORIVÂNIA 
MOREIRA DO NASCIMENTO GOMES - Tesoureira, CPF 418.108.215-68, RG 0240580095, 
maior, casada, autônoma, residente e domiciliado a Avenida Barão do Rio Branco, 659, Centro, 
ÂNGELO MANOEL GOMES - Tesoureiro Adjunto, CPF 351.780.945-49, RG 2.022.890, maior, 
casado, contador, residente e domiciliado a Avenida Barão do Rio Branco, 659, Centro. A nova 
diretoria foi regularmente empossada. O padre João Silva de Sá Teles fez um breve discurso acerca 
das metas e desafios. Nada mais havendo a se tratar a reunião foi encerra 	rou-se a presente Ata 
que depois de lida e a 	da será assinada por todos. 

Praça Josafá Moura, 98 — Bom Jesus — Guanambi — BA — 45.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803 
lardosvelhinhos.gbi@gmail.com  
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Lar dos 
; 	Velhinhos Sigenosseardmamixi.~ 

glardosvelhinhos.gbi CNPJ N° 14.788.244/0001-95 
..1■1,1•■• 	iwww■.-•.-.■. -.mem.. —em ■N-w- 

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

JOÃO SILVA DE SÁ TELES 	 Presidente 

CARLOS CAROBA DE SOUSA 	 Coordenador 

DORIVÂNIA MOREIRA DO NASCIMENTO GOMES 	Tesoureira 

FELLIPE BARROS DO REGO 	 Secretário 

ANGELO MANOEL GOMES 	 Tesoureiro Adjunto 

NEUMA VIANA BOA SORTE DE OLIVEIRA 	 Secretária Adjunta 

Praça Josafá Moura, 98 - Bom Jesus - Guanambi - BA - 46.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803 - e-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com  
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06/08/2020 	 2a Via de Fatura 

---- -- --- ..4.--,,, ----NOTKFISCÃCI-FATUFTKI CONTADE-ENEKGTÃWEIRICA 	2a VIA 	----''''''''' 	" - - 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 

le 	
Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02 

AV.EDGARD SANTOS, 300, 	 COELHA 116 
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 	 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142 
CEP 41181-900 Ouvidoria: 0800 071 7676 / SMS Falta de Energia: 26560 
CNPJ 15.139.629/0001-94 	 COELBA 	 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696N0 

	

	 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis 
www.coelba.com.br  

DADOS DO CLIENTE 

GlUSEPPE MENOR 

CPV: 156.917.135-15 

DATA DE VENCIMENTO 

17/08/2020 
TOTAL A PAGAR (R5) 

39,55 

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
3110712020 

DATA DA APRESENTAÇÃO 
07/08/2020 

NÚMERO DA NOTA FISCAL 
•• 	 ."' 460831397 

CONTA CONTRATO 
000001735942 

Ii• DO CIJENTE 
1000075162 

N° DA INSTALAÇÃO 
00011352498 ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

AV T1RADENTES 1 
PAROQUIA STO. ANTONIO CASA PAROQUIAL 

CENTRO-GUANAMBUGUANAI1B1 
46430-000 GUANAMBI BA 

CLASSIFICAÇÃO  
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL 

Ico Trifá s 
• ". • 	• 

RESERVADO AO FISCO 
7ED0.72DD.597F.08CF.5DF8.5689.B1C7.DAOE 

As condIçães gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), 
tarifas, produtos, rrervIçoa prestados e tributos se encontram à 
diajtosiçãO, para consulta em nossas unidades de atendimento e no 
sito vrww.coelba.com.br  

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO 	VALOR (R$} 

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 46,00 	1 0,517320601 	23,79 
FLS 

Consumo Ativo(kWh)-TE 46,001 0,34275897 	 15,76 
A 	-24D  PROC• 	. 	e' 

AS. 

Tarifes Aplicadas 

T0SD 	~II"- 	984676000  
C.ssums Affis4S61s1-11 	0.22676003 

HISTÓRICO DO CONSUMO 
kwh 

JUL 	20 	IIIIIIMIIIIIIIIII 	 487 

JUN 	20 	IIIIIIIIIIIIII 	 374 

91AI 	20 	IIIIIIIRMIIIIIIII 	 507  

ADIR 	20 	111111101111111151111111 	 649 

MAR 	20 	iiiillfillilliiiiiiiiiiilliiii 	767 

FEV 	20 	1111111111illiiiiiiiiiiilliiiiilliiiiiii 	908 
JAN 	20 	iiillliffilliiiililiiiiiiill 	762 

DEZ 	19 	IIIIIIiiiiiellIIIIIIIIIIIIIIIIII 	881 
NOV 	19 	iiiilleWiiiiiiilliilliilliiiii 	870 

0117 	19 	IIIIIIMISIIIIIIIIIIIIIIIIII 	744 
SEI' 	19 	IIiieliellIIIIIIIIII 	 629 
A130 	19 	111191111elliiiiiili 	 552 

JUL 	19 	151111015111101 	 487 

TOTAL DA FATURA 
[ 39," COMPOSIÇÃO DO CONSUMO 

	

99 	i  
O.* 	do 

do En"91. 	14" 
20,70 

 Transrohraio 	142 	4,10 
DistribaleM (Caiba) 	10,47 	20,47 
escamei Satoriala 	1,70 	4,90 
"1~ 	 13.03 32•92 

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS 

ICMS - PIS - 	- - 1 	. -COFINS - 	....1 
 

BASE DE 
CÁLCULO 

, 
' '' 

VALOR DO 
IMPOSTO 

BASE DE 
CÁLCULO 
	 El VALOR DO 

IMPOSTO 
BASE DE
CÁLCULO 

VALOR DO El, IMPOSTO 

39,55 27,00 10,67 39,55 1,07 0,42 39,55 	1 4,90 	1,93 
P47844 Mi Errint• 	2.54 	442  
TOTAL 	

3"5 100 

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES 
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL DESCRIÇÃO CONJUNTO VALORO  mIdEriTA Tarar  META  ANUAL  

NUMERO DO N. CONSTANTE AJUSTE 91.1M° SM MEDIDOR 
L TIPOI)All 	ANTERIOR 	11 	ATUAL 	I 

FUNÇÃO I 	DATA • I 	I. 	DATA .,1 DIAS . 	„. 
res1/2020 

DIC-Ne.de heras mia Emalha 	GUANAMBI 	0,00 	5,79 	11,58 	23,18 
F1C-No.da Vele• amo Enembe 	0,00 	3,23 	6,47 	12,05 
DMIC-12~a mMdlni. de 	0,00 	3,37 	0,00 	0,130 Irreernápçfw continua 
DICRI-Durndede. 	 Lhretta DICRI: 12,22 
interrupyle em dia aldee 

" - 000000001010164616 	CAT 	2103712020 37.164,00 3010712020 37.210,00 	2 	1,00000 	0,00 	46,00  

!DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 20!072020 	 1 IEUSD-Valor de Encane de Use a R$ 15.55 .1 [rodo Corummider pede •ollchar • apur•Ore da, Mdkadson MC, IF1C, DM1C • DICRI• guelra. impai 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Pague no ponto mais perto de vocal formada pestalomd: rua leolino castro no 18, distrito de morrInho / rec 
copiadora: rua santa catarina 345, centroLista completa em www.coelba.com.br." 
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais Informações em vffnv.aneel.gov.br. 	. 
O diante é compensado quando há violação na continuidade Individual ou do nivel de tensão de fornecimento. 
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 15‘a.m(Lei 10.438/02} e atualização monetária no prós. mis 
O Cliente é compensado querido há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comerciai. 
Novas Tarifas reajuste médio de 4,85% vigente a partir de 0110712020 (Res. ANEEL 2675120). 
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura. 

NIVEIS DE TENSÃO 

TENSÃO NOMINAL(V) LIMITE DE VARIAÇÃO(V) 

MINIMO MÁXIMO 

220 202 I 	231 

380 [ 	350 I._ 	399 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

DESTAQUE AQUI 

CONTA CONTRATO MES/ANO TOTAL A PAGAR(R5) VENCIMENTO TALÃO DE PAGAMENTO 

000001735942 07/2020 39,55 1710812020 Evite dobrar, perfurar ou rasurar. 

Este canhoto será usado em leitora ótica. 

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente. 
Banco 001-9 Agência 0923 

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, muito seguro 
e você pode suspender o débito até três dias úteis antes do vencimento. 

Para maiores informações ligue 118 

111 
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COELBA 
www.coelba.com.br  

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 
AV.EDGARD SANTOS, 300, 
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 
CEP 41181-900 
CNP,/ 15.139.62910001-94 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696N0 

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02 
COELBA 116 

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142 
Ouvidoria: 0800 071 7676 / SMS Falta de Energia: 26560 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
167.- Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis 

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
22/0712020 

DATA DA APRESENTAÇÃO 
29107/2020 

NUMERO DA NOTA FISCAL 
458890001 

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 

CONTA CONTRATO 
007019418345 

No DO CLIENTE 
1011453160 

Ne DA INSTALAÇÃO 
0010115838 

DATA DE VENCIMENTO 

06/08/2020 
TOTAL A PAGAR (RS) 

138,32 

DADOS DO CLIENTE 

'CARLA LIMA IVO GUIMARAES 

CPF: 192.118.185-68 

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

RUA 11 55 

LOTEAMENTO SANDOVAL MORAES/GUANAMBI 
48430.000 GUANAMBI BA 

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414120101, 
tarifas, produtos, serviços prestai/ Os e tributos se encontram à 
disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento o no 
site twAvcoeiba.com.br  

CLASSIFICAÇÃO 
BI RESIDENCIAL - RESIDENCIAL 

Bifásico 

RESERVADO AO FISCO 
057F.41DC.19D9.C304.07AF.34C3.9957.9A52 

PIS COFINS IC MS 

4,90 5,99 	1 

- 

'FLS. 

PROL: 

ASS. 

..90 

-..- 

Tarifes Aplicadas HISTÓRICO DO CONSUMO 
kwh 

fittr" Adv"").  0,32402957 JLIL 20 	1111111111111111 141 

Comum° Adre(kVingE 0,22965947 JUN 20 	11111111111 104 

MAI 20 	11111 50 
ABR 20 	.11111 51 
MAR 20 	11111 50 

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO FEV 20 	11111 50 
" 	% •1911 29 	11111 50 

eiernalo de amai. 91.92 	29,07 DEZ 19 	151 so 
Teameniesie 
D199119.1161e (Ceelbe) 

4,79 	3,91 
31,73 	23,92 NOV 19 	11111 50  

Encargos 9.tadali 5,01 	4,75 CUT 19 	11111111111111111 159 
TrIbutea 40,94 	32.19 SET 19 	1111111111111111111111111111111111111111 390 
~Ma de Energia 7,63 	6,40 AG° 19 	1111111111111111111111111111111111 309 
TOTAL 122

'43 	.102 JUL 19 	11111111111111111111111111515115 341 

DESCRIÇÃO 'QUANTIDADE PREÇO I VALOR (R$) 

Consumo AtIvo(kWM-TUSD 148,00 0,48460341 	 71,72 

Consumo Ativo(kWhj-TE 148,00 0,34262221 50,70 

Contrfb. Ilum. Pública Municipal 17,23 

Bónus ITAIPU - art 21 da Lei 10.438/2002 1,33- 

TOTAL DA FATURA 
	 [  

136,32 

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS 

BASE DE 
CALCULO 

VALOR DO 
IMPOSTO 

BASE DE 
CALCULO 

VALOR DO 
IMPOSTO 

BASE DE 
CÁLCULO 

122,42 1911 1 33,05 122,42 1,30 122,42 

VALOR DO 
IMPOSTO 

1,07 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Pague no ponto mais perto de vocel ag correios guaratInga: prece getutio varges, centsol nossa agencia 
servIcos; rua dr. Joaquim menoel no255, centroLlsta completa em www.coelbe.com.br." 
Na data da Feitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. 
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nivel de tensão de fornecimento. 
Pagto. em atraso gere multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%si.m(Lei 10.438102) e atualização monetária no prós. mês 
O Cliente é compensado quando há descumprImento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. 
Unidade Microgeracao. Energia injetada no mas 285 kWh. Saldo total de credito para o proximo /aturamento O kWh. 
Novas Tarifas reajuste médio de 4,85% vigente a partir de 01107/2020 (Res. ANEEL 2675/20). 
A Iluminação Pública é de responsabilidade de Prefeitura. 

NIVEIS DE TENSÃO 

TENSÃO NOMINAL(V) LIMITE DE VARIAÇÃO(V) 

MINIMO 	.1 raMemo 

220 202 231 

380 348 396 

AUTENTICAÇÃO MECANICA 

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL 

1 

NÚMERO DO 
MEDIDOR 

80000011011135975211 CAT 021013/2020 4.49590 03107/2020 4.028,00 31 	1,00000 285,00- 141,00 

[DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 0410812020 

TIPO ANTERIOR 

M 1E001 
1 
	

ATUAL 
ILErruiLel 1 DATA I 

CONSUMO CONSTANTE AJUSTE 

06/08/2020 
	

2a Via de Fatura 

- mNOTi4 FISCAL I FATURA f  CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA-  2a VIA 	" 

DURAÇÃO E FREQUÈNCIA DAS INTERRUPÇÕES 

DESCRIÇÃO 	I CONJUNTO I[ VALOR 1 
APURADO  

ma1/2920 

NETA 
MENSAL  

META 
TPJM 

META 
ANUAL 

DIC-Ne.de horas sem Energia 	GUANAMBI 0,00 5,79 11,58 29,18 
F1C-No.de vezes riem Engrela 9,00 3,23 6,47 12,95 
DILIC-Oure4,114 rni•Inte de 0,00 3,37 0,00 0,00 
Ird4,11,00eerWm= 
INCRWuracbo de 
interneiglin em dia crítico 

Limite D1CRI: 12,22 

IEUSD-Valor de Encargo de Uso • R$ 48,07 	 I 
1Tede Censeedder Pode  zellei*Ar • apure", de• Indkadons DIC, RI. PIRO. DEXTI • gemeu., tempo.' 

DESTAQUE AQUI 

CONTA CONTRATO MÉS/ANO TOTAL A PAGAR(RS) VENCIMENTO TALÃO DE PAGAMENTO 

007019418345 07/2020 138,32 06/08/2020 Evite dobrar, perfurar ou rasurar. 

Este canhoto será usado em leitora ótica. 

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente. 
Banco 104-0 Agência 4697 

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, multo seguro 
e você pode suspender o débito até trás dias úteis antes do vencimento. 

Para maiores Informações ligue 116 
1)1 

Processo: 05901e21 -  D
oc. 43 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JA
IR

O
 SIL

V
E

IR
A

 M
A

G
A

L
H

A
E

S - 17/02/2021 09:42:29
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f764bd5f-c71a-40cd-9102-666eaa66bb0f



ume 	  
FELLIPE BARROS DO REGO 

F
DX. IMMIDÉM / en6. 	/ tr 

08670901 	SSP 	13Al 

as 	  pau tosem MO 

F05.068.44S-8413,06/188A  
waugio 

ANTONIO FRANCISCO DO 
REGO NETO 

EUNIDES TEIXEIRA DE 

8ARROS.REGO 
lirgewiertp. 	 neem. LLE, jsr£ cAT." 

‘716N......k. TI> tur.n.o. N.O R1/4...;'•jp 

adm.rempwc.7.70.1 

3
, 
	~MEU , DA 

:CO  INATA PMS:5)10 

[28/01/2016  

Lr) 

BA709145165 

C","J 	 _ 41.1  wamma 
a 

2 
C) 

Lr). 
00 

rc CD . 

0-2  r wommarm 	  moo:~ 	á. 
,..14 01389126239 j 13/01/2021 	26/07/2000 

~moto 

CO 	 06420104565 
• n-4..€2,. 

0.1.1. 0SM 

o 
o  

o 

MATL.LPC.1.10111011 

FLS. 

PROC'  Cong 440  D' 
ASS. 	  

Processo: 05901e21 -  D
oc. 43 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JA
IR

O
 SIL

V
E

IR
A

 M
A

G
A

L
H

A
E

S - 17/02/2021 09:42:29
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f764bd5f-c71a-40cd-9102-666eaa66bb0f



DADOS DO CLIENTE 

FUNDES TEIXEIRA DE BARROS 

CPF: 206.244.166-00 

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

RUA 11 192 

LOT LEOLINA DE SA/OUANAMBI 
46430-000 GUANAMBI BA 

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 41412019), 
tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à 
disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no 
sita were.coelbs.cont.br  

DATA DE VENCIMENTO 

10108/2020 
TOTAL A PAGAR (RS) 

407,13 

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
03/06/2020 

DATA DA APRESENTAÇÃO 
03/06/2020 

NÚMERO DA NOTA FISCAL 
448321281 

CONTA CONTRATO 
007009335735 

W DO CLIENTE 
1010769213 

N°  DA INSTALAÇÃO 
0099557735 

CLASSIFICAÇÃO 
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL 

TrIfáslco 

RESERVADO AO FISCO 
AD57.CDB2.9CF6.2C3A.BF60.08B3.77BE.CAOR 

PROC: 

FLS. 
 

ASS ç
_.. 1_,..___.____. 

Tarifas Aplicadas HISTÓRICO DO CONSUMO 
IdAST 

Ce"""'""Mk"» TUSD 0.37243800 JUN 20 	iiiiiiiiiiiiii11111111111 410 

Consumo Alivo5dNITHE ex90e00 mAi 20 	111111111121111[[11111111111111111111 	565 
ARR 20 	1111iiiiiii31111M11111i111 	 509 

MAR 20 	iiiiiiiiiiiiiiiiiMi1111111113011 	621 

FEV 20 	11111111111111111[11111111111111 	566 

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO JAN 20 	ii111311111111111111111111111111 	571 

" 	% DEZ 19 	111111111111[1[11[11111111111111111111 	661 
000040 

de En."913 
 

TiAnanüssáo 

	

64,40 
	20,73  

	

14,16 	3,88 NOV 10 	11111111111111ffiR111111111111111111 	991 

Distribuisio1Ceetind 93,92 	26,04 OUT 19 	11111113111111111111111111111111111 	607 

Encargos Sehoriale 17,20 	4,68 SET.  19 	11111111111111111[1111 	 377 
mouros 12Ala 	33,54 ARO 19 	11111111111111111111111111 	 459 
Perdes de Emende 22,19 	0,31 JUL 19 	11111111111ifillel 370 
TOTAL 387,13 	100 - 	19 JUN 	1¥ 	1111111111111M1E111111[111 549 

PREÇO QUANTIDADE VALOR (RS) DESCRIÇÃO 

407,13 TOTAL DA FATURA 

P13 COFINS ICM S 

BASE DE 
CÁLCULO 

BASE DE 
CALCULO 

BASE DE 
CALCULO 

VALOR DO 
IMPOSTO 

VALOR DO 
IMPOSTO E VALOR DO 

IMPOSTO 

ElE1 1311 367,13 367,13 I I 367,13  1 99,12 1 	4,47 	1 1 	20,59 	1 

0,487350761 

0,347080601 

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS 

440,00 Consumo AtivoNWhi-TUSD 

Consumo Attvo(kWhi-TE 440,00 

Conteib, num, Pública Municipal 

214,43 

152,70 

40,00 

- DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES 

DESCRIÇÃO 	1 CONJUNTO 1 VALOR 	META 	META 	META 
APURADO 	MENSAL 	MIM 	ANUAL 

db,12020 

INC.Pie.de horst sem Energia 	GUARAA1131 	0,00 	5.78 	11,58 	23,10 

FIC4A3.de vezes ~e Energia 	 0,00 	3,23 	8,47 	12,95 

DMIC-Ounição máxime de 	 0,00 	3,37 	0,09 	0,00 
Intersupsto continua 
INCRIOurnão de 	 &Anne DICAZ 12,22 
interrupele em dia a05ee 

IELISD-Velar do Encamo de Uso e 71$ 141.89  
Iludo Consumidor perl• 90~ • aptuiçio dam Indlcedorm INC. FOC, MAC r DICRI • qualquer tampa) 

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL 

NUMERO 00 
MEDIDOR 

TIPO DA 
FUNÇÃO 1 DATA I 1LEnURAI  1 DATA 1 DIAS CONSTANTE &EJETE CONSUMO 

kriTs 
ANTERIOR 
	

1 1 
	

ATUAL 

00000000114484E090 CAT 06/052020 18.93500 03106/2020 19.376,00 28 	1,00000 	0,00 	440,00 

'DATA PREVISTA PARA A PROXIMA LEITURA: 08707=20 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Pague no ponto mais perto de vocal nossa agenda services: rua dr. joaqulm menor' no255, centro / mc 
copiadora: rua santa catarina 345, centroLista completa em vraw.coelba.com.br." 
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais Informações em vránv.aneelsostr. 
O cliente é compensado quando há violação na condnuidade individual ou do nível de tensão de fomecimeMo. 
Pagto. em atraso gera multa 2%(Rea414/ANEEL), Juros l'Aa.m(Lel 10.436/02) e atuatIzaçáo monetária no prós. més 
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. 
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura. 

NÍVEIS DE TENSÃO 

TENSÃO NOMINAL(V) LIMITE DE VARIAÇÃO(V) 

MINIMO MÁXIMO 

220 202 231 

380 350 399 

AUTENTICAÇÃO MECANICA 

06/08/2020 
	

2a Via de Fatura 

NOTA FISCAL 1 FATURA 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 
AV.EDGARD SANTOS, 300, 
CABULA VI, SALVADOR, BANIA 
CEP 41161-900 
CNPJ 16.139.62910001-94 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO 

 

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lel 10.438, de 26104102 .  
COELBA 116 

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142 
Ouvidoria: 0800 071 76761 SMS Falta de Energia: 26560 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis 

www.coelba.com.br  

   

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 

DESTAQUE AQUI 

CONTA CONTRATO MES/ANO TOTAL A PAGAR(R5) VENCIMENTO TALÃO DE PAGAMENTO 

007009335735 06/2020 407,13 10/08/2020 Evite dobrar, perfurar ou rasurar. 
Este canhoto será usado em leitora Ótica. 

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente. 
Banco 001-9 Agência 0923 

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, muito seguro 
e você pode suspender o débito até três dias úteis antes do vencimento. 

Para maiores informações ligue 116 

111 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 111 II 

32,26 

25,80 

Valor em R$ Especificação 

Consumo Água 8 rn3 

Esgoto 

Total a Pagar em R$ 
VENCIMENTO 

17/08/2020 

2.g Via - Online ESTE CREDITO FOI CEDIDO AO BNDES REF CONTRATO DE CESSAO 
FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS DE 28/06/2018 

INFORMAÇÃO BASE DE CALCULO Ra % VALOR IMPOS) O R$ 
DE P ri 65 0,37 

CONTRIBUIÇÃO COFINS 58,06 3,00  1,74 

Utilize o débito automático em conta corrente. 
Mais conforto e comodidade para você. 

Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195 

Mensagem: 

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

06 58, 
Tarifa 

1.2.001 

826500000003 580615508505 843085240821 010000000009 

~asa  NOTA FISCAL/CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO 
CMPJ13.554175/0001 -10 ESC. EST. OdE65571 

Catam Adiahdalradvo da Balda-CAIA. 4a Ar. Ar 420 - CEP 41.745002 

Matricula i Mês/Ano 	
I DV 	I Cidade 	I DV 	1 

 Consumo em m3; 
1 	 0369 84308524 	08/2020 	 7 	 8 

Nome/Endereço para entrega 

LOURIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA 
RU VICENTE DE PAULA, 598 
PARAISO 46430000 GUANAMBI 

NP HidrôMmetro
OR012617 

 !Cód. Leitura 	
00 

	

0043 
1 	1 Leitura Atual 

	

1 	1 	08 
[Leitura Anterior 

004300 

Data 

I 	Período de 
Co8/06  

nsum 
A
o 

1 	18/07 

Endereço EN TE  Lação 
RU VICEN 	DE PAULA, 598 
PARAISO 	46430000 	GUANAMBI 

Leitura 	1 Data Impressão 

18/07/2020 	06/08/2020 

ernbasa 

'CidadeDV Consumo em m3 	 Matricula 	iMés/Ano 	DV I Valor a Pagar R$ 	DV I 

0369 I 7 	 000000008 	84308524 	082020 I 1 	 58,06 I 8 

22  VIA 
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leoa 	 2.4111,-..:A1 14 SN:J..1,A 	:I. H.,".?•,•%1,113'. 	• 	1" „Aw 
.014".ot 	 V.A"' 1,1:1'11.,Itle 

nono, VIEIRA acesas 

MX 	CALMM 
git 

g
cr, 	

02/08/2022 13/08/1986
hálankrja 

• 02188931343 	02/08/2022 	13/08/1986 ' 
Oa 	%, 

	IllT/08/2037  1 I 

4165115414964 
Et  509275722 

4..%te irà 	i(my. 	  
CD rGUANAMBI , BA 
e--t 
.C1 

Laichã Ooma 	Parelfa 
Cura.. Cotam 

DD!~ 
a) 

~Ma BAHIA Mana 

ANGELO 2411110EL• GOMES 

FIS 	(;:7  
PROC:  Q.eig 490  
ASS 	  

Processo: 05901e21 -  D
oc. 43 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JA
IR

O
 SIL

V
E

IR
A

 M
A

G
A

L
H

A
E

S - 17/02/2021 09:42:29
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f764bd5f-c71a-40cd-9102-666eaa66bb0f



l

Endereço da Ligação 
AV BARAO DO RIO BRANCO, 659 
CENTRO 46430000 GUANAMBI 

Tarifa 
304,77 1.2.002 2.1.001 

Total a Pagar em R$ 
VENCIMENTO 

17/08/2020 
Mensagem: 

Utilize o débito automático em conta corrente. 
Mais conforto e comodidade para você. 

Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195 

2ft Via - Online ESTE CREDITO FOI CEDIDO AO BNDES REF CONTRATO DE CESSAO 
FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS DE 28/06/2018 

mau 
3,00 304,77 9,14 

Especificação 

Consumo Água 30 m3 

Esgoto 

s- ' 	• 
DE 

CONTRIBUIÇÃO 

MIM a CM1111•11110.112e, riwinew 	I MI :Zel.^1 Klrá. 
~~ 

COFINS 

Valor em R$ 

169,32 

135,45 

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

Data Leitura 	Data Impressão 

16107/2020 I 	06/08/2020 

NOTA FISCAL/CONTA DE ÁGUA vou ESGOTO 
CHP.113.504.675/0001•10 045C. EST. 00065571 

Cerlita Adrrdnistrardvo da Behie-CAB. 4s Av. nr 420 • CEP 41.74.5.002 

I

Matricula 
283971 	0 

I Mês/Arto 
8/2020 

 I DV $  I Cidade 	DV 	Consumo em m3; 
84 	 I 	I 	0369 I 	7 I  

Nome/Endereço para entrega 

ANGELO MANOEL GOMES 
AV BARAO DO RIO BRANCO, 659 
CENTRO 46430000 GUANAMBI 

N° Fridrômetro 	I Cód. Leitura 	I  Leitura Atual 	Leitura Anterior I I Período de Consumo 
A19L371688 	 00 	000313 	000283 	 17/06 A 15/07 

826900000033 047715508504 842839710824 050000000005 

30 

 

1111 1 II 1 

 

110 

 

1 

   

11101 

    

11 

           

Cidade 	DV Consumo em m3 	 Matrícula 	[Mês/Ano 	DV Valor a Pagar R$ 
0369 1 7 	 000000030 	84283971 	08/2020 [ 5 	 304,771 8 

2E VIA 
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PODER JUDICIÁRIO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS 

COMARCA DE GUANAMBI - BAHIA 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR  

CERTIFICO que, no livro 21Y, sob o n° de ordem R.1-m/4134 
encontra-se o registro do imóvel seguinte: Uma parte de terra com 40.000,0m2  
(quarenta mil metros quadrados), no perímetro urbano desta cidade no Antigo 
Lugar denominado Salinas, resolveu desmembrar 2.067m2  (dois mil e sessenta e 
sete metros quadrados) ou seja 53m (cinquenta e três metros de frente) por 39m 
(trinta e nove metros laterais) a praça Júvêncio Ribeiro, confinando por um lado 
com terrenos da Prefeitura e do outro lado com Etelvino Pereira Donato, nesta 
cidade. Proprietário Municipal desta cidade. Título aquisitivo: transcrito sob n° 
17656, neste registro. Transmitente: Prefeitura Municipal de Guanambi, 
representada por seu prefeito Jonas Rod.rigues da Silva, brasileiro, casado, residente 
nesta cidade. Adquirente: ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE, 
representada por sua presidente Carmita Aurora Lélis Costa, brasileira, casada, 
Oficiala do Registro Civil, reside nesta cidade. Título: escritura pública de doação. 
Forma do título: escritura pública de doação lavrada em 31 de janeiro de 1977, pela 
tabelioa desta cidade, no livro n° 63. v 28. Valor: Cr$ 15.000,00 (quinze mil 
cruzeiros). Registrado em 30/09/1980. 

CERTIFICO mais, que o imóvel acima descrito e caracterizado 
encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

O referido é verdade e dou fé 
Guanambi, 2 	vereis() de 2010 

 

Dalci Rodrigues Reis Fernandes 

Oficial 

 

FLS 	 

PROL  :PO (10 frOPCP 
ASS. 	  

Fórum Juiz Eduardo Daltro de Castro - Praça José Ferreira, n° 09 - Guanambi Bania 
CEP: 46430-0000 - Fone: (77) 3451-1197 Ramal 22 
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!alar dos 
~Velhinhos CNPJ N° 14.788.244/0001-95 

Sio n....lea sociaisoficiai. 

f I Ei @lardosvelhinhos.gbi 

DECLARAÇÃO 

Eu, Pe. JOÃO SILVA DE SÁ TELES, brasileiro, solteiro, Portador da Cédula de Identidade n° 
08.335.678-96 e do CPF n° 958.676.605-59, residente e domiciliado em Praça Getúlio Vargas, 260, 
Centro, Guanambi-BA, DECLARA, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos 
termos da legislação vigente, e fica responsável pela veracidade das informações apresentadas, que os 
cargos da diretoria e conselhos da ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS 
VELHINHOS, com sede na Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, Guanambi-BA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 14.788.244/0001-95 não são remunerados, como também não distribui lucros, sobras, 
bonificações ou vantagens aos dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 
pretexto; 

Guanambi, BA, 16 de outubro de 2020 

TJJ32-7 
AO SILVADE S TELES 
Presidente/Interventor 

FLS  	
PROL' ,410 	  
ASS 	  
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135.(ARIP,ipi  

lar dos 
• eI 	l ardosvehinhos.gbi Velhinhos CNPJ N° 14.788.244/000I-95 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, com sede 
na Praça Josafá Moura, 98, Bom Jesus, Guanambi-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.788.244/0001-95, 
por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a norma contida no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição da República, declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
exceto aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

Guanambi, BA, 16 de outubro de 2020 

 51-51L-, 
Au SILVA DE SÁ TELES 
Presidente/Interventor 

go& 

FLS 	65  
PROC.  Cple Nt4.1 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS 
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 

Relatório Totalizador de Entidades 

CNPJ da Entidade :14.788.244/0001-95 

Nome da Entidade :Lar dos Velhinhos 

Data da Fundação :26/05/1963 

Nome Empresarial :Associação Benmérita de Caridade 

UF :BA 

E-mail :idosogbi@gbi.com.br  

Data da última atualização:28/08/2017 

Data de Abertura:01/02/1980 

CNPJ da Matriz: 

Nome Fantasia:Lar dos Velhinhos 

Municlpio:GUANAMBI 

Página da Internet: 

Tipo de Inscrição:Entidades exclusivas ou preponderantes de assistência 

Status do CNEAS: Concluído 

Seção I - Questões Gerais sobre Gestão e Monitoramento das Entidades de Assistência Social - Concluído 

Representante do órgão Gestor 
	

Secretaria 

José Francisco Cardoso de Castro Donato 
	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Seção II - Detalhamento das Ofertas - Concluído 

Oferta Tipo Nome Endereço da Oferta 
Status de 

Preenchimento 
desta Oferta 

Serviço Atendimento Serviço de Acolhimento Institucional Praça Josafá Moura, rig 98 	, Bom Jesus, CEP: 46430- 
000: BA - GUANAMBI 

Concluído 
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"Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado" 

Categoria: Leis Ordinárias 

Número do Ato: 8562 

Data do Ato: quinta-feira, 2 de Janeiro de 2003 

Ementa: Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, com 

sede e foro no município de Guanambi. 

LEI N° 8.562 DE 02 DE JANEIRO DE 2003 

Declara De Utilidade Pública A ASSOCIAÇÃO 
BENEMÉRITA DE CARIDADE, Com Sede E Foro No 
Município De Guanambi. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 80,§ 7° da Constituição do Estado da Bahia 
, combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.° 1193/85 (Regimento Interno), faço 
saber que o Plenário da Assembléia aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
BENEMÉRITA DE CARIDADE, com sede e foro no município de Guanambi. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, em 02 de janeiro de 2003. 

REINALDO BRAGA 

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

CNPJ n°13.982.640/0001-96 
CEP 4a.430-000 - GUANAMBI - BANIA.  

Fonerzlx: 17 451 9000 

LEI N  011/01 

PUBLICADO 

t22- / 	/-)-c-0À 

José Bonifácio Teixeira 
Chufo de Gabinoto 

"Declara Entidade de Utilidade 
Pública, 	e 	dá 	outras 
providências". 

PRPFPITn nO MUNICÍPIO  nP GUANAMBI — Estado Ci4 a BaNa, 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a 
Lei Municipal 096196, faz saber que a Câmara de vereadores aprovou e 
eu sanciono á seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica declarada, no âmbito do Município de Guanambi, de 
utilidade pública a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE DE 
GUANAMB! — LAR DOS VELHINHOS. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO IVIUNIdP10 DE GUANAMBI, em 22 de 
março de 2001. 

Ari valdo Vieir:;;;;2e 
PrÁ feito Municipal 
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: 

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

CNPJ no1 3.0 2.04 01000 1 -9O 
CEP 45.430-000 • GUANANEII - BANIA 

Fone; (77) 3452-4301 

PUBLICAMTARIA N° 17 DE 01 DE JULHO DE 2020 

No Diário Oficial do Município 
ae Guanarnbi • Bahia 

,-■no 	 14,  &I RS  "Altera o Gestor de Parceria e 
estabelece outras providências. " 

EDILMAR 
Seae 

O PREF ITO 
de suas atribu 
177/2017.  

DES 

MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BANIA, no uso 
s legais, e considerando o disposto no Decreto Municipal n° 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar a servidora TANIA DARK SILVA MAGALHÃES, Assistente 
Administrativo I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para a 
partir dessa data, exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da 
parceria firmada com a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, em 
substituição a Servidora Flávia dos Santos Pimenta' Pereira. 

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 1 de julho de 2020. 

Jair* Sil 	Ihtles 
Prefeito do 	o de Guanambi 

-FTS-7  
PROC. 	,;20,CW:e9  
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Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:00 horas do dia 17/07/2020. 

16 SEXTA•FEIRA, 17 DEJULHO DE 2020 • ANO XII) N 2  2185 

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

CNPJ n°13.982.640/0091-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BANIA 

Fone: (77) 3452-4301 

PORTARIA N° 17 DE 01 DE JULHO DE 2020 

"Altera o 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. 1°. Designar a servidora TANIA DARK SILVA MAGALHÃES, Assistente 
Administrativo I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para a 
partir dessa data, exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da 
parceria firmada com a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, em 
substituição a Servidora Flávia dos Santos Pimentel Pereira. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 1 de julho de 2020. 

Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi 
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Jairo Silvei 
Prefeito do Mu 

aes 
e Guanambi 

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

CNPJ n°13.982.640/0001 -90 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BANIA 

Fone: (77) 3452-4301 

USLICÂB1TARIA N° 06 DE 04 DE ABRIL DE 2019 

N.) rimo Oficial do Município 
üa Guanarnbl Bahi 

Arte 	 ° 

EDILMAR LADE 	UNDES 
Secretário de 	o 

"Dispõe sobre designação de 
Comissão de Monitoramento e 
Avaliação do Termo de Parceria e 
estabelece outras providências." 

O PREFEIT DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BANIA, no uso 
de suas ribuições legais, e considerando o disposto no Decreto 
Municipal 4" 177/2017. 

RESOLVE: 

Art.-  1°. 	Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo 
de Parceria firmado entre esse Município e o LAR DOS VELHINHOS - 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, com poderes de controle e 
fiscalização, com os seguintes servidores: 

I - NIVALDA VIRGENS LESSA - Departamento de Proteção Social Especial, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
II - LUZILENE ROSA MOREIRA BALIZA- Assistente Administrativo 1, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social; 
III - DEUZANE CRISTINA SOARES LOBO - Pedagoga,da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

Art. 2°. 	Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 30 de 20 de 
outubro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 04 de abril de 2019. 
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GUANAMBI 

          

          

I 	1' JQUINTA-FEIRA • 04 DE ABRIL DE 2019 

ANO XII N Q 1866 

      

OFICIALIDO-MtINICíPIO, 

  

         

           

           

           

PORTARIA No 06 DE 04 DE ABRIL DE 2019 

"Dispõe sobre designação de Comissão de Monitoramento 
e Avaliação do Termo de Parceria e estabelece outras 
providências." 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o disposto no Decreto Municipal n° 177/2017. 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Parceria firmado entre esse 
Município e o LAR DOS VELHINHOS - ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, com poderes de 
controle e fiscalização, com os seguintes servidores: 

1 - NIVALDA VIRGENS LESSA - Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; 
II - LUZILENE ROSA MOREIRA BALIZA- Assistente Administrativo 1, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; 
111 - DEUZANE CRISTINA SOARES LOBO - Pedagoga,da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

ART. 2°. 	ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES 

EM CONTRÁRIO, EM ESPECIAL A PORTARIA N° 30 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 04 de abril de 
2019. 

Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi 
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19/10/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 
CNP.]: 14.788.24410001-95 

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 no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, 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 está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rib.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2110/2014. 
Emitida às 09:25:35 do dia 19110/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/0412021. 
Código de controle da certidão: 11CB.F1CC.49BD.B16C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 19/10/2020 09:28 

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) 

Certidão N°: 20203008018 

RAZÃO SOCIAL 

ASSOC.BENEMERETA DE CARIDADE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 
■ 

14.788.244/0001-95 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 19/10/2020, conforme Portaria na 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:Pwww.sefaz.ba.gov.br 

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

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

áls& 
Página I de 1 	 ReleertidaoNegativaxpt 
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19110/2020 09:39;58 - CRISTIANE SILVA DOS SANTOS-.\ ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - 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: 

14788244000195 
27011902 
ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 
PRACA JOSAFA MOURA, 98 - ASSOCIACAO BOM JESUS 

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: 19/10/2020 
VÁLIDO ATÉ: 	18/11/2020 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AE2MJAYMD 

L2 

E-mail:fiscalguanambi@hotmail.com  Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 034524300 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesso: http://guanambi-ba.link3.com.br/13-grp/Servicos.html  para v• cação. 

Link3 Tecnologia Ltda 
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06/11/2020 
	

Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

CAI A 
CAIXA ECONÕM CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 14.788.244/0001-95 

Razão SociahASSOC BENEMERITA CARIDADE 

Endereço: 	PCA COSME DE FARIAS S/N / BOM JESUS / 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:22/10/2020 a 20/11/2020 

Certificação Número: 2020102201382373614316 

Informação obtida em 06/11/2020 09:20:12 .  

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

 

https://consulta-crf.caixa.gov,briconsultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1/1 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

14.788.244/0001-95 
MATRIZ 

   

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/02/1980 

    

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*******-* 

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 

PC JOSAFA MOURA 
NÚMERO 
98 

COMPLEMENTO 
~I** 

CEP 

46.430-000 
BAIRRO/DISTRITO 

BOM JESUS 
MUNICÍPIO 

GUANAMBI 
UF 

BA 

   

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

idosogbi@uol.com.br  
TELEFONE 
(77) 3451-2803/ (77) 3451-2803 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
~me 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
linet****Mr 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

16/10/2020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 16/10/2020 às 14:30:02 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

6„, 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 14.788.244/0001-95 
Certidão n°: 27305378/2020 
Expedição: 16/10/2020, às 14:39:03 
Validade: 13/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.788.244/0001-95, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) . 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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ALVARÁ 

SANITÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Serviço Municipal de Vigilância Sanitária 

  

Alvará N° 038/2020 

Validade 16/01/2021 

O Diretor (a) de SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA 
	

de acordo com a 

Legislação Sanitária vigente e conforme Processo N° 2712 , concede licença de funcionamento a: 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DA CARIDADE 

Nome Fantasia: 

LAR DOS VELHINHOS 

CNPJ / CPF 

14788244000195 

  

1 Endereço: 

PRAÇA JOSAFÁ MOURA 

Número: 	Complemento: 

98 	PRÓXIMO AO CEMITÉRIO 

  

Bairro: 

BOM JESUS 

Cidade: 

GUANAMBI 

  

Responsável Legal: 
	

CNPJ CPF 

JOÃO SILVA DE SÁ TELES 
	

95867660559 

Responsável Técnico: 

JOSÊIJA MARIA PEREIRA 

N° Registro no conselho: 

CORE382440 

  

Observações 

ED'áEtIEIXBRN DE BAll'i3O,5 viEIR 
Loa i-d 	Snniwi.a 

De 	018 0516312018 

DIRETOR / COORDENADOR 

NOTA: 
	 EDNEI TEIXEIRA DE BARROS VIEIRA 

L O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
IISERÁ REVALIDADO ANUALMENTE. 

1- o PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUIDO COM ALVARÁ DO ANO ANTERIOR, 
COM ANTECEDÊNCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA. 

r  O ALVARÁ DE FUNCIONALIDADE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM 
VISIVEL AO PÚBLICO,  

FIS.__ 	 
PROCOU '4942— 
ASS  c )  	 
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• Página 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 

PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000 

CNPJ: 13982640000196 

Exercício: 
2020 

ALVARA PROVISORIO DE 
FUNCIONAMENTO 

Número : 1313/2020 

  

'Inscrição Municipal 
27011902 

Nome 1 Razão 
*yeR 

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 

-r• 

Outras Formas de Associação 
k. ,-- , 	

;;Igao, optante--J—r 
	_ 

- 	•. 
"ndereço :,.: ,-_,; 

PCA JOSAFA MOURA8I",'• 
Bairro Complemento. :,:...,

z'  , ,  
ASSOCIACAO 	:.. : ';.".: i 	 BOM JESU 

.: 
	

"Iràk. 
Emissão: 	23/09/2020.09:U59 - LARISSA SANTOS DE. '.4  CódigO.Cle'Verificação: 

",  

 

Observação: 

..k á" .1 	,,.,:..,, .è} 	,i 	 ' 	 ,.. 
-..7* 	;t,'P' 	 e 	• ';=••t: 

Esta autoriiMbpovitória 'equivale a aceitaçáiï, 	e ciência deuernpresários.:epessoas jurídicas de que 
cupara vxerricip:da_atividade,e.conômica, devem se rês 	e mpn 	...,.. . 	, e segurança ser I rli,„frpeitados 	

dos oã,"¡RocgrifAintos á 
sanitánã eitibiefità1;;Áe mediçõês de prevenção/0'11114ga' incêndio, de uso e oc.upaçãtido scifeile„dgmais normas . 	 „ „.,../  : 	. 
estipuladas:.peloWnicipio, durante o prazo de vigência do Alv 	sob pena de-cancelamento. 

me,koa-pp-g4„--) N. • . 	çl..;(4 	w -  ,„....1. ará'f.. "" 

Ir:* 	-,-..0 . , ,g,-é .• 	14' . 	̀:.,- 	.--.4"-v- 	 1,7 4 . 	,ã- 
j=r".' 

-410-  

• 

CNPJ / CPF 
14.788.244/0001-95 

Válidade 

31/12/2020 

Fantasia 
LAR DOS VELHINHOS 

Natureza 

, 
OiVALIDQ,PARA FINS SANITÁRIOS" 

CNAE PRINCIPAL: 

CNAE's SECUNDAR1OS: 

9430800'àAtiVidadesde;wisociações de defesa de direitos-s`ocialse•  `-,-.,.,...,,,....124..-~ e,5-24-,p- /,pjp- r~:~etè'' '''. v 4  
"4:04%  

9493600 - Atividades de orgarnia02watSociátivas ligadastà'cultura e à arte 
9499500 - Atividades associativaá-ão grAtiedàraP;;Íeriormente 

õ 	P. W.,;:£ 

FLS 
PROL 	 PC 

ASS 	  

E-rnail:fiscalguanambi@hotmail.com  Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 034524300 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acosse: http:Ilguanamtii-ba.lirt3.com.brt13-grpfServicos.htm1 para verificaçâoo. 

Link3 Tecnologia Ltda 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13.982.64010001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: *77 3452 4301 

JUSTIFICATIVA 

1- INTRODUÇÃO 

Trata-se da necessidade de realização de Chamamento Público para que 
o Município de Guanambi-BA, faça repasses de recursos financeiros no valor de R$ 8.000,00(oito 
mil reais) para garantir a contratação de profissionais para laborar na ASSOCIAÇÃO 
BENEMÉRITA DE CARIDADE , conforme pactuado em 13 de agosto do corrente ano, através do 
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público Estadual 
da Bahia e a Associação Benerriérita de Caridade. 

Para a realização desse. Chamamento Público temos a Lei Federal 13.019 
de 31 de junho de 2014, o Decreto Municipal 177 de 11 de maio de 2017 e a Lei Municipal n° 
1.257/2019, todos em anexo. 

Verificamos que a Entidade possui todos os documentos que comprovam 
a sua regularidade fiscal, possui plano de trabalho e demais documentos necessários e pertinentes 
exigidos pela legislação. 

2 - A DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: APLICABILIDADE E PREVISÃO LEGAL 

Conforme preconiza a Lei n° 13.019/2014, quanto à dispensa do 
chamamento público: 

Art. 30. A administração pública _poderá dispensar a 
realização do chamamento público:  

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil previamente 
credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. 
(Incluído pela Lei n° 13.204,de 2015)" 

O inciso VI traz a possibilidade de dispensa para atividades vinculadas a 
assistência social, foco da nossa justificativa, indicando a obrigatoriedade do credenciamento da 
Organização da Sociedade Civil na execução destas políticas públicas. 

Mister se faz, o exame do Decreto Municipal 177/2017, que regulamenta 
a Lei 13.019/2014, no Município de Guanambi determina que: 
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1 4f, 
do arques 

Jurídica 
AB/BA N 16.243 

Adrian 
As 

11.  

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

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

Fone/fax: *77 3452 4301 

Art. 22. A Administração Pública Municipal poderá dispensar a 
realização do chamamento público: 

1 - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência 
de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; 
11- nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação 
da ordem pública ou ameaça à paz social; 
111 - quando se tratar da realização de programa de proteção a 
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a 
sua segurança, devidamente atestado pela autoridade 
competente; 
1V - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organização da sociedade civil previamente credenciada 
pelo órgão qestor da respectiva politica.  

Neste sentido, a legislação facultou a administração pública, dispensar a 
realização do chamamento público com organizações e entidades de assistência social vinculadas 
ao SUAS, sem fins lucrativos, que integrem a rede socioassistencial de proteção social básica e 
especial, de média e alta complexidade, e que comprovem, anualmente, a inscrição no Conselho 
de Assistência Social Municipal. 

Cabe ressaltar que a entidade, exerce parceria com o Município há cerca 
de 30 anos, logrando de capacidade técnica devidamente reconhecida, para que o serviço 
continue a ser prestado de maneira integral. Desta maneira, a parceria alcançará sua função 
primordial, de resguardar os direitos dos usuários dos serviços socioassistenciais. 

3 CONCLUSÃO 

Desse modo, ante o que foi exposto acima e considerando o atendimento 
ao disposto na Lei n° 13.019/2014 e Decreto 177/17 e Lei Município n° 1.257/2019, quanto à 
dispensa de chamamento público para a celebração de Termo de Colaboração com a 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, entendo estar o processo apto para a realização 
do Termo de Colaboração solicitado, por preencher todos os requisitos legais. 

É a justificativa. 

Guanambi, 6 de novembro de 2020. 

FIS 	G  
PR00O3 	L)1(/  
ASS. 	\ 	

.. 
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Uno 
1.113 

EDILM 	DEI, FAGUNDES 
Si de Governo 

"Nomeia Comissão Permanente de Licitação, e 
estabelece outras providências". 

/ao _a_n  

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

CNPJ n°1 3.982. 640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMB1- BAHIA 

Fnnefax: (77) 3452-4301 

. hCADO ) L; 
No Diário Oficial do Município 

de Guanambi Bahia 	DECRETO N° 743 DE 22 DE ABRIL DE 2020 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
gais, 

NSIDERANDO que o processo administrativo da dispensa e inexigibilidade deve ser autuado 
e processado regularmente como todo e qualquer processo administrativo e por se tratar de 
r lação contratual, deverá ser aplicado o disposto no art. 38 da Lei n° 8.666/93, naquilo que for 
passível. 

1, DECRETA 

Art. 1°. Ficam nomeados os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta por 03 
(três) titulares e 03 (três) suplentes, para atuar nos processos de dispensa e inexigibilidade, 
abaixo relacionados: 

TITULARES: 

I - Divaneti Cambuim dos Santos Alves — Presidente 
CPF: 040.256.765-08 

II Duilio da Silva Lima — 1° Membro 
CPF: 058.593.535-10 

III Carmem Badaró Pimentel - 2° Membro 
CPF: 230.793.805-25 

SUPLENTES: 

I - Nayara Nascimento Benevides Gomes - Suplente 
CPF: 026.460.785-60 

II - Gilmar Ferreira da Silva - Suplente 
CPF: 936.449.065-72 

III — Naíla Chaves Cardoso - Suplente 
CPF: 066.311.465-93 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 731 de 13 de abril 
de 2020. 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o 
dia 20 de abril de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 22 de 

abril de 2020. 

Jairo S 	agalhães 
Prefeito do 	nicí i<< de Guanambi 
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06/11/2020 
	

Confirmação de Autenticidade da Certidão 

      

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais 

      

      

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 14.788.244/0001-95 

Data da Emissão : 19/10/2020 

Hora da Emissão : 09:25:35 

Código de Controle da Certidão : 11CB.F1CC.49BD.B16C 

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/10/2020, com validade até 17/04/2021. 

L.7 

 

 

 5 	6b  
PROC: 	  

Asf,_ 

servicos.receitalazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.aso 	 111 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 06/11/2020 09:26 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20203008016 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 

ASSOC.BENEMERITA DE CARIDADE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

14.788.244/0001-95 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 19110/2020 VÁLIDA ATÉ 18/12/2020 

Página 1 de 1 
	

RelCertidaoAutenticidade.rpt 
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SEGUNDA VIA 
ESTADO DA BAHIA 
	 06/11/2020 09:28:16 - Portal Contribuinte 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - 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: 

14788244000195 

27011902 

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 

PRACA JOSAFA MOURA, 98 - ASSOCIACAO - BOM JESUS 

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: 19/10/2020 
VÁLIDO ATÉ: 	18/11/2020 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AE2MJAYMD 

gfr 

FLS. 	9 o  

PROC. iÇtte490-Pirr, 

E-mail:fiscaiguanambi@hotmail.com  Site: http:llwww.guanambi.ba.gov.br Telefone: (77) 034524300 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesse: http://guanambi-ba.link3.com.br/13-grp/Servicos.html  para verificação. 

Link3 Tecnologia Lida 
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Dúvidas mais Frequentes 1  Início 1 V - 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 14.788.244/0001-95 
zão social: ASSOC BENEMERITA CARIDADE 

Resultado da consulta em 06/11/2020 09:29:12 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS -_CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

Voltar 

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  

FLS. 	  
PROC. e 6"2/0.11-.)  .D/2'P 
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Dúvidas mais Frequentes I Início IV - 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 14.788.244/0001-95 
Razão Social: ASSOC BENEMERITA CARIDADE 
Endereço: PCA COSME DE FARIAS S/N / BOM JESUS / 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 Serviço - FGTS. 
n presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a 
,ontribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 22/10/2020 a 20/11/2020 
Certificado Número: 2020102201382373614316 
Informação obtida em 06/11/2020 09:29:51 

Visualizar 

Voltar 

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de 

autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

or 
,r 

 

FLS. 	 
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FIS 

PROC. 

ASS 	I 
111 

06/11/2020 

,.. r,--, 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

, 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
14.788.244/0001-95 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/02/1980 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
***..... 

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 

PC JOSAFA MOURA 
NÚMERO 

98 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
46.430-000 

BAIRRODISTRITO 

BOM JESUS 
MUNICIPIO 

GUANAMBI 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
idosogbi@uol.com.br  

TELEFONE 
(77) 3451-28031(77) 3451-2803 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03111/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06111/2020 às 09:30:34 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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Página 1 de 1. 

PODER JUDICIÁRIO 
jUSTIçA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 14.788.244/0001-95 
Certidão n°: 27305378/2020 
Expedição: 16/10/2020, às 14:39:03 
Validade: 13/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.788.244/0001-95, 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 as seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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06/11/2020 Serviços 

PRACA HENRIQUE PEREIRAi5ONATO N°90 	t. (77) 034524300 	Fiscalguanambi®Hotmail.Com  
Alvará validado com sucesso ❑ 

O Suporte Técnico (Https:llLink3.Movidesk.Com) 

trole: AMXMZIWMJ 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
8 gegeTiagria Municipal de Finanças 

(index.html) 

Validar Alvará de Funcionamento Provisorio (Empresa) 

Código de Controle 

I Código de Controle 

NRUCPF 

CNPJICPE 

Consultar 

4-Voltar 

2017 - Link3 Tecnologia 1Solução avançada para Gestão Pública 
	

08CM,  é (97.41 cill4a4, 
v. Prof. Magalhães Neto, N°1752 - Ed. Lena Empresarial, Sala 104 - Pituba ¡Telefone: 71 2102-6000 

  

guanambi.ba.link3.com.br:3390/13-grp/Servicos.html  111 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13 .982 .640 / 0005-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: *77 3452-4311 

ATA DE REUNIÃO  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004-20DPCP-PMG 

Após documentação encontrar a disposição para análise, aos 06 dias do mês de novembro de 2020 reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guanambi, nomeada através do Decreto n° 743 de 22 de abril de 2020, 
Sob a responsabilidade da Presidente Suplente, Sr.° Nayara Nascimento Benevides Gomes e equipe de apoio composta 
por Duni° da Silva Lima — 1° Membro e Carmern Badard Pimentel — 2° Membro com a finalidade de analisar e julgar a 
citada documentação referente ao Termo de Colaboração que tem como objeto a Disponibilização de recursos 
financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE. Foi enviado pela Secretaria Municipal de Assistência Social ao Setor de Compras, estatuto, ata de eleição da 
Ultima diretoria, documentos de regularidade fiscal da Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE. A Comissão analisou a documentação enviada e com Fundamento no caput, Art. 24 da Lei federal n° 8.666193, 
Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019/2014, Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177/2017, a comissão decidiu 
CLASSIFICAR E HABILITAR a Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE. 

Este processo será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 
da qual foi lavrada a presente ata. 

Guanambi-BA, 06 de novembro de 2020. 

06e-y-Nre_a 
Nayara Nascimento Benevides Gomes 

CPF: 026.460.785-60 
Presidente 

.,,  
---- f 	7-^'.--' 	Duílio da Silva Lima 

CPF: 058.593.535-10 
Membro 

CPF: 230.793.805.25 
Membro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°1 3.9 82.640/0 001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: *77 3452 4302 

PARECER JURÍDICO 

DISPENSA DE CHAMANENTO PÚBLICO N° 004-20 
DPCP - PMG, 

Em cumprimento ao inc. VI do art. 38 da Lei n° 8.666/93, vieram os autos desse 

processo licitatório para emissão de parecer jurídico. 

Compulsando os autos verifica-se que o procedimento licitatório em tela, cujo objeto 

é a "Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos 

profissionais com intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE", encontra-se em conformidade com o Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 

13.019/2014, art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 177/2017, e Lei Municipal n° 

1.257 de 26 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Guanambi-BA, 06 de novembro de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

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

Fonelfax: *77 3452 4302 
PUBLICADO 

No Diário Oficial do Município de 
Guanambi Bahia 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
TERMO DE FOMENTO N° 004-20DPCP-PMG 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004-20DPCP-PMG 

Ano 	 dr,16  

Em _iaj 
EDILMAR LAD IA 	UNDES 

Sepelário e r overno 

O Prefeito do Município de Guanambi, Jairo Silveira Magalhães, no uso de suas atribuições legais, de a rdo com 
o disposto no Art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa - Ch nnamento 
Público, ennbasado no Caput, Art. 24 da Lei federal n° 8.666/93, 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 pronunciamento Jurídico, referente à 
DISPENSA DE CHAMAMENTO - cujo objeto é: "Disponibilização de recursos financeiros para garantir a 
contratação dos profissionais com intuito de laborar na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE.", da 
Pessoa Jurídica: Associação Benemérita de Caridade, inscrita no CNPJ sob n° 14.788.244/0001-95, situada na 
Praça. Josafá Moura, no 98, Bairro Bom Jesus - Guanambi — BA, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil 
reais). 

Guanambi-Bahia, 06 de novembro de 2020. 

JAIRO SIL1f IRA I4 ALHÃES 
Prefeito do 	nicíoi 	Guanambi 
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